
Başbakan Hopa' tla 
Hopa, 24 (Kurun) - Haşhaka• 

bugün buraya geldi. Halkın içten 
gösterişleriyle karşılandı. Yarın sa· 
hah Rizeden geçerek Trabzona ,·ara· 

caktır. 
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Lozan ı Zaferinin Yıldönümünü Kutladık 
Hava hücumlarına 

karşı lstanbul 
Türkiye için hava hücumlarına 

karşı müdafaa hazırlığı işi ne vakit 
konuşulursa ilk hatıra gelen lstnn
buldur. Jst.anbulun müdafaasıdır. Is
tanbul Ue beraber boğazların ha
\"adan müdafaasıdır. Çünkü havaaan 
gelecek düşman hücumlarına en zi 
yade amac olabilecek yer burasrdır. 

tstanbul altı yüz bin nüfuslu kala 
balık bir şehir olduğu için bu müda· 
f aa jşinde bir kere bu kadar yurtt.a
şrn hayatlarını korumak ödevi ,·ar-

dır· Bundan başka İstanbul ile bo

ğazlarda Anadolu ve Trakya arasın
daki bütün nakliye araçları birleşir. 
Bu bakımdan da Istanbulun ha,·adan 

üniversitede yapılan candan tören 

(,ozan zaferinin dtin on ikinci yıl
dönümüydü. ünh·ersitede, Halke1·le -
rinde törenler yapıldı· Atatiirke 

minnetler sunuldu. Taksim anıtına 
çelenk kondu. Buna nit yazımız 4 ün-
cü sayıfamızdadır. Burada resimler
de solda Bay Cemil Pilseli, sağda 

Ray Şükrü Haban'ı söylel·lerini ve
rirlerken ortada Taksim anıtına ko
nulan çeıengi görüyorsunuz. 

Süt • • 
ıçın 

Talimatname 

gelecek hücumlara karşı hazırlanma- ------------------------------------------

sı bütun memleket müdafaası şekli- Bir Japon partisi ita/yayı protesto etti 

Ankara, 24 (KURUN) - Süt· 
lerin nevilerini, vasıflarını, ve sıh· 
hi §artlarını bildiren hıfzıssıhha 

knununun 171 inci maddesinde 
göre tanzilJ\ olunan talimatname 
bakanlar heyetinin tasdikinden 
geçti. Buna göre, baıka bir vasıf 
ilave edilmeksizin yalnız süt ta
biri inek sütüne delalet eder. l· 
nekten batka ıütl~rin hangi hay• 
vandan alındığımı. tasrihi mec• 
buridir. Bunun için ıüt nakil ve 
muhafazasına milhsus kapların 
üzerine sütün nevini, haliı olup 
olmadığını bildirir birer etiket 
yapıftırılacaktır. Talimatnamede 
yoğurt, kaymak ve pastorize ıül• 
lerin evsafı ayrı ayrı gösterilmit• 
tir. Talimatnameye riayet etmi• 
yecek olanlar ıiddetle cezalandı• 
rılacaklardır. 

,i alır. • 

Han tehlike~ine karşı bütün Türk Cenevrede, harbı· kanunı"leştı·rme ulu!unun harekete geçtiği bir sırada 
lstanbulun bu ihtiyacını görmemez -

~~~:~:::y:::0:.::.::::.:1::: yolunda şeytani bir manevra mı ? Viy•~:::if b:~i;!z kiti 
makJa beraber bu önemli ödel·de ni- ltalya Habeşlilerle harp ederse Alman tayyareleri ve Viyaan, 24 (A.A.) - Royterıı 
ha:ret bir canlılık başlamıştır. Bir Yarın Dolfuı'un öldürüldüğü • 

yandan ısıanbulda yeni yapılacak zehirli gazlerile karşılaşacak _ Ingilizlerin Habeşistana nün yıldönümü münasebetiyle 
her binanın alt katında bir sığmak çıkması ihtimali olan kargaplık • 

bulunması çareleri araştırılırken ö. silah gönderme yasağını kaldırmaları ltalyanları çok ları göz önüne getiren poliı, sak· 
hür yandan şehrin şurısmda, bura - } 1 nı (ihtiyat) tedbiri olmak üzere 

sında mzans1ııar devrinden kalma kızdırdı -Japonlar da Habe istana silah gönderiyor ar. nazi oıdukıan belli soo kiıiyi 
Yer aıtı sarayf&nnr~ yahut mahzen- (lkJnd sayıfamızda) tevkif etmiftir. 

terinin gerekince (icabında) halk için -----------~---------::-----~--.--=-------:----...ı.....~--..---::---.....:.~;---:;----
rğınak yapılıp yapııamıyacağı araş- ~~~========== Bulgaristanın / ' • • 'a haber brıJmaktadır. ~ ran ıçın gaı~ n .. 

bu ~~~~u~::~ .~~~::.~;~.~:1:: Bir. düşmandan hayalleri! /er çıkarılıyor 
Yolda çalışacak uzmanların (muta- l<urtulu yoruz Bir Yunan gazetesinin 
haaıulann) ga)Tetleri birtakım ba- Bulgarlara hatırlattığı Dost lramn "Tahran,, gazeteıi btuı yabancıların Iran lıalılııınltı 
sit duygular jJe çarpışarak kırılma - • nokta ~ıkardıkları haberlflr üzerinde ya::.Jı.ğı yazıyı bugün '1 inci •aylam~· 
sın. Sözün kısası bugüne .kadar kay- Anfloanza denı/en hasta- Ja bulacakıınız. 
~~~~ti~~n ~rnkip~ hk~g~iMi/ ~n~~~a ~ME~w~~~===========~=======~====== 

Hcllinon gazcteıf Tirk - Bulgar na- y ı d k 1 retıerimizle karşılamak gerektir. Ve <Yazısı 7 \nci sayıfamızda) :elelcri arasınilaki aytışma/ardan era tın an çı arı an 
artık bu işte yeniden kaybedilecek <münakaıalardan) eöz "'arak digor 
'Vaktimiz yok demektir· ki: 

ASIM US "Belgradda 1·e Sof)'ada da değer o•• nemi• • ler 
-.erilmiş olması Jazımgell'n 'J'ürk ce ı ızer 

Çin ölmiyecektir 
Büyük Türk devriminin kıvılcımları 

Şarkı sarmıştır. Şarklıları 
aydınlığa kavuşturaca~tır. 

elçisinin g~zetemize sözleri 
~ 
< 

0 
Yao • Tsu Ankarada aytanmızı (muhabirimizi) 

Çin Elçisi General H • d d _ mu Ozerfnde diyevde <beyanatta) bu-
b linkli ıs Uıu 

17\bul etml~ Çinin ug • t mize armağan ettiği fotoğrafını yu-
lunmuştur· Elçinin el yazısıyle ga~e e , mızda bulacaksınız. • 

nı 7 incı sa~11a 

nplarından şu anlaşıhyoı ki, ne Ege, 
ne de l\fat01':lra :lenizleri için bir taz
yike baş 'urmak pek kolay bir şey de
ğildir. Bugün 1'.rak)ayı n . Ege ile 
l\larmaı a kıyılarını ellerinde bulun • 
duran uluslar savsanacak (ihmal e
dilecek) ayrı birer kem mi) et delil • 
Jer<lir· Birlik tehlike karşı ında bir • 
le:.erek güney (cenup) lslavları gru • 
puna kar ı son derecede ku\'Vetli bir 
karşılık yaparlat'. nu, yalnız bir ha
tırlatmaktır. Ö) le sanıyoruz ki, bu 
kadar dersten sonra hala Dulgarla -
rın eigim (mü tema:> il) gördükleri 
tehlikeli hayalleri :>atıştırmak için 
bu 'küçiı1f hatirlatmak J etmis olacak-

a 

tır.,, 

Roman yada 
skandal 

• • 
bır 

Bükref, '24 (A.A.) - Poliı i -
leri gelenlerinden Albay Kalato· 
reı'ko, dolandırıcılık ve Jijvjz ka· 
çakçılığı suçlariyle yakalanmıt • 
tır. 

Bay Kalatoreıko, Belçikalı bir 
endüstri kurumunun Romanyada· 
ki paralarını dışarıya çıkarması İ· 1 
çin gereken izni, ulusal bankadan: 

koparmak adağına karşılık, o ku-ı M 'kl dü" 
5 

ozagı · ar n 
rumdan 2 .000.000 ley rüıvet al- J ·ı· p r ··r0 Bakst 'i s 1 ngı ız ro eso er n u • ı 
mıı olmakla ıuçlandırılmakta • tanahmette yaptırmakta olduğu kazı-
dır. lar lhafriyat) çok önemli sonuçlar 

1 

davetlilere gösterilirken 

vermi tir. Bakster, Uç hafta içinde 
ortaya çıkardıkları izerleri dün da • 

(LüUen aa11fa11ı çeviriniz) 
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1 i,aretler 1 
Fışkıran şeyler 
Anatlolu yaylasında göz ka· 

maıhncı bir kımıldanma rJar. Bu Kemı· klerı· n 
lnmıltlanmanın merkezi rikleti Je 
mir yolu rJe fabrikadır. Anıadolu 
yaylcuıntla el tagahlannın hei· 
6ai artında dolafan kain• lıer· 
vanlarının ~iztliği bir Juaaba rJe 

olmasına göre •• 
iskelet parçalarının raporu, bu işi aydınlattı! 

yıkanmış 

t•lair toplululılan ıJardı. Bu birikin· 
tiler lıah bir Jıuvan clurağı, kah 
bir eski burg, kah bir pazar yeri 
üli. Görüyor.ıınuz ki Anadolu 
Ya7'asının yüzünü kaplayan bıı 
İnNn birikintileri çok kez orta 
zamanın tipik karakterini tcqır· 

far. 
Orta zaman ıehri buharla, ma· 

Jiine ile birlikte çoktan ıeklini, 

--~--~----------~~ 
Niaantaıında Vali konağı cad· l dıg""ı ve bir rok defa parmak ara· f D 1 'l b' k 3' 3' o ayısı e, ır aç gün önce i· 

deıinde 115 numaralı Selçuk a· sına alındığı da raporda belirtil- ıaret ettiğimiz kanaate, bu iıke
partımanımn tavan araıında bu· miıtir. let parçalarının ıır dolu bir kıya· 
lunan kemiklerin tüze tıp iıleri Bu da kemiklerin doktor veya mn eseri olmadığı yolunda yüzde 
direktörlüğünce çözesi bitmif, ra· tıp talebesi elinden geçtiğini, tıb· doksan beslenen kanaate uygun 
por verilmittir. bi tetkike konu olduğunu teyit e- çıkan rapor ıonucuna göre, timdi 

Bir kaç gü~ önce bu hususta der mahiyette görülmüttür. bunların tavan arasına kim tara· 
Hk defa olarak yazdığımız gibi,!=====================! fından konulduğunun anlaıılmaıı 
bu kemiklerin bir kaç iıkeletin K ültu·· r bakanı •uretile, bu noktadan hadiseye 
türlü parçaları olduğu, tıbbi ince· vuzuh vermekten baıka yapacak 
leme i~inde kullanıldığı anlaııl • bir §ey kalmamıatır. 

temailini deği§tirmiıtir. mı§tır. 
ArJrupa'Ja kur.ey, Amerikatla Diğer taraftan kemiklerin fen· 

Dün Üniversitenin ihti- 3' Genel savamanyar KamiJ. arat· 
yaçlarını dinledi trrmayı idare ediyor. Poliste, ba· 

endüstrilqen Asya ıehirlerind e =n=i=u=ı=u=le=u=y=g=u=n=o=l=ar=a=k=iy=i=ce==y=ık=a=n=· 
bu Jeiifme fabrika ıehirlerini 
emlü•t" ue uıraıan insan birikin· Yabancı aytarlar 
~erini meydana çıkardı. 

AnaJoluJa ıehirlerin bu yeni 
tipe girifi çok ge~ kaldı. Son yıl 
lar içinJeJir ki, Anadolu coğraf 
ycua emlüstri ıehirlerini kımılJat· 
.ftaia baflaJı. 

Bide yeni tip ıehir eıki orta 
.zaman ıehirleri ıınırları içinJr 
tlofmaia baflaJığı gibi enJüıtrİ· 
nin relifebileceği alanlarda da 
yeni tehir tiplerini ortaya atmak· 

•tıdır. 
Demir yolunun geçtiği yer/erci~ 

orta saman tipi ıehirler rJe kcua· 
balar yaoaf, yaoaı kayboluyor. 

Maela JıerıJan pazarları ti· 
menJilerin önünde eriyor. 

Yaylı arabaların hanlariylc. 
arpacı tlükkanlariyle, nalbanl· 
lariyle ve yakın mıntakalar için 
açılan clükkô.nlariyle günlerini 
•iin etlen aiti Jıasabiılar yeni tip
ler alclılılan gib: hiç umulmadık 
Yerlerde, meıela Turhal gibi Yqil 
1"'1d lıenarında ha.it bir /töy ha· 
Yatı süren bir mıntakada ıeker 
endüatrisi yepyeni ve modern bir 
•ehrin dofmanna HbeP oluyor· 

Bu tloiuf Anadolunun bünye· 
aindelri defifmelP.rİn en önemlile· 
rintlen biridir. 

Sa4rl Ert•m 

Karışık yağlar 
Dünkü ak9am gazetelerinden 

'biriıi urayın yeniden yağ ve süt· 
ler için hir talimatname hazırla· 
iıfmı ~znn9tır. 

Bu ıha'ber yeni bir tey değildir. 
Geçen sene uray hıfz111ıhlıa uz· 
manlıjmca (mütebauısbğınca) 
°bayle hir talimatname hazırlana· 
rak uray batkanlıiına verilmİ§ • 

ti. 
Fakat ıeçen senedenberi Anka· 

rada 1tbhat bakanlığınca yiyecek 

Te içeceklerin kontrolu, satılması 
yal, ıüt, yoiurt ve bütün yiyecek· 
ler ve içecekleri karıttrranların 
ne ıuretle ve nasıl cezalandırıla· 
calclarmı gösteren bir talimatn~· 
ıne hazırlanmasına batlandığı ,. 

çin uray tarafından böyle bir ta· 
liınatname yapılmasından ve tat· 

iter bitmez he-

Habeşistan iç in yazılmış 
kitap bulamıyorlar 
ftalyan - Habet anla9mazh

ğının gergin bir devreye girmesi 
dolayuıyle tehrimizden Habetiı
tana giden yabancı ajans aytar
larından Röyter ajanı ayları Kol
lins'in Adis Abahaya varmak Ü· 

zere olduğu haber alınmıtlır. 

Diğer-taraftan gene geçenlerde 
l · l "A . tehrimize ge mıt o an sorıye· 

ted Pres,, Amerikan ajanı aytarı 
Ceyms Milı, de Viyanadan Ha
beıistana gitmek üzeredir. 

iki aytar giderken, Habetiıta· 
na ait ne kadar kitap buldularsa 
şehrimiz kütüphanelerinden al· 

mışlardır· 

Fakat öğrenildiğine göre Ha
beşistan üzerinde yazılmış kitap, 
yalnız Türkiyede deiil, bütün 
dünya tehirlerinde pek aayıhdır. 
- Habetiıtanın uzun zamandan 
beri birinci planda bir konu (mev 
zu) olmayıfı, Habt.tistan hakkın· 
daki eser kıtlığının sebeplerinden 
biri olarak gösteriliyor. Diğer la· 
taraftan Çin ve bilhassa Mançu· 
ko üzerinde pek çok kitap olduğu 
söylenilmektedir. Fakat bunlar 
da Mançukonun kendi batına bir 
devlet olutundan ve Çin Japon 
hadiselerinden sonra çoğalmıt· 
tır ... 

Bu ite ilgi gösterenlerden biri 

ıöyle demektedir: 
"/irinci planda duran lıerlıan· 

gi mevzu, arsıulusal bir konu ha· 
line diiıtüfü zamandan aonratlır 
ki, onun ha/Jnnda tetkik eıerleri 
çoğalıyor .. Kütüphan~~r doluyor. 
Dünya kütüphanelerının, bundan 
ıonra, Habeıiıtanın en ıısız da· 
ğında çıkan nebatlara kadar ma· 
lumat rJerecek kitaplarla Jolaca· 

ğı umulur. 

bikinden vazgeçilmitti. 
Talimatnamenin Ankarada ha· 

zırlanmaıı ıürmektedir. Bu tali· 
matnamenin çok yakmda bakan· 
lıktan çıkıp bildirilmeıi beklenil· 

mektedir. 

••• Uönmek ısüyen Kral Jorj .. · 

Bay Saffet Arıkan 

Kültür Bakanı Bay Saffet Arıkan 
dün öğleden en el Kültür direktör • 
lüğiinc gelerek Kültür direktöründen 
ve Genel müf etfülerden kültür i"leri 
etrafında ir.ahat almış, oradan Üni
' ersiteye giderek ünh·ersite rektörü 
Ilny Cemil Jlilscl ile görü ·mü tür. 

Bakan, dün kcndi"iyle goru cın 
bir muharririmize şunları söylemiş

tir: 
• - lstanbulun kültilr i,Zeri etra

fında incelemeler yapmak üzere dün 
Ankaradan lstanbula geldim; öğle -
den •onra Dolmabahçe Sarayına gi
derek Atatürkü ziyaret ettim· 

Bugün de Univeraitege gelerek ü
niversite ihti11açlan etrafında alôka. 
dar/arla görüştüm. Bu ihtiyaçların 
karşılanması için icap eden bütün 
tedbirleri alacağız. 

Yann tekrar Ankaraya gidiyorum. 
KültDr ı,1erlnde yapılacak değişme • 

Teri ~ yenilikleri on gün sonra tek
rar lıtanbula geldiğim ı·nlcit uzun o· 
larak anlatacağım. Şimdilik yapıl • 
mış henüz geni bir şey yoktur.,, 

Konservatuar binası 
Konıenatuvar yapııının proje 

müsabakasını kazanan profesör 
Polcike binanın yapı planı için 
de ıbir teklif yapacağını evvelce 
yazmıttık. 

Uray tarafından iç bakanlığına 
bildirilen bu arzu, bakanlık tara· 
fından kabul edilmit ve profesö· 
re yapı planı için emir verilmit • 
tir. 

Yeni konservatuvar binasında, 

lstanbulda mevcut tiyatro binala· 

rının hiç birinde bulunmıyan ıa· 
da aksettirici modern tertibat ta 
bulunacaktır. 

••• Kendi emrine amade bir tayya
r 

zı kimselerin ifadelerini alıyor. 

Buğday fiyatları 
On beş güne kadar 

düşecek 
Dün borsaya 315 ton buğday 

gelmiştir. Yumuşak buğday 7 ku· 

1 

ruı ile 6,30 arasında, sert buğday 
4,25 kuruıa satılmıttır . 

Ankarada Ziraat bankasının 
buğday fiyatlarım bir kuruş dütü· 
rerck ekmek narkini ucuzlabnası , 
lstanbulda da ekmek fiyatlarının 
ucuzlamasına yol açacağı sanıl -
mıttr. 

Söylendiğine göre, lıtanbul pi· 
yasasında tecimer ve değirmenci· 
lerin çokluğu buna meydan ver· 
memektedir. 

Bununla beraber, on be§ gün 
sonra yeni ürün tamamile alınmış 
olacağından buğday fiyatlarının 
düıeceii umuluyor. 

Usküdarda sahipsiz 
binalar 

Oııküdarda bazı yapılar çok 

harap bir halde görülmü§, bunla· 
rın yıkılma11 için sahiplerine ha· 
her vermek lazım gelmişti. 

Zabıtaca yapılan araştırmalar· 

da bu binaların sahipleri buluna· 

madığından sahiplerinin ilanla 
haberdar edilmesine karar veril· 
mittir. 

Sekiz gün zarfında buralara 
kimse sahip çıkmazsa uray tara • 
fından yıktırılacaktır. 

Endüstri istatistikleri 
lıtatiıtik genel müdürlüiü ta • 

rafından endüstri hayatında ye· 
ni bir takım iıtatiıtikler yapılma· 
11 karar altına alınmıttır. 

Şimdiye kadar endüstri itçile
ri hakkında elde edilen bilgi, bu 
itçilerin top yekunundan ibaret • 

ti. Genel müdürlükçe verilen e
mirlere göre, 1936 seneıinde ya· 
pılacak iıtatistikler, fabrikalarda 

ne kadar kadın ve erkek , çocuk 
çalııtıiını arqtırmakla kalmıya • 

cak, bunların aile durumları da 
İncelenecektir. 

••• Ne dersin Bay Gülüm? .. 

Gezintiler 1 
Asya ile Avrupa 

Dünkü gazeteleı , bCJ§ köıele

rincie, Avrupa.-:ı:l ı;c:ıi§ Aıya imo 
paratorluğundan korkmağa bCJ§• 
ladığını en büyük harflerle yazı· 
yorlardı. Ôyle ıanı)orum ki bunu 
okuyup da gülmiyecek hiç bir 
Aıyalı yoktur. 

"Hint,, e denizden gidi§le bQf• 
layan Avrupa emperyalizmi, yüz 
/erce yıl ortakıız., engelıiz., sipr 
ıiz fİftikçe fİfmif, yedikçe iıtahı 
artmııtı. Gemi tekneıinde direk 
ler çoğalıp, yelkenler arttıkça il'! 

zak ülkelerden ta§ınan yağma yı• 
ğınları da kabarıyor, batı kıyıl 
rında ganimet dağları yükıeliyo 
du. 
Yağma edilen yalnız toprak v 

o toprağın verimi JeğilJi. Akıoy 
maldan ıonra yerlinin canına d 
zincir vurmaktan çekinmedi. Ter 
li sırtları yay gibi bükük kölele 
demir ıaçaklı kamçılar altıntl 
çürüdü. 

'AkaJam, bellri Alrika çöll 
rincle engin çiltli1!'er yarath 
ile övünmek iater. Fakat herlı 
bilir ki o çiltliklerdeki baıalrl 
yağmurlarla değil eıirlerin teri 
ile nılanmıı ve çok kere bu ter 
kırpaç izlerinden ıızan kanlar J 
kanfmııhr. 

Emperyalist Avrupa böyle ze 
gin oldu. Kartal yuvaıını andıra 
mazgallı ıatoları bu pmalarla pt 

nldayan ıaraylara Jöndü. 
Çin İpeği, Hind lnımcqı, Al • 

ka bahan yüzlerce yıldan be 
Avrupaya aktarılıyor. 

On altı anrdır, Avrupa, 
bar balırnının öcünü almbia do 
maclı· Kime dönüp: 

- Yapmayın, onlar da inıan 

yazıktır! 
Desen, ,..,,_,.: 

- Barbarlara halı yok! 
Kartılıfını alırnn. 

Terli ıırtı yay gibi bükük, b 
ğürleri lrttmrı izi ıJe kan içind 
gözleri Ytlf dolu olanlar mı ba 
bar? •• Zavallı barbarlar! 

Çin İpeğin en yumuıafını, lıô 
ğıdın en iyisini yaptığı, Hint ı 
lın en süslüsünü Jolnıduğu içi 
barbardır. F altat güllelerini bin 
lerce kulaçlık yerlerden aıır 
topları dökenler meneclitlir. Eli 
rintle zehirli kılıçlar, bombalar 
gazlar, milıroplarlo biribirlerine 
ıaltlıran ıürü, kendine altsoy, ii• 
tün lran demekten utanmm;. 

Dünya bu! ... Bir gün geldi, 
Çin Je ipek yerine demir dörJcl 
ıJe yelpaze yerine pala kullanm 
ğa baıladı. Hint paryaları d 
ıal tezgahlarından lralltaralı silci 
ha •arıldılar. Bundan .onra arh 
"alyon muharebeleri,, yapılama 
Genç Aıyaldarı uyııJturuCU tlu 
manlara gömenler, oradalri uy 
nııtan lnııkulanıyorlar· 

Halıları var. Çünkü Joian gü 
neı, bafların içind~n yülueliyor. 
Bunca yıldır iıtetliltlerini yap 
lar, önlerinde bu ıııfı •örünce el 
bette göz ltamaımasına afrarla 

(1 .. utlen ıayfagı çevlrl11iz) 

- Ça) ı görmed.en puc;.lları sn a-
ak dP.rimL ____ _ 
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Soruyoruz 

O 000 lirra yı 
yapalım? 

Okurlarımızın verdik
leri cevaplar 

rn 

Senin ne kadar güzel 
olduğunu unutmuştum 

Okurlarımıza üç sorgu soruyo 
ruz: Tramvay sosyetesinin haJk.ıtaıı 

fazla alıp geri verdigi ı. 700.000 lira 
ile Eyüp - Eminönü yolunu ınıı 

beni hakikatin acı çıplaklığı ile yaptırmalı, İstanbulun hava hiıcu 
-4-

Herman aylardıınberi Oberul· 
sel sanatoryomuna hapsedilmi§ 
olduğu için yazdığı mektuplarını 
gitti~çe daha fazla bir atk~a ya· 
zıyordu. Bu mektuplar benım kal
bimi derin bir kederle dolduru· 

kartıla§tırdı. mundan korunmasına gerekli işle 
Evet, Hermanın ann~si elinden ri mi yapmalı, bu parayı Hava Ku 

oğlunu aldığım için beni bir türlü rumuna mı vermeli? 
affedemiyordu. Bana karşı tes· Aldığımız cevapları koyuyoruz 

k·ın edilemez bir kıskançlık duy- Jllulıarrir Bay (;alip )luam-
l mcr - Bu hir milyon ) cdi ) üz hin 

gusile hareket ediyordu. çinde lira ile sanatoQ um kurmalı. Yc-
büyük bir kin vardı. Oğlunu ben- rem, in!':anları geni') öldide ı~mp 

yor du. d ayırarak tekrar kendi yam- geçiren bir hastalıktır· :Memleketi-
Grandük Almanyanm .. en meş· n:nalmak için her çareye başvur- mizdc de ı;ok tahribat yapıyor. Bu-

hur asabi hastalıklar mutehassısk d Bir kere evlenmemizi boz- na. karşı m\icadelc 'asıt:ılarımız, 
larını Oberulıel'e toplamı§tı. Ma u.k 'k&hımızı feshettinnek i· hayli eksiktir. Me' fut birkaç snna-

d 1. ·b· ·· t ma nı a t ı d k' lıdut ,.a ıat Herman'ı bir e ı gı ı gos er· . b'. dava artırdı. Bu dava oryum \C ora ar " ·t ma • '. 
H ükô· çın ır :s- taklar, ihtiyaca J,fıfi gelmekten 

ınekti. Fakat er~an gene ~.nk.. (Savern) mahkemesinde görül- pek uzal,tır. \ cr<'mlilcrin sayısına 
neti muhafaza edıyordu. Çu u d"' Herman bu dava için kend i nbbcth·, tccla\i vasıtalarının azli. 
kendisinin en Aküçük bir hatası e~ t;~fından hiç bir avukat tayin ğı. biran en-el giclcrilmeli, hiç a-
büyük bir felakete sebep .olaca d' Bu dava meselesi bütün . man YermiJcn bu müthiş hastalı-
.. d N.h t b kay· etme ı. 1 - t ı · h , lt l alıdır gını biliyor u. ~ aye . e~ı Almanyada bir rezalet şeklini al- gın a mp s.ı ası ~···a ı m • 
betmek korkusu ıle, benı hır daha · Eski Tüze işyar/arından mıılıar-

d ·ı b" ün dı rit Bay Sehak Mulıtal"lJan - Ben-
görememek en İ§eıı e ır g ·Davayı ben kazandım. Bunun 1·· ce hastahane ~chir icin pek uzum-
kendine sunulan kağıdı imza et· iı' zerı·ne kayın valdem temyı·z ., -b. · fet ludur. Parayı büy1e ır ı~e sar · 
ti. bkemeıine müracaat etti. Ve- mek, doğrusu çok yerindedir. 

imza edilen ıey (Grandük) ~l:n hükmü nakzettirmek istedi. Hastahane }apmalı, fakat da-
tnevkiine variı olmak hakkından Alman mahkemelerinin ve ha- 1 Jıa ('n'Cl ~chrin bazı cihdl<'rindcki 

f 'f d di pisliklerin öniitıc germelidir. Eğer 
\"e ünvanmdan eragat ı a e e • k"ımler·ını'n kral ailelerine k9.rş ı - :.. !"Chrin her tarafı temiz olursa. has-
Yordu. Fakat bu türlü bir feraga- fevkalaAde merbutiyet ve hürmet· .. ı .ı.~ı·r 

d talıklar hayli eksilir. l\lu tıA: ı yer-
tin kanuni bir kıymeti olamaz 1

• [erine rağmen gene nikahın kanu- ıerdeki sUprüntüJerin kiikündcn 
Çünkü imza elinden hile ile alın· ni olduğu kararı verildi. Bundan kaldırılması, hastahanelere fazla 
rruştr. Çünkü cebir ve tiddet kul· sonra kayın valdem çok miskince yatak konulması kadar faydalı -
lanılmıştı. Fazla olarak bu fera· intikam yollarına saptı. Kendi- dır· 
:-ı-•• at kaA gV ıdı Alman imparatoru ta· b' . . .1 .b·. t l A kkı" lJJulwsip /Ja11 ftlıjjll'dıç Keşiş -

Sı'nce ır nevı ıncı gı ı e a C!' ı k l\1 ht · 
d .k d d ' I 'eti ııwı - Ben de Bay ~c ıa · u aı · 

l'afından tas ı e e ı memı~ . ettı'gv ı• (Almanach de Gotha) da J b yan gibi dü~ünüyorum. Hasta tane 
H crman sanatoryomdan ser est izdivacın feshedilmiş olduğu~u yapmak mühim, fakat şehrin her 

h;;·:-.!-aldıktan sonra bazı hususi neşrettirdi. tarafını temiz hir hale getirmek 
işleı·ir. i görmüşt sonra doğruca Böylece iki sene evlilik haya- daha mUhimc1ir. Mikrop, peydah-
lc:ın 'r.. gelmı· c11· Bı'r ks.- hafta 1 ı •,tndrg'fr ·v,.ı·d~ ' 'okcdifmelidir. • nya ~ . -:ı' tı bana hakiki 'bir cehennem o . ., " ~· ., 
•onr k 1 . bulunuyor s .. chrin heı· tarafının tertemiz a artı ev enmt§ - du. Ben her fırsattan istifade e· duk. hale getirilmesi i"'iııin bu paranın 

dilerek tarizlere uğruyordum. nishd<'n peJ- az 1 r:smiyle başarıla· 
Evlenme merasimi yalnız m~- Hermani büğüle~i§ diye gösteri- lıil cceği kanaatinde) im. C.st yanı 

deni kanun ahkamı dairesinde ya- liyordum. da hastahane İf':iinc a) rılır. 
P•!ınf,tı. Çünkü Herman protes· Kayın valden1, Hermanı kendi Eski Tii:c ispckieri avukat /Jay 

d h 
.. Ali Şcrkct - 'frnmrny :;irl,ctinin 

tandı. Ben katoliktim. Bun an yanına ragw ırmak için er gun d·-· ı b. ·ı d' :s- geriye ,er ıgı ıu ır mı yon ye ı 

başka fevkalade bir çabuklukla bir vesile icat ediyordu. Kocam , üz bin Jira, şehir ahalisinden faz. 
olmuştu ki icap eden yüzükleri annesinin yanma her gidişinden ia cılmııo; olduğu para değil midir? 
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Ü L K E M i z D E 

adamın üstüne si
gara atmış, hem de ... 

Biçağını alarak sokağa çıkmış, adamı öldürmüş! 

lzmirde sarhoşluk yüzünden 1 ga ra yoldan geçen ayni mahal· · 
bir cinayet olmuş, yil'mi sekiz yaş· 1 lede oturan Hüseyinin üzerine 
larmdn Hüseyin adındaki bir düşmüştür. 

genç, yirmi beş yaşlarında Salih Hüseyin kızmış, söylenmeğe 
adındaki bir yapıcı tarafından hı- başlamı9tır. 

çalda yaralanarak öldürülmüş · Salih, ağır sözlere dayanama• 

tür. mış , aşağıya inerek Hüseyinle kav 
Hadise şu ~ekilde olmuştur: gaya tutuşmuştur. 
Gece yirmi iki buçukta, lkiçeş· 

mcliktc yüzbaşı Hasan ağa soka· Salih, hık mık demeden çektiği 
bıçakla Hüseyini yaralamış o 111· 

ğmdaki evinde oturan yapıcı 

ı rada yetişen zabıta memurlarına 
ustalarından zmirli Cemal oğlu 
Salih, azat gününden istifade e- bu i ş i ben yaptım d iyerek teslim 

d olmuştur. 
erek, evinde istirahata çekilmiş, 

gramofon çalarak ve içerek biraz Yaralı hastaneye kaldrrılmı§, 
için ölmüş• eğlenmeğe ba!}lamıştır. çok kan kaybettiği 

Pencere kenarında keyifle vak· tür. 
tini geçiren Salih, elindeki siga · Salih hakkında tahkikata de-
rasını sokağa atmış, fakat bu si- vam edilmektedir. 

ek· rdeksiz üzüm için 
zm · rde tören yapıldı 

lzmir ekonomsal bölgesinin ilk 
çckirdelcsiz kuru üzümü Kemal

. paşaı:ıın Parsa köyti bağcılarından 
Hasan ve Halil tarafından yetiş
tirilmiş, bir çuval mal lzmirde 
tüccardan Bay Nuriye gelmiştir. 

Yeni mahsul Parsada husus: 

1 

surette hazıdanan süslü bir kam
yon ve davul zurna ile yola çıka
rılmı~, kamyon davul zurnanın çal 
dığı cumuriyet marşı ile borsa 
binası önünde durmuştur. 

Davul ve zurna sesine ko~an 
halk yeni çekirdeksiz kuru üzü
mün geldiğini haber alarak kam
yonun etrafını almış, borsa sim· 
sarlan ve sair alakadarla r tara
fından tezahürat yapılmıştır. 

Borsa idaresine verilen n üma
n" derhal inre!enmiş \'P ermis o!-

duğu anlaşılarak yetiştiricilerine · 
teşekkür olunmuştur. 

Yeni mahsul satıcı ve alıcı tii«> 
carlar tarafından ayrı ayrı öpül· 
müş, kokulmu§, gözlere sürülmü9, 
yeni işlerde hayır ve selametler 
temenni edilmiştir. 

llk nümunenin verdiği intiba 
bu sene kuraklık ve fazla mahsul 
dolayısile tanelerin nisbelen ufak 
olmasına rağmen mahsulün renl< 
ve tat itibarile fevkalai:Ie olduğu .. 
dur. 

Her yeni mahsul Ağustos ha· 
tından ortalarına kadar olan müd 
det içinde piyasaya geldiği halde 
bu sene on beş yirmi gün evvel 
gelmi§tir. Bu münase~etlc piyasa· 
nın geçen ve daha evvelki sene• 
}erden erken açılacağı umulmak• 
tadır. 

bile hazırlamağı unuttuğumuzu sonra dönüşte aramızdaki izdiva· su halele, yapılacak is, gayet l>:ısit· 
ancak son günü farketmi§tik. cm uygun olmadığına daha fazla_ iir. Her halde J-;tanlıulluların ihti A d kJ 

h k d B ··ada rı ııa sarfo]unacaktır! masya a sıca ar Onun j ... 1·n 0 gün saba er en kanaat etmiıı. görünüyor u. enı ., -. ~ ,. Schir ahali!':inin ilıtiyaçlariylc 

l 
Bandırmacla ilk bakla 

Herınanın ilk iti mücevherciye tekrar her görii§te mütehayyir g İ· ml'~~ ııl olması Jflzımgclen hclecli- Bandırmada bu senenin ilk bak- Amasya, 24 (A.A.) - Bir kaç 
k k ki · t ) ak ol d ~ k" ı·· la u··rt'ı'11\1' ltab•an bandıralı bir · d kl · ..ıd · · oşara yüzü erı l!ia ın a m - bi oluyor u : ) c, hu ııarn) ı umarını ·ı, en uzum- " giın ür sıca ar ş11;1 elını artlı r-

'nuştu. • "Ben senin ne kadar güzel ol - ı u işlem tahsis eder. ~chir l\lccli vapura yiiklenm işt i ı·. Bu müna- mı§hr. Dün sıcaklık derecesi 34 

b b . t t 11 si de, im } ol ela icap eden sc) i dü- ı scbetle tören yapılmıştır. .. b 1 t 
Artık bundan sonra en ır duguv nu unu muş uı .,, h . 1 1 u u muş ur. 

şii n iir. Ortada"" rın >e edi3csi H: 
prenses ve Avrupanın bütün kral- Diyordu. ~ch ir meclisi uırl\en, ben paranın Bakla !:uvalları kayıklardan va- Yıldırım çar.pil 
larile akraba olmuştum. Koca· Kayın valdemin bana karşı en hangi ise . arfı u)gun dü'lcccği hu- 1 pura almmn~a başladığ ı vakit li- Kırş~hirde Hacıbektaş köyün• 
rnın biricik sevgilisiydim. Ve pek büyük serzenİ§İ oğlunun Gran- susunda uzunlıoylu bir ı;;ey söJk- manda bulunan vapurlar dücli.tk de bir facia olmuş, iki genç tar• 

h ld d . kk d hrum kal • n1°k ı·s. t 0 mi.' orum· Yalnız sehir a • o·'tt"' ·· ler va tayfalart'le e rneaut bir a ey ım. düklük ha m an ma " ' urmuş ' pur • lada çalışırken yağmur başlamıf, 
b b ı d Fakat hali<:inin ihfüaçlarına di:rnr 'c kin tec·ımenleri, ve kayıkçılar 

Fakat heyhat! Bu hayatta i- maaına se ep 0 uşum u. · · ı~ l ı· Üzerlerine yıldırım düşmÜ$tÜr. , hunların ta)inını, >C cc ı) c ile Şe- ( ) d b 1 d -
k d 1 d h k d Ynşa ! iye agw ırmı~ ar ır, · k b'l' 2im için hiç bir zev evam ı e· bu a sız ı. lı iı' l\focli ine hırnl,n orum. Daha • Gençlerden biri mucıze a ı ın• 

ğildir. Hep aldatıcı, gelip geçici ihtimal ki bizim evlenmemiz ctoğrnsu, hunu hu iki ) ere ait biı· Bura tccimenleri baklayı dört den kurtulmuş, diğer bir genç 
şeylerdir. kadehi taııran son damla olmuş· \azifr olaral\ gi.irlirorum! kuruştan loplamaktadır. Avrupa öJmü§tür. Yıldırım tarlada bulu• 

Biz Herman ile birbirimize çrl- tur. Fakat (Grandük) ün :oca:. baklamıza iyi bir fiyat vermekte- nan iki hayvanı da öldürmüştür 
drrasıya aşık olduğumuz halde hakkında beslediği kin da a es 

1 prensleri kadar dünyn üstünde dir. Lokomotif tarlaları 
hiç bir vakit aramızda bir fikir zamanlardanberi vard~. Her~an ınağrur jn::ıanlar yoktur.,, "'""'""'""""'""""''"'""'""'""""""' .. ""'""'"''"'"'"'"""""'"' ..... "'nı""" tutuşturdu 
h·ır.lı•gv ı• z·ıhnı·yet anlatması olma- yu .. z milyon marklık bır servetı. ~- M 1'hayct kayın valdem su"ku"na derdi. Mesela: Grandükün ilk ka-

k ı v ~" Balıkcsircle Halalca köyü ya • 
dr. Be'n rok ha•saıtım. .Çok he- lan (Vaymar) dü a ıgı_nın varısı d · · F k t k nsı prenses (Carolı"ne de Reuss ) ~ "' k h av et etm·şt ı. ·a a artı ış ış- kınındaki tarlalarda yangın ol· 
Y-anlı ı·dı'm. Her §eye ımınıyor- olduğu halde bu mev ıe ma •5~s tcıı geçmis bulunuyordu. Hayati- o mükellef (Vaymar) şatosunda ........ kt acız • muf, beş altı anız tarla yanmıı· 
dum O · hiç bir şeye inanmı· olan masrafları yapma an çinde çektiğim ıztıraplar, gördü- korkudan ölmüştü . 

Yord.u. Eınsecı·ddetli hislerde bile bulunuyordu. Senede ancak ordu gvu··m ha" dı"selcr bana kocaml.a a- 11 . k F d ' tır. ,. f · k 1 unci arısı prenses e ora ya Yangın Eskicehire gitmekte o-
. k l ordu . . d k" smi vazi esme arşı a - k b' b l :I' 

'oğuk ve haraketsız a ıy · 1·~ e 1 .~~ bin marklık tahsisat ramızda büyü ır oş uk bulun· gelincet fevkalade güzelliği ile lan tren lokomotifinden uçrayan 
Ben onun varlıgvında nice ka· ıgı on 1 1 b k l d duğunu anlatmıştı. Bu hakikati şöhret almış olan bu kadın da ev- kıvılcımla ba•lamış , hava rüzgar• 

1 l·ıe geçinmegy e mec ur a ıyo.r u. k b l d. ~ 
ranhk bir takım yerler bu ~yor • ht k Hcrmana arşı es e ~ğim derin lenmesinden bir kaç ay sonra deli 1ı olduğu için P._ek kısa bir za• 

b r ta Herman, Avrupanın mu e ır .. sar h ürmete, onun kültürüne karsı dı'ye bı·r san"'toryom. a l1apsolun· 
durn. Tahammül edilmez 1 

• rafları eline düştü. (Granduk) • .. manda büyümütlür. 
kım engellerle karşılatIY0rdum. h b duyduğum takdirlere rağmen ar- muştu. Tarlalarda bulunan halk bütün 
B k gene birçok defalar Herman. esa ına tık pcl< açık görmüştüm. 

ununla beraber ona artı kendi kesesinden mılyonlarca - Ben tabiatim icabı yiiksek kül- gayretile çalışarak yangını önle-
huautsuz bı·r •evgı· ile bağlı bu- d J H Kafası Alman mütefekkı" rı" l k l hlA ki · 1 1 mek iıtemiıı. ise de ate' ko"'y yakı· " borç ödemitti. Bundan o ayı er· tür ii, yü se < a a ı msan ar a ,. ,. 
lunuyordum mandan kurtulmuf olmakla mem· (Nietzche) ve (Heine) nin fikir- münasebette bulunmaktan büyük nındaki gübreliğe kadar gelmi§ • 

İranlı cair. Hafız der ki: nun olmuıı.tur. Ier i ile dolmuş olan Herman Al - b b 1 tir. 
:I' d ken ,. İ r zevk duyarım. Bu iti ar a 

"Bir insanın sevgilisin e - Bı·laAhara Yunan kralı Kastan- man a ristokrasisinin adetleri ile Bu vaziyet karşısında köy muti· 
1 h da kay- Herman ile konuşmaktan hiç bir 

disini ~aybetmesi ala m tı·n ı·le tanııı.tıgwım zaman kerıdi- bir türlü uyuşamıyordu. Bunun i- tarı yangını itfaiyeye haber ver· 
b · ~ (V ) G d k 1 vakit bıkmazdım. Onun sözleri· · · t r olması demektır.,, k ıine enditelirimi ve ıztıraplarımı çin aymar ran ü ü i e ara- mışhr. t aiye hemen harekete 

Bene> vakit hayata ,adece zev anlatınca bana ,öyle demişti: larında anlaşmamazlık vnrdı. A- nin benim üzerimde büyük bir geçerek yangın yerine vamuş, da· 
ile kamaımıt gözler ile bakıyor- "Senin hakkında yapılan mua- ra sıra Herman bana Grandük cazibesi v~rdı. tt ha çok büyümesine meydan ver· 
dum. Fik .. at benim kayın v~~·enıve' ınele pek fen.adır. Fakat bu Alman hakkında esraren_giz §CY.ler nakle· \::. &Ar-,Tf..f!!!ı. ı•gr). meden v_apaıru aöndünnüıı.tür .. 
L~-!- --..~l • ..n..i alt iiat -~·1~--"--===~c...,_ ____ :.._ ______ ~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~----~---------~---~--------~~~~~~----
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intikam 
Heykeltraş Serleu çoktanberi 

doıtu reaaam Perlenin evinde bir 
porto içmek için ıöz vermişti. Fa· 

kat bir türlü işlerinden ayrılarak 
oraya gidemiyordu. Nihayet bu· 

gün öğleden sonra parmaklarında 
bir ağırlık duymuştu. Üzerinde 
çalı§tığı heykeli olduğu yerde bı
.. akuak sokağa fırlamıştı. 

Perle"in evi heykcltra§ Serlenin 
otur:!uöu apartıma.ndan bir kaç 
ıokak ötede idi. Yaya olarak keı· 
tirmc yollardan gitti, nihayet 

(Pero~ıe) eokağına gelmi§tİ. Bir
denbire durakladı, ıonra geriye 

dör.:lü, buradaki bir apaı'tımanm 
kö~esinc saparak dikkatle baktı, 

~cn::l i kendine: 

Bununla beraber karmna hiç. 
renk vermjyordu. Ak§am yemeği- ! 
ni birlikte yediler. Yemekten kal
kacağı aırada Serleu'ün aklına 

yeni bir fikir gddi ve bir kahka
ha kopardı. 

Karıaı ıordu: 

- Aklına bir §ey mi geldi. Ne gü 
lüyonun? Ne di.işünüyoraun? 

Heykeltraşın aklına gelen yeni 
fikir karısı ile a§ıkını öldürmek
ten vazgeçmekti. Onun yerine da
ha iyi bir §ey yapacaktı. 

Karısının sualine İn~ r§t: 

- Bir §ey değil. Dört gün scn
ra bizim heykcltraş grupunun zi
yafetini unutma,, dedi. 

Sofradan kalktıktan sonra. Ser· 

- Mümkün değil!• Bu nasıl o· leu telefona gitti, Perle ile konuş-
\ ur? Dedi. tu. 

Otuz, kırk metre kadar ileride - O da ur.utmamı~. O gün bi-
knrm Nelli bir evdP.n çıkmı§tı. ze gelecek. Üçümüz beraber gi

Doıtu Pcrle kolundan tutmuJ, o· deceğiz. Dedi. 
n~ tnk"p ediyordu. Her ikiai de Aradan iiç gün geçti. Dördün
böyle biraz gittikten aonra dur- cü günü Serlen karu11nı bir porto 
n::1:.lardı. Sanki yirmi ya,ında i- İçmek için Perlenin evine götür· 
ki ~en-:. arı.ık gibi cpüıerek birbir- dü. Fakat giderken karııı: "Ora-

- ~ ı ı B·ı· 1c:-"ndcn ayrılmıtlardı. da çok oturmıya ım. ı ıyorsun, 
' Bu manzara kar~ıaında iptida bugün ziyafete gitmek için giy i

tte keltraşa bir !~!kınlık geldi . neceğim. Hem de pantantifimi 
B1r .kere gözlerine inanmak iıte- takacağım,. diyordu. 
medi. Fakat ddltetli hakikati pek Serleu karısına hak verdi. İzdi· 
çıpfok bir ı:urette gözleri ile gör- vaçlarımn onuncu yıldönümii ha
mü~tü. Böyle bir vaziyette heykel- tıraıı olarak karısına gii.zel bir 

trat Serlen her ikiıinin il.zerleri· pantantif almıttı. Fakat bu pan
na yürüyebilir, hem karmnı, hem tantif şimdi onun cebinde idi. 
i§ıkını en!elerinden tutarak ol- Perle miıafirlerini çok güler 
dukları yerde boğup öldürebilir- bir yüzle karıılamıştı. Yeni taşın
di. Fakat 0 öyle yapm11.dı. On· dığı bu evi onlara göstermek için 
)ara göriinmemek için bir gölge daha oturmadan her tarafını do
r.easiz "iği ile geri döndü, evine kaç laıtırdı. Salondan geç.erken Ser
ti. Çi•nkü ne yapacaiını dütün• leu, cebindeki pantantifi çıkardı, 
meğe ihf ya:ı vardı. oradaki vazolardan birinin içeri· 

Evi~ıe geldiği zaman Serleu hız· ıine gizlice bıraktı. Fakat porto 
Iı hızlı ıoluyordu. Alnından iri içildikten sonra çok durmadılar. 
ter taneleri dii!Üyordu. Kapıdan Saat yedi buçukta Serlen'in apar· 
içeriye girip te bir koltuk üzeri· trmanında bulu§mnk üzere n.yrıl-
ne otururken: dılar. 

- Bunları öldüreceğim, de- Perle verdiği sözü tutmuştu. 

d . Dakikası dakikasına. Serlcu'in a-ı. 

On dakika sonra karısı eve partımanına gelmitti. Doıtunu da 

gelmiş, hcykeltratı atölyesinde tamamile giyinmiş bir halde bul
çahşır bir halde görmüştü. Ma· muıtu. Biraz ayakta konuştuktan 
ı:Jr::n f.Tr.!Ji kapıdan bakarak: sonra karısının geciktiğini göre -

- Hala çahııyoraun, öyle mi? rek: 
dedi. - Ah, bu kadır.lar ! Dedi. 

Onl.:n bu 3ualine heykeltra~ ce· 
vap ,·ermedi. Yalnız ba,ını çe· 
vircrek yüzüne bakmakla iktifa 

etti. Heykeltraı bir taraftan işi i· 
le uğra9ıyor, fakat öbür taraftan 
kcnt!i kendine ıöyleniyordu: 

- Ben bunları mutlaka öldü
receğim! 

8ti2em: 85 

Orhan Bahanın omuzlarını tuttu. 
Muhabbetle bir iki tartakladı· 

- Sen, dedi, !en nasıl kunduracı. 
gın? Gttzel konuşuyorsun, Baha. Fi -
ki

0

rlerin belki doı'Yru btlkl yanlış; bu 
mii::ıakaşa götürür. Fakat !'iÖyleyiş 
tarzın giizel. Ha 1buki ort.a t.ahsilin 
biJe yok, değil mi? 

- Hayır, fakat okudum. Kendi 
kendime epey çalıştım. Sonra biliyor· 
sun, ne gibi arkadaı;;Jarla temasım 

,·ar. Zaten ben mütereddi bir kundu
racıyım. Zira çizmeden yukarı ~rktım. 
Sizlerle konuşa konuşa seviye deiif· 
tirdim· Siz olamadım, fakat bir kun· 
duracrya da benzer yerim yok. Ma • 
nen .. demek isterim, yoksa .. 

Baha kılıfını kıyafetini Orhan.a 
4österiyordu. Lekeli bir prNtellst 

q * . 
vardı. m 

Karısının arkaıından biraz la
tife ederek onu çekittirecekti. Bu 
sırada madam Nelli giyinmİ§ ola
rak geldi. Fakat halinde büyük 

bir değiıiklik vardı. Kocasına 

dönerek: 
· - Benim pzt.nlantifimi baıka 
bir yere hoydun mu? Diye sor· 

Yazan: Safiye Ero! 
Tıraşı uzamı , tı · Ala) la de\'am etti: 

- Benim görüş ,.e düşiinüş tarzım 
çok daha basit olmalı idi. Amma iş iş· 
ten ge~ti. Hani bilbor mu!;un, Umumi 
Harpte Fifüıtin cephesinde kÖ) lü ·bir 
Türk neferi Almanların maiyetinde 
ça lı~ıyoı·muş. Anlaşılan pek bön bir 
fe) mis . .Almanların yanında tiirk!:eyi 
unutmu:; • fakat almanca.} ı da öğrene· 
memi~. Töbeler olsun, kc-ndlmi o ne· 
fere benzettim. - Mükerremin evin· 
de Amerikan puçu yapıyorlar, azi • 
zim enfes hir şey. Gümiiş kupalar İ· 

çinde gezdiriliyor· Gece yarı ından 

sonra fildişi renkli zarif bir ahajorun j 
etrafında bu punçlar nuş edilirken 
fransızca, İngilizce şiirler okuyorlar: 
Benim için terciime ediyor1ar. Sen 
keman ça1ıyorsun. Eve dönerken ~Y· 

Gebersin kahpe ... 
köyünün hasretini 

Hala 
çeken 

diişman elinde inleyen ve 
nice Anadolu kızları var .. 

-~~--------~~~~~~~~~~~ 

- Bilmiy"n için güçtür amma o ka·' 
dar dt'ğil. Buna karşılık hir ate~ ka
)ığı çok zaman koca donanmamn ya· 
pamıyacağını ) apar, yenemediğini 

yener .. · 
Nikoııun söz söyleyecek halı )Oh • 

hı. 

Loredano: 
- I\'.ar~nlık epeyce ilerledi. Yola 

çıksak mı? 
Diye sordu. 
Niko: 

- Biraz daha ..• 
Di) f ce\"ap 'erdi. Sonra Ha!kinca· 

ya doğru baktı· Olduğu yerde yan 
ynrı) a doğruldu: 

- Yaşasın! .. işler )Olunda ı;:ıdi • 
yor. 

Di) e mırıldandı. 
- Ne rnr? ... 
- Işık .• 
- Hangi ışık?·. 
- Görmüror musun Halkineada ı-

şık .. Bu belki de Kara Ka1·talın i~in. 
de )anıyor .• 

Armando söze karışlı: 
- lst<'rim ki orada yanmış clw.a • 

ın .. Çünkü böyle olur~ q')kulma~ı 

imk~nsıı olur. Bizi ona kanca) ı tak· 
madan lince görehJJirler. 

- Buna hak ,·erdim. B~n de ıgtt' • 
rim ki Ö) le olmasın!·. Fakat hiç ol • 

du. 
- Hayır. Niçin ıoruyorsun? 
- Çünkü kutuıu içinde yok. 
- Mümkün değil. Haydi, gidip 

bakalım. 
Gittiler. Baktılar. Kanıt doiru 

söylüyordu. Pantantif kutusu i· 

ç indc değildi. 
Serlcu fena halde canı aıkıl· 

mı~ görünüyordu. Arkasında du· 
ran Nelli ile Perle birbirlerinin 
yüzlerine bile bakamıyorlardı. 

Pcrle: 
- Polise haber vermeli. Diye 

tavsiyede bulundu. 
Heykeltrat onu tasdik. etti: 

- Evet, biraz gecikeceğiz. Po· 
liı merkezine uğrayarak gidelim. 

Komiser heykeltratm ziyafete 
gitmek mecburiyetinde olduğunu 
dÜ§Ünerek onu evine kadar ıeri 
götürmek istemedi. Fakat derhal 
tahkikata be.ıladı. Karısı Nelli jw 

fadesini verdi: 
- Son defa olarak pantantifi

mi dün ak,am yerinde gördüm. 
M. Perle bizimle birlikte, öğle ye
meğini yemişti. Gittim, pantantif 

kutusunu aldım, hepimiz beraber 

fışkırır gibi bir nağme serpintisi: "Se- ı 
nin o giizrl gözlerin için layemut 
tilrkülerden mürekkep bir şiir ordusu 
seferber ettim. Sel·gilinı, daha ne is -
ter~in?,, - BöyJece yatırorum ,.e bit
tabi huna u)gun rüyalar görüyorum. 
Sonra gel burada kalıptan ıstampa 

çıkar, tahan ast.uma harama aç. Sa. 
yayı kalıba çtk.! 

Baha, kunduracı ıstılahlarını ıııu gi
bi sarfcderken Orhan ze,·kfnden fı. 

kırdıyordu. Daha mel)el! (lksilozma 
yaptım) derdi. Orhan, bu da nedir:' 
De.) ince (Bıçaktan çıkardım) cevabı
nı alırdı. Orhan: 

- Bıcaktan mı çıkardın? Anladım. 

sa Arap o1ayım. 
Raha, ters ters hakarak <Elinin kö

rü) dcl'fli. Mesleğini ıııeven hütUn a
damlar gibi zannederdi ki, me~lcği

nin i"tilahları kendisince malüm ol
duğu gibi herkes~e de malümdur. 

Derken Necdetin hahsi açıldı. "ec· 
detin bir müddet meyhanelerde do
laştığını, i i serseriliğe döktüğünU bi· 
lirorlardı. Çok defa kendileri de hu 
derbeder siirtmelere iştirak etmi!fler
di. 

Sonra birtakım rh·ayetl'f ıktı. Gd· 

mazsıa biıe yol gösterir. Şaşırırım di· 
ye biraz korku) ordum. 

Amiral Armenyo tepede h:r ıaö · 
betçi bırakarak gemisine diinmii~ hi. 

HaYa büsbütün karardı. 
Xöbetçi baskmcıların ) ola çıkmış 

olduklarını haher Hrdi. 
Ate!! kayıkları simdiki torpillerin :; . ~ 

ilk modelleri idi. 
Büyük lskender Fenikelilerin Tir 

şehrini kuşatmak istemiş, fakat Su· 
rh·e kınlanna bir iki ) üz metre u -
z;kta, denizin ortasında, bir kayanın 
üstiine kurulmuş, olan hu kalenin du· 
nrlarına bile sokulamamıştı. 

lskender, kıyıdan ada)a doğru, 
binlerce insanları çalıştırarak tah -
tadan bir iskele kurmuştu· Neredey · 
~e bitmek üzere idi. Fakat Fenikeli· 
ler bir gece bir ateş gemisi donattı· 
lar, uygun bir rüzgarla iskele üzeri. 
ne sürdüler H bütiin isk~le) i baştan 
başa ale\·Ier arasında kül haline koy· 
dular. 

lsanın doğu undan 190 yıl önce 
Radoslular da düşmanlarına karşı a • 
teş kayıkları kullanmışlardı. 

Gene lsanın doiuşundan önce Ro· 
maya karşı başkaldıran Pompenin a
mirali Kasyüs'de, Me~ina limanında 
yatan Roma donanmasından otuz ı,e 

yatmııtık. 
Bu ifade üzerine tahkikat iler

ledi. Polis bu tahkikatında rea· 
ıam l ile heykeltratın karıaı Nelli 
arasındaki münasebeti keıfetmiş
ti. Re11am Perlenin mali vaziyeti 
yerinde değildi. Bir çok borcu 

vardı. Bu nokta polisin şüphesini 
ressam üzerine götürüyordu. Hey
keltra§ p~lisin bu şüpheıini anla

yınca kızdı, "Bu adam namuslu
dur. Ona kendim kadar itimat e· 
derim.,, Dedi. Fakat polisin elin
deki §Üpheleri de atmak olamaz

dı. 

Nihayet ressamın evinde araş· 
tırma yapmak lazım geldi. Reı

ıam Perle bu maksat ile poliıe 
çağırılınca hayretler içinde kal

dı. Fakat namusunu iıbat etmek 
için poliıi istediği gibi evinde a
raştırma yapabilirdi. lki saat a
ra§lırmadan sonra tahkikatı ya

pan polis müfettiıi Parlaunun pan· 
tantifini ressamın evinde bir va
zonun içeriıinde buldu. Neticede 

renam bet yıl hapıe mahkum ol
du. 

,,. . 

tdne kocaman gemi) i ateş kayıkla 
le ~akmıştı. 

Bizansda, lngiliz 'e lspan~ oU 
aı aı;ındaki deniz S3\'aşlarında, Çeş 
'e Na,arin bozgunlarında Ruslar 
birleşik A'Tupa de' Jetleri tarafın 
Türk donanmasına karşı da bu sna 
la hücum edilmişti. 

Venedikliler Kara \'eli Sei~in d 
niılerde gezdiği sıralarda bu işin 
lıüyiJk ustaları idiler. Fakat Türkl 
denizciliğe henüz başlamışlardr. On 
lar kadar ileride değillerdi. Bunan 
ı;in ateş kayıkları hakkındaki bilıi 
leri ,.e denemeleri hemen hemen yo 
gibiydi. 

Kara \ ' eli de Venedikli Alban A 
ınenyonun Halkineaya kadar adamı 
rını göndererek bu i:i becereceğini 
hiç ummuyordu· Bunun için gemisi 
ni, tutup getirdiği Venedik gemisil 
birlikte orada bırakmış, lstelyanın y 
nına koşmuştu. Leventler Kara Kar 
talı bağlıyacaklar, Ak Kartal'ın dü 

me11ini düzelterek diğer eksiklerini d 
tamamlıyacaklardı. Karadeli de h 
men ertesi gün akşam üzeri Halki 
ca) a dönecek, o geçedcn sonraki 83 

bah ta yeni akın1ar için iki gemi bir 
den demir alacaktı. 

Yeli Reis ertesi gün akşama kad:ı 
kalmadr. Öğleden sonra atına bindi' 
Karakartala gitti. 

Yüzü asıktı. Sert sert emirler "·er 
rek gemisinin biran önce bağlanması 
na ~alışıyordu. 

Karakartal Halkineanın e 
di11 yerinde, kumsaldaki kızak -
lara çekilmişti. Direklerin uçlarına 
bağlanan urganlar yana dojru çekile
:r:ek kazıklara bağlanmı~tı· IJ ntl r 
bacaklarını, kollarını snamışlardı 
Çoğunun gö' deleri de çıplaktı 'e şar· 
kı söyliyerek kangal kangal iç yağla
rını K~ ral<artalın kara karnına sürüw 
yorlardı. 

Burao:- : bit!ikten sonra ipJeri ~ıe
cekler 'e bu sefer diğer tarafa doğru 
çekerek o yandaki kazıklara bağlıya
caklardı. Geminin yağlanmamış olan 
tarafı olduğu gibi meydana çıkac~kfr. 
O zaman da orayı yağltyacaklardı. ().. 
gün akşama kadar Karakartalın yağ· 
!anma işi bitecekti. 
Akkartalın dümeni de bitmek üıtre 

idi. Onun yağlanmasına henüz ihtiyaç 
göriilmUyor. Ertrsi gü·ı s.ıbah erken
den akına gidileceği için herkeste bil· 
yük bir sevinç nrdı. 

(Arkaaı var) 

7 EYLÜL CUMARTESi 
Bu tarihi iyi belleyiniz. Üyesi 

bulunduğunuz K1zılay kunımu si
zi kennese davet ediyor. 

hürdarda oturan zengin . emedaRın dükka nda otuz mumluk çıplak bir 
karısı l\fafalda, muzibin biri Necdet- ampul altında, )ÜZ dirhemJık bir şi· 
le o kadını Beyoğlunda Venedik SO· şeyi koklıya kokhya içmekle geçini· 
kağında bir e\'de görmüş. Kadıköye yorlar. 
ilan etmiş. Necdet bu karlım eskiden Fakat ne hikmettir? Züğürtler, 
tJnıyormuş. Her ne ise. Mazinin e- hayatlarından memnun. Neşe ,.e can• 
hemmiycti yok. Tekrardan t<tzelenen lılık içinde fıkrrdıyorlar. Yüzlerinde 
hu münasebet anlaşılan uzun sürme. can, gözlerinde fer ,·ar· Kmk kah,·• 
ııiş. Netdet, gene aylak doln~mağa, fincanından içtikleri rakı onlara abı• 
meyhanelerde pineklemc-ğe başlamış· hayat, kağıtlardan parmak ucuyla 
l\'ihayet içki de kar etmemiş. Çocuk topladıkları mezeler Cennet taamı gi• 
dünyadan rekilmiş. Şimdi ömrü, eli bi ge!liyor. Halbuki para tutanlar, 
ile idareha~e arasında geci~·ormuş. Bedriye, l\lukerrem, Necdet hayatta·, 
Rıhtrm boyundaki apartımanrnda ha- mem:ıun değil. Ylizl" rinde, güç bel& 
zan sabaha kadar lamba yanryormus. gizli tutulan ince elem gölğeleri U• 
Necdet kendini çahşmağa ,·ermiş. dolaşı)orlar. Acaba gönül istirabı de• 
"Lord Nelzenin aşkı Ye c!eri .. i~imli nil..-n şey, hakikatte. i~iılikten c.anı 
hir kitap hazırlıyormuş. Nerdet, ga- sıl\ılanların it'at ettiği bir hayat rnU'" 
zt.tecilik ,.e edehiyat aleminde iyi nebbihi mi? 
parlamağa başlamış, diyorlar. Kü- Orhan, düşünceli bakrşlannı Baba-, 
çük makaleleri, terciimeleri, müstear ya çe,ir2rek: 
namla neşrettiği tefrikalarından bir - Zannetmem, dedi, ıönül istir ... 
hayli para kazamyor· Zaten kendisi- hı hir hakikattir. Ben kendim yaşa· 

nin de bir iradı ur: Cağaloğlunda madım, fakat şahidi oldum. Seyri bl· 
babadan kalma güzel bir e\'. altı diik- le insanın kanını kurutur. 
kan, Necdet te, Bedri) e , .e Müker- Bedriyenin, Necdetfn bazı söılerl· 
rem kadar değilse de, eh... Gene ol- nf, jestlerini aa1atta. Saat on bir• 
dukça mangırla oyniyabilir. Kokoz doğru iki arkadaf ayrrldılar. Baha" 
olan--· ~--E:a.b~ıra..Jh'.hAn-..Jl-'ıı..:..l-.-----'......._ _ _:__~--~----



Çin ölmi_yecektir 
Büyük Türk devriminin kıvılcımları 

Şarkı sarmıştır. Şarklıları 
aydınlığa ka~uşturacaktır. 

Çin elçisinin gazetemize sözleri 
••• Eü·.-ük Fran•ı% devrimi (in· gün geçtikçe yayılan ve köklqen 

.. J bir nefrete .. Burada milli duygu· 
l.:ilcibı) , garbın kalkınmasınaa, ların her yerde böyle bir nefretle 
ilerleme•inde na•ıl bir rol oyna· l k · · 

f bn•ladığını •ÖY eme ı•terım. 
mıı, ne kadar büyiik bir e e yap· ~ 
mıı•a, büyük Türk dev.rimi de Eğer Çin, bilfarz. Türkiye gibi 

J l l toplu bir memleket olsaydı, bu 
farkın kalkınmasınc;ıa, ı er eme· 
aincle ayni büyük !'olü oynayacak, müddet zarfında kendini toplar, 

( • ") k 1 milli benliğini her ıeyin üstüne 
a. yni geniı efeyi te•ırı yapaca • çıkarırdı. Fakat onun nihayet•İz 
ır.,, H y geniıliği milli ve müttehid bi.• 

Çin Elçisi General ( o-- ao k b ·• l cephe yaratmasını pe ta ıı o a· 
Tsu) cenaplarının ağzından tane. ·ı rak zorlaıtırdı. 
tane dökülen bu sözler, itina ı e 

k k
. . b''t'' Bugün Çinin başında bulunan· 

bezenen ve tar zev ının u un I k"' .... k lar Çinin kurtulma•ının her ıey· 
inceliklerini top ayan uçu~u • ' / ·· akalat va•ıtaları· 
kabul salonunun ucak ve samımı den evve mun . . . 

h b
. h k t· nın çoğalma•• ile temın edılebılece 

ava11na taptaze ır ava a ,. ., • k "d" l Ancak bu auretle 
"orSu. gıne anı ır er. 

) 
. Çinliler ara•ında bir l.ik.ir v~ duy· 

General (Ho-Yao Tsu so· J t l b l k gu birliği vücuc;ıa ge ırı e ı ece -
züne devam etmeden evvel önün-
deki masanın üstünde duran zarif 
itlemeli bir kutuyu alarak açtı. 
içinden bir sigara çıkardı ve yak· 

tı: 

_ "Bu .özleri söylemekle ke· 
hanef göst~rmek utediğimi zan· 
netmeyinfa ! d~di. Ben, yalnız 
gözle görülen ve yürüyen bir ha· 
kikah tekrar ediyorum. 

Büyük Jevriminizin kıvılcım· 
ları ıarkın tutuımağa, parlama.ğa 
her an müheyya havcuını ıarmıı · 
hr. Bu kıııılcımlarclan doğacak 
Yalazdır ki, §arklıları hakiki ay· 
clın'ığa kavu turacaktır.,, 

C:::~er31 sözümi henüz bitir· 
~!'\i, Kapının hafifçe vurulduğu 
lf Jlİ idi. 

Çin diplomati bir aıker edası 
'le: 

tir. 
E•aaen medeniyetin yollarla o-

lan •ıkı alôkası bu:;ün bütün a

limlerce kabul edilmif bir ıeydir. 
Nitekim •İ% Türkler de büyük 
devriminizde yollara layık oldu· 
ğu mevkii vermiı bulunmuyor 

mu.unuz? 
Y olwzluğun VP. nakil vcuıta· 

tarının iptidailiğinin bir milletin 
idareıincle, halkınma•ında ne de· 
receye kadar müeıırir olabilece· 
ğini hiç bir mi!let Çinliler kaclar 
yakından duymamı§tır. Onun i
çindir ki bugün Çinin bQ§ında bu· 
lunan milliyetperverler daima, 
yol, yol ve her fe)Jen evvel yol 
diye bağırmaktadırlar. 

Çinin bugünlıii harici duru· 
mana gelince, bu Jurum Çin için 
büyük tehlikeler gö•termektedir. 

- Antre! dedı. Bununla beraber bfa; zamanla 
Kapı hafifçe açıldı. içeriye eli~~ bu tehlikeleri baıaracağımıza ka· 

de gümüt bir tepsi taııyan temız niiz· Unutmamak lazım gelir ki, 
bir hademe girdi. Tepsi üzerinde· milletler ancak tehlikeler •ayesin· 
ki fağfur çay fincanlarını usulc!l de inkiıal edebüirler. Sonra Çin 
~nümüze bıraktı. gibi tarihi, medeniyeti o~an, .~att~ 

Dikkat ettim: Elçinin tabağın· tarihi yaratan bir milletın olebı· 
da çay katığı yoktu. Hizmetçi yal· leceğine ncuıl ihtimal verilebilir? 
nız benim fincanıma teker koyup Ortalık kararmağa batlamı~· 
çekildikten sonra bunun hikmeti· tı. Kuruna kartı büyük bir 
ni hatırlı)abildim: Çinliler çayı nezaket gösteren elçi cenaplarmı 
'ekerıiz içerler. daha ziyade meıgul etmemİf olm.ak 

Türk okurlarını, Çinin bugün· için; müsaade intedim ve verdık
kü durumu hakkında biraz aydın- )eri bu değerli izahattan dolayı 
latıp aydınlatmıyacaklarını sor- tefekkür ederek yanlarından ay

duğum zaman değerli muhatabı· rıldım. 
mın durumunda (vaziyetinde) a· Ankara 

ni bir değitiklik oldu. lhtiyarsız· =::;;;;;;;;=;;;;;;;;;;;;;;=ô==m=c;;;r ~N=:.=:K-'ô=·s.te=m~= 
ca elini çenesine getirdi ~~ g~zle- --ı R A D y O ,-
rini salonun en mutena ko,eaınde _.l.L..----------~:
aaıh, etrafı Çin bayrakları ile sa- lSTANBUL _ 18,30 Yüzme ders· 
rıh Çin Cumhur Batkanının fo. Jeri. 1 ,:>O: AJmanc:ı deı:s-. 19!10: 
tografisine dikti. Sorumu tekrar Dans musikisi ve hafıf mus~~ı (plak)· 
d k 2010· Konferans. 20,30: Studyo or -

'! ere : ke~tr~ları ve Avni Türkçe sözlü eser-
- "Çinin bugünkü durumu ı ?l 30. Son haberler, borsalar, 21, 

I bil lı • er. - ' · h mu? deJi. Bunu an aya me ı· 40: Mayistro Goldenberg koro eye-
~in Çinin yetmif, ıek•en •ene e."- ti. 22: Plak neşriyatı. 
vellıi "aziyetini gözönüne geh~· BOKREŞ - 13 - 15: l'Jak n du
melr lôz.ımgelir. Biliyor.unuz lıı; yumlar. Orkestra kongresi. 19: Du-

• L eı.ıvel Çin, yumlar. 19,15: Konserin sü~~ği. 2?0: 
yetmıf, •eRaen •ene b. 

8 
.. 

1 
?O 20 • Plak. 20,50: Sozler. _ı, 

dünya ile alôkası e>lmıyan ır yer- 1;; ;~~k lle ·,,TROUBADOUR" op.e
tli ! Dalta doğru.U o; baflıba§ı~a rası (eVrdi'nin). Sonra: Yabancı dıJ
bir dünya, bir ôlemJi. Yetm~. Jerle duyumlar. 
aelıaen aene evvel Avrupalılar_ Çı· BUDAPEŞT.E - 20: Çingene mü
ne •olıulclular. Beraberlennde ziii birliğiyle şarkılar. 21,10: Radyo 

• ·ı·Lt "ni Je re- pi•:esi. 22: Opera orkestrası. 23.10: 
yenı dünyanın yena '" etı .; E el" ba oltal· Duyumlar, 23,30: Profesör Dr. ,. rno 
tirdiler. Çinliler, evı.ı a • Dohnanyi tarafından Beetho,·en ın e-
manın mancuını anlayamamııl~r-_ serlerinden piyano konseri. 24,10: 
Jı. Gördülıleri feyler hayretlennı cazband· 
mucip olmuıtu· Zaman geçtikçe VARŞOVA - 20,30: Plak. 20,,50: 
lterulilerinl t•ltJit etlen tehlikeyi Sözler. 21,10: Hafif müzik. 21,b5: Du-

;ı•ı g-1 t Jıi hayret· yumlar. 21 55: Sözler. 22: Senfonik 
Hz11ı er. wrangıç a ' Ti t 23· D leri nJrd• inlıiliP. etti. Hem de ı • konser. 22,30: yy. ro. • uıum· 

Sağlık bahisle1 i 

Korkunç 
düşman! 

Anfloanza ile nez
leden kurtuluyoruz 

"Sunday Di•pateh,, gazete•İ· 

nin tıp muharriri yazıyor: 
Anfloanzanın fenne yenilme· 

si yolundaki muvaffakiyet Mili 
Hill civarında bir kulübede ka
zanıldı. 

Burada tababet aleminin üç 

methur siması: 
Patrik Laidlaut, doktor An

dreus ve doktor \Vilson çalıtıyor
lardr. 

Bu üç doktora göre bir serum 
yapıp Anfloanzayı tamamiyle 
yenmek artık biı· zaman mesele· 
sidir. 

Hakikatte Anfloanza, harp· 
ten beter bir vebadır. Büyük harp 
sırasında, dört yri içinde yirmi 
milyon insan öldü. Halbuki yal
nız 1918 yılında Anfloanzadan 
6 milyon insan öldü. 

1919 da her hafta Londradn 
Anfloanza yüzünden ölenlerin 
sayısı 3000 ni gcçivordu. Ayni ve, 
ba 1922 de yeniden bat göster· 
mit ve binlerce kitiyi sürükleyip 

götürmüttü. 
Anfloanza mikrobuna kartı 

gelmek için çalııan kulübeye bi{ 
sürü kulübeler baV.lıdır. Üzerinde .. 
tatbikat yapılan hayvanlar bura· 
da bulunuyor. Bu:aya girmek bh 
sürü (törene) merasime tabidir· 
Doktor Patrik b•ı fıayvanları, An· 
floanza mikrobundan nasıl ko· 

ruduğunu gösterdi. 

Doktor Patrik bir kaç yıl önco 
hayvanlar üzerinde incelemeler 
(tetkikler) yaparken, köpeklert 
fena bir takım hattalıklardan ko· 
ruyan ilaçlar ketfetmit, bundan 
batka Anflovanza mikrobu ile a 
likadar olmut ve çok önemli so, 
nuçlara varmıtb. 

Anfloanzanın insanlar üze· 
rindeki tesiri üç ayı geçmez. Bu 
ınüddet derinden derine arattır· 
ınalar yapmağa kafi değildir. O 
halde Anfloanzaya uğrayan bir 
hayvanı bulmak lazımdı. Bu hay· 
van bulunmuf ve bu sayede arat 
tırmalar• ilerletmek ve Anfloan
zaya kartı gelen ( virus) u bulmak 
mümkün olmuttur. 

Tecrübelerin bir kısmı henü:1 
tamamlanmam•t bulunduğu için 
bu yolda tafsilat verilmiyor. Fa· 
kat Anfloanza fennin kudretl 
kart11ında aciz kalmıt bulunuyor. 

Onun için ayni doktorlar in· 
sanları umumi nezleden kurtar· 
ınanın çaresini aramaktadırlar. 
Yalnız bu nezlenin türlü türlü ıe~ 
killeri vardır. Bununla beraber 
bu mesele de halledilmek üzere· 
dir. Bu sayede soğuk almalar, 
nezleler, Anfloanzalar geçmite 

karıtacakbr. 
__. ....... , ............... .-..11111111 .... --. .... _...,_...,._,. 

Jar· 2.3,10: Küçük radyo orkestrası. 
PRAG- 21: Konferans. 21,15: Ga

la suvare yayımı. 22,05: Yiyolonsel 
konseri. 22,3:5: Dan~ müziği. 23,15: 
Son duyumlar. 2.'l,30: Sözler. 23,3:>: 
lskandfnav müziği. 

HAMBRUG - 20,15: Karışık halk 
müziği· 21: Duyumlar. 21,10: Dans 
müziği. 23: Duyumlar. 23,2:>: Dans 
müziğinin süreği. 24: Şarkılar. 24,30: 
Keman müziği. 

BRESLAU - 20: Karışık halk 
müziği. 20,50: Reportaj. 21 : Duyum
lar· 21,15: Dans müziği. 23: Du)·um
lar. 23,30: Dans müziği. 

l\lvNlH - 20,45: Sokak kazaları, 
21: Duyumlar. 21,15: Dans müziği. 
23: Duyumlar. 23,20: Ara. 24: Dans 
miiziii. 

7 - KURUN 2:> TEl\IMl Z 19~:; -.-

Iran için yalan haberler 
çıkarılıyor 

Yabancı gazetelerin idam edildiğini 
bildirdikleri adamlar dipdiridirJer 
,Jtısır gazetelerinden alarak /ran

da bir suikast tcşebbilsü olduğunu l'(' 

bunu yapmak i tiycnlerin yakalanıp 
cezalandırıldıklarını yazmış, birkaç 
nün sonra da resmi kaynaklarda11 
verilen malumat üzerine doğru ol • 
madığını bildirmiştik. 

"Ta/ıran,, gazetesi bu lıaberi l'(' 

gazetemizin kattığı ö;el (lıususi) dü
şüniışü de olduğu gibi aldıktan ue hu 
türlii neşriyatın gizli maksatlar ile 
yazıldığına işaret ettikten sonra şıı 
satırları yazıyor: 

" IWnıeyiz, hu habere ceı~ap r·er· 
mek değer mi? llıt o kadar boı rıe o 
kadar bcyinsizccdfr ki, kiiğıt sepetine• 
atmak daha iyidir· Fakat teessiif olu
nur ki, bıt lıabcr dost hir memleketin 

Türkiye11in ciddi re /randa serilen 
bir gazetesi tarafından alınmış ue di
ğer Türk meslektaşlarımız da yaz
mışlardır." 

"KURUN, Mısır ,.e Suriycde çıka
rılan bu yalan haberleri almakla be
raber, Şahın memleketi kurtardığını, 
yük"elttiğini ,.e on telgraflara göre 
şapkanın eski "Kola" yerini tuttuğu. 
nu, ihtimal ki, mürtecilerin Şahın ha· 
yatına karşı böyle bir suikast hazır
ladıklarını da ilaYc etti.,. 

"Yalnız Türkiyedeki rneslektaşla

nmııı aydınlatmak için birkaç söz 
söyliyelim. ütekilerine hiçbir sözü -
müz yoktur. Iranda şapka giyilmesi 
pek tabii idi ve ani olmul<tu. Çünkü 
bütün Iranlıların zihniyeti buna ta-
mamen hazırdı. 

198;) Haziranının altısında Jray 
Kamutayının (.Meclisinin) onuncu 
devi'e i a~ılıyordu. Mısır ve Süriye -
den ~ıkan yalan haberlere göre, ogün 
lran gazetesinin eski direktörü Uah-
nema'ın başı kesilmişti. Halbuki bu 
1.at bugün Irakta bulunmaktadır. 
Rahnemanın kardeşi olan Teceddüt 
gazetesinin direktörü de Irakta bulu
nuyor. 

Şafak gazetesi direktörü Daşti, si
nir hastalığı dolayısiyle Necmiye 
hastahanesinde yatıyor. Yalan hava
disler, ayni günde hu iki inin de başı
nı kestiriyordu! 

193;) Haziranın altısında lran 
diridirler. Birtakım Mısır ,.e Suriye 
gazetelerinin, bugün kuvvetlenmiş l'C 

yüzlerce yıllık hir uykudan uyanmış 
olan lrana karşı bir endişe ve şüphe 
ha,·ası yaratmak istediklerini Türk 
meslektaşlarımız hundan anhyacak . 
tardır.,, 

"Bir gazetecinin öde\'inden (\•azı. 
fesinden) böylece dışarı çıkmasında 
ne sebep olabilir?,, 

"Bize hir atalar sözü kıyayı (cina
yeti) ondan istifade edende ara, di-
yor." 

hen:.ahın hakiki muhafızı ulusturı 

bütün hir ulusun, bütün bir lranın 
hürmet eden se,gisidir·,. 

"Rıyınç )alanını, lran durumu • 
nun müsait olmadığı yalanı taldp et
ti. Hangi durum müsait değilmis? 

Memlekete baysallık (huıur 'e sü
kun) intizam egcm1:;ıdir Chiikimdir). 
Ne haydutlar, ne )ağmalar, ne de 
knrı)ıldık \'lll'dll'. ne, }('t bütçesi faz
lalılda knı>anıyor. Finans durumu • 
muz ıınr,>onal bankın faal sermn)C -
sinin ) irmiden üç .} iiz milyon riyale 
kadar urttırma!'lına mlisuit hulunu • 
yor. Hunun iki yüz l'lli beş milyonu 
devlet tarafından altın olarak \'erit
miştir. 

Bundan anlaşılıyor ki, işsizlik te 
yoktur. 'J'edmimiz <ticaretimiz) den
ge (mü,·azene) içinde bulunuyor.,, 

''Ilun lar i~eri i) lerimizdir. Dı..,.'\

ı·ı münasehetlerimiz, kom ularınıız 'e 
yabancı devletlerle pek mükemmel • 
dir. Müsait olmıyan durum bu mu .. 
dur?,, 

·.:.-:·r:\ mcslektaşla:·:rnızın bu :'1llan 
hnheri memnuniyetle tekzip edecek • 
lrrinden eminiz.,, 

/randa suikast lıaberini esasen blr 
kere tekzip etmiş o/mal. la bı>r<?fıcr 
lranlı meslektaşımızın komşu dost 

memleketin durumu (ı azigcti) Jınk • 
kında verdiği malünıatı da menınunf. 
yetle kaydediyoruz. 

1-------------------~ 

- 8 O H ~ H : l4-1 · l~J~ 
Hizalarında yıJd~ lprelU olanlar, Uze. 

rinde muamele gürenlerdlr. RakamJar sa. 

U kapnnıı ııatrı fiyatlarıdır. 

11.------ 1'4ukut 
• Londrıı li20, - • vı~an• ı.ı. !10 

• Nnyor~ 126. - • l\lıdrld !6 -
• Puls 169. - • flerllo 4!1, -
• MllAno 19•. - • Var$ovı !4, 50 
• 8rükse 83, - • Budıpeştf' .5. -
• Atlna 24, :10 • Bütreş 1:1.-
• C'encvr~ !O •• • Belgrad ~:;. -
• Sofyı 24, - • Yohhım.ıı 3!1, -
• Amsıerd.ıı ı 2, - • Altıo t'30, -
• Praı 100, - • :\lecldlye 5ll. -
• Stokho'm :ıı .•. • 8.nlı:ooı !3l -

Çekler ----ıı 
• l.ondra 673. 'CI * Sto\:hlm 
• Nevyorı 0.796!17~ • \'!yar. 
• Pırı~ •2.C\6 • Yıdrld 
• MllAno 10.013' • Rerlln 
• Rrllkse 4.71~ • \·arşon 

· • Atin• E3.22 • • Ruolap~re 

:l.119) 
4.110:"!1 

!l.SO~ 

1,97!-8 
... rn1:1 
4,4!l-

• Cenevre ?.41\40 • Bllkre~ 
• Soryı 63,485 • re1grıd 

' • Amstrrdırn 1.170~ • Yotohamı 

7B.03 -
:14 :i3~ 
9.~310 

109~ t~ • Pra~ 19,07 •~ • l\los\:o\'I 

---ES HA M---:1 
1 
• iş Bınhs• 9.3•>- Tramvay 9,-

1

• Anadolu ~!l.iO l,'lmento as lt>.20 
Re}I 2 6•l Cnyon Dd -.-· 

i ~lr. Hayriye ıs.- 'ark Del. 

l
•Merkeı Bankası ~7.i~ Halyı 

U. ~lgonu -,00 •ut m. eaa -.-
Romontı ıı,40 l'elcfoa -.-

-istikrazlar - tahviller-

"Yalan söylemek, olabilir; fakat 
b'~un sınırı nedir? JJugün yaşıyan 
kimselerin idam edildiğini yazmak H? 
bu haya il hir kıyıncın (suikasdin) bil- * 1933Tlirlc llor.l • 7.8~ ı-:ıetırlk 

11 26,:-170 Trımvı., 
-.-
31.70 
44 -

44 75 
H,:'!I 

tün tef errüatını yaratmak nasıl o- 1 • • il 16.60 R ıhıım 
)ur? Haziranın altısında, Şahenşah, lıttkrtııOıhlll I 94,00 * A nadolo, 
saat on birde Kamutaya gitti. Ey bu ~l:rıaaı lstlkraıı 9.5.- • Aaıdolo ıı 

kadar cüretkarane yalan haber ~ıka- 1928 A M ıo, • Anadolu ili 

ra n la r ,.e bun la rı dost mem 1 eke ti ere 1 ~·ıiiiiiiiSıiiiiv •-•-·Eiiiiriiiizuiiiiru;;miiiiiiiii96;;;;; •• iiii50;;i;o,;;;• •"•ll•nı-es .. sı.ı ."' ..... 4 ~ .. • .. 3iiii 

1,40 

kadar yayanlar, Şahenşahın nasıl 

gittiğini biliyor musunuz?" 
"On metre ilerisinde bir süvari ta

kımı, Şahın yalnız olarak bindiği a-
rabayı heş altı metre aı-kadan takip 
eden yüksek rütbeli subaylar (zabit
ler) olduğu halde. 

YEN] BBRBER NİZAMNAME -
Si - Berberler Cemiyeti, berberler 
mektebi için yeni bir nizamname ha
zırlamıştır. Ilu nizamname)e göre 
yeniden dükkiın a!;acak berberlerin 
en az on altı yıl berberlik san'atında 
~ahşmış olmaları lazımdır. 

Araba ağır gidiyor· Hayvanlar a · --------------
25 perşembe, 26 cumartesi, 27 pa • 

ı:ır · f, .,:ımlnrı Tepebaşında Be. 
dımlarını ya,·aş atıyor, bütün geçti
ği yerlerde halk kendisini görüyor ,·e 
heyecanla alkışlıyordu. lşte bu kadar 
ha it bir şekilde ,.e en az rnaiyetiyh' 
encümene giren bir hükümdarın sa -
rayı etrafına, muhafazası için, dört 
alay asker koymak istiyorlar! .... 

Şahenşahımızın hiçbir korumaya, 
hiç kimseye, hiç bir şeye ihtiyacı yok
tur. Kalkınmasını kendisine borçlu t:· 

lan bütün lran ulusu tarafından de
rin ve içten bir sngi ile se\·iliyor. Bü
tün ulus, bütün memleket onu sa), • 
~or, SCliY,or, ona hürmet ediY.or • .§1 • 

~r,,11&ul lılt4it111I 

~ıhirT"af l'DSU 

ıııııııı~ım 

IU 

tediye hahçesin • 
de Şehir tiyatros• 

saat 21 de 
l>elidolu operet 3 
perde yazan Ek • 
rem :Reşit beste _ 

liyen Cemal Reşit 
Dikkat 

Bebek, Şi li, lstan 
bul ciheti tram -
'°'ı) ları temin edil 
miştir. 
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YAZI VE YONETIM YERi: 

İstanbul, Ankara cadde!t, (VAIUT yurdu) 

ı idare: 24370 
Telefon l Yazı lşleı1: 24379 

.. Telgraf adresi: KURUN Iııtanbul 

Posta kutu.su No. 46 

ABONE ŞARTLARI: 
Yıllık 6 aylık 8 aylık Ayllk 

ııeınıeketimlzd• 7Ml ,20 23.5 110 
Yabancı yerl~re 13:50 72:5 400 160 
Poal& birliğine S 

1800 950 :500 180 glrmlyen yerlere} 

Türklyenin her post& merkezinde KURUNa abone yazılır. 

Bazı kimselerde altıncı his 
Önsezi vardır bir 

denilen 

Türkiye 
MERKEZ 

Cümhuriyet 
BANKASI 

Nezir gülüyordu: 
- Öyle amma, galiba o karan

lık düıünceler, fikrinizi karınca
landırırken ben yanınızda değil
dim; liboratuarda çalıııyordum. 

Binnaz bir ıey söylemedi; ba
tını eğdi. Artık, bu pek baıka 
yaradılışta sandığı adamdan bir 
ıey gizlenemiyeceğini anlamı~tı. 
Ne olurdu, onda da böyle bir kuv
vet olsaydı da, doktorun fikrin
den geçenleri anlayabilseydi. Bu
na ne kadar ihtiyacı vardı, k~ndi 
kalbinden kopup gelen ılık ve 
çok ince bir buharın, Nezirin kal
binde de dalgalandığını ogren· 
mek, saadetini bütünliyecekti. Bu 
buharın, doktorun gözlerinde tit
rediğini sezmiyor değildi; Lakin 
daha inandırıcı bir ıey istiyor gİ· 
~ ... iydi. 

Birdenbire silkindi... Bütün 
bu düıüncelerinin, Nezir tarafın· 
C:lan anlaıılmıt olma11 onu kor· 
kuttu. Doktorun yüzüne baktı. O 
gözlerini sabit bir noktaya dik
miı, düıünüyordu. Yalnız dudak
larında seyyal bir gülümseme var
dı. Kızın fikrinden geçenleri an· 
lamağa mı çalıyordu? Binnaz. 
korkak bir azmile bunu öğrenmek 
;,t;di: 

- Düıünüyonunuz, doktor! 
Nezir tatlı bir rüyadan uyanır 

gibi, yavaşca doğruldu: 
-Evet Binnaz! Sizin için bel· 

ki bir roman mevzuu olacak ka
dar önemli bir takım hatıraları

mın arasında geziyordum. Bir iki 
dakika için, sizin bum -1, bulun
duğunuzu unutmak n:_aketsizli
ğini gösterdiğimden dolayı ct.ffı

nızı rica ederim. 
Binnaz, gen it bir nefes aldı; 

doktorun kendisiyle meııul olma· 
dığını anlamııtı. Yeni bir cesaret· 
le dedi ki: 

- Ne gibi hatıralar? 
- Ben sizin hllyatınızı en kü· 

çük teferrüatına kadar biliyorum. 
Hastaneye ilk geldiğiniz gün, Ce
vndın evinde nele~ çektiğinizi bil· 
diğimi se~dirmemit miydim? 
Halbuki siz beni burada gördü
nüz; kim olduğumu tanımazsı

nız. 

- Buna lüzum var mı? Sizi 
herkes bir mukaddes kurtarıcı o
larak tamy.or; bu da kafidir. 

-Herkes için öyle olabilir; fa· 
lcat sizin için değil. 

- Neden? 
- iki seneden beri sizin ıçın 

çalıpn bir adamın kim olduğunu 
bilmeli değil misiniz? Eğer ben· 
de olan kuvvetler, sizde de bu· 
lunıaydı, babanızın zekisiyle bir 
bajlantı yapar, benim hakkımda 
maJUnıat alabilirdiniz. Fazla o
larak burada bir vazife aldınız. 

benimle birlikte çahııyorsunuz; 

o halde benim kim olduğumu bil-
111elisiniz. 

- Sizde olan kuvvetler baıka 
kimsede olamaz mı? 

-Bu bir yaradılıt meselesidir; 
Herkeste olmaz tabii! Bazıların· 
da "altıncı his,, dedikleri bir önıe
ıi (hissi kablelvuku) vardır. bazı

rından yardım ederler. Bunlara 
biz "medyum,, diyoruz. Bu kuv
vetlerin kimde bulunduğu önce
den bilinemez; tecrübe bunu gC:s· 
terir. 

- O halde ben babamla konu
famam demek? 

- Doğrudan doğruya yapaca
ğınızı bilemem; fak at bir vasıta 
ile pek güzel konuşabilirsiniz. 

- Nasıl vasıta? 
- Ben, mesela! 
-.Doğru mu söylüyorsunuz? 

Beni konufturur musunuz? 
- Söz veriyorum; lakin ıimdi 

değil! 

- Niçin? 
- Hele biraz daha toplayınız , 

kuvvet bulunuz ... 
Binnaz çok sevindi. Hele bu

gün, Nezirin, babasının zekasile 
daimi bir münasebette bulundu
ğunu öğrenmit olması, doktoru 
kendisine daha yakın, daha mu· 
nis gösteriyordu. 

Nezir, bir iki dakika dü~ündü. 
Elini kumral saçları üzerinde bir 
müddet dolattırdı; sonra dedi ki: 

-31-
DOKTOR MEHMET (NEZiR) 

KlMDlR? 
- Önce sizden batlıyalım: 

20171193.5 
AKTiF 

Kasa: Lira 

Altın . sali kilogram I 6.098,9!'8 [_ 22.644 520 12 
Banknoı ...................................... ~ ,. 16.910.417.-
Ufaklık ....................................... ~ ,, 679.782. 95 40.234 720.07 

Dahildeki Muhabirler ; 

rürk li rası ............................. u ı. .449.518 T6 .449.51816 

..-: eriçtekl M uhablrler : ------
Altın. Saf! kilogram 4.401,272 n 6.190.754. ;:;5 
'.ltına cah\'ili kabil Seıbesı dövizle it .6~1.0lt>. 92 6.841.771.48 

Hazine Tahvilleri: 
Ueruhtc edilen e\•rakı naktiye n 
ıı arşılığı l~ L.lS8.748.56a-
"anunun tı ve 8 incı mad· 
delerınr ıevfikan 1 hzine tara-

d k. d' ,. 10640380. - (48.(08.183-
fın an \·a ·ı re mu 

Senedat Ctizdanı : 
linine bonoları ............ .......... L. t.500.000 -
l'icarf senetler ............ ......... .. 9.237.22! 40 10737.221.40 
Esham ve Tahvilat Cüzdanı: 

M 30 559 505.22 

( f~eru~te 
1

ed1Jen eHakı nak• 
A tıyrnın ı.:arşılı~ı esham ve l tahvilAt [İtibari kıymetle l 
13 ) Seıbest Esham v,. Tah\•ilAt ~ 4.552.492 86 35. I I l .998 08 

Altın 'e döl'iz üzerine ;ıv•ns 25.901 .59 
T ah,·iUr üzerine avans 2.555.226 39 

Hissedarlar .. ····-·······--··--............ ............. . 
muhteHf 

YekOn 

2 581 127 98 

4500000-
9 193 8fiJ 78 

257.758.401.95 

vaziyeti 
PASiF 1 

Sermaye .................... - ................................... . 
lhtivıt alrçe5i ........................................ - ... - ........ .. 

1 edavUldekf f anknotlar: 
Deruhte edilen evral-ı naktiye L. 158.748.563-

10.640.380 -

Kanunun 6 ve 8 inci madde· 1 

1 eriııe te\-fi kan haıine tara· ) 
rından vaki tediyaı 1 ______ , 
Deruhte edilen evraıu naktlyt 
ba'uyesi ................................... 148.108 183 -
Kar~ılığı tamamen altın olarak 
tedavüle llAveten vazedilen ~- 10.000.000. - r 58. f 081&'· 

TUrk Lirası Mevduatı : 

~:~:~:?. ::::::::.:::::::::::::::=::: ~ 14.974 389.88 14.974.3898' 

------ı Döviz Mevduatı : 
Vade~iz 

Vadeli ::::::::::::~::::::::::::: 1 12.239.020.81 
.686.860 62 12 925.3814$ 

·Muhtelif ~................... ....................................... ss.12J.090 91 

YekOn 57.758.401~ 

2 Mart 1933 tarihinden itibaren~ 

fskonto haddi ,11zde 5 1·2 - Altın Uzerlne avana ~Uzde 4 1·2 

Selanik vilayetinin garbinde Av
renhisar denilen bir kaza vardır, 
merkezi Kılkıı kasabasıdır. Bura· 
nın ileri gelenlerinden ve zengin
lerinden, galiba Rumeli fatihle-
rinden birinin torunlarından, Şük· -------------------------------------------· 
rü Ağa adında bir zat vardı. Bu- a--H·a·y·d·a·r ·R·i-fa·t-ın•ı ... ' 1000 - 2000 ton Mazot 
nun oğlu Süleyman tıbbiye mek - eserlerinden: 
tebinden mezun olmuştu. Genç liuru~ Askeri Fabrikalar u. Müdürlüg" ünden~ 
doktor, memleketine döndüğü za- Felcsef e 
man, halasının kızı Ay§e ile ev- Epikür 30 Tahmin edilen beledi 70000: 1 40000 lira olan yukarda mikdar1 
lendi. Bu iki adı şüphesiz bilecek- Küçük Hikayeler . 100 ve cinsi yazılı malzeme askeri Fabrikalar Umum müdürlüğü ıatJ11 
siniz; çünkü bunların Binnaz a- Lenin Mezhebi 75 alma komisyonunca 2 Ağustos 935 tarihinde cuma günü saat 15 d• 
dında bir kızcığızları vardı.. Hep Vatan için 60 kapalı zarf ile ihale edilecektir. Şartname yedi lira mukabilinde ko-

Bı'nnaz tatlı bı'r gu"lu"mseme ı·l.e Hep l\lillet için 60 • d ·1· T ı· 1 • kk · I ( 5 ) l' lJmi ve Hayall. 50 mısyon an verı ır. a ıp eran muv a at temınat o an 82 O ıraJI 

doktorun sözünü kesti: Sosyalizm havi teklif mektuplarını mezkur günde saat 14 e kadar komiıyon• 
- Ben, değil mi? Stalin ı:;o vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2. ve 3. mac:I-
- Babanız, Süleyman, yahut Cinayet ve Ceza 75 d 1 · d k' ki k 

e erın e ı vesai e mez ur gün ve saatte komıiyona müracaatları. Süleyman Şefik, çok hamiyetli bir Tarih Felsefesi 125 (
4128

) 

zattı; Selanikte Bulgarlarla uğ- , ------------------------------
raftı. Onların öcünden kurtulmak ti lat. Levazım Amirli§I Satın ı 
için Mısıra gitti; orada da büyük Alma Komisyonu lllnlar. 
bir servet kazandı. Zaten büyük 1 Ik· l d'k. . . . .. 
babanızın, anne annenizin servet· 1 ~u~b~rab 1 bı . ım evı ıçmhnu: 
1 • d · t' munesı gı ı ef ın metre akı 
erı e ona geçmı! ı. 

B ık h b. d b bez 29 Temmuz 935 pazartesi gü· a an ar m en sonra, ura-
r l t' F k t B l 1 nü saat 14 de pazarlıkla alınacak· 

ya ge ıpkyer et ıb. aka an~ı•glaardar tır. Tahmin bedeli beher metresi 
onun ar asını ıra m ,. :r r ı. . . 
B'ld'v• · "b' b. 52 kuruttur. lıteklılerın 390 lira 

ı ıgınız gı ı, ır gece, memur- . 
1 1 H · t D ı b def ta son teminatlarile belit ıaatte Top-
arı o an rıs o e e e ra -
fından şehit edildi. Memleketine hanede sahnalma komisyonuna 
hizmet ederek, o uğurda temiz gelmeleri. ~ 

4 
(7;) (4290) 

kanını feda eden asil bir Türk! 
Ataları olan fatihlerin mert ça. 
cuğu. 

Binnaz, babasının adını bu yol
da kutlulayan doktora bütün ilik
lerinden gelen sıcak bir bakııla 
baktı. Doktor devam ediyordu: 

- Bunu babanızdan öğrendi -
ğim zaman, kendi hesabıma, Türk 
lüğümün hesabına öç almak için 
and içtim. Ben iki adam öldürt
müt olacağım: Biri, Hindistanda 
bir Türk zabitinin katili idi; ikin
ciıi de gene bir Türk tehidi olan 
babanızın katili ! 

Harbiye mektebi için 2000 kilo 
süt ve iki bin kilo yoğurdun 

eksiltmesine istekli çıkmadı· 

ğından 29 Temmuz 935 pa • 
zartesi günü ıaat 14,30 da pa· 
zarlıkla alınacaktır. Tahmin be· 
deli 520 liradır. isteklilerin 78 
lira son teminatlarile belli saatte 
Tophanede ıatınalma komisyonu· 
na gelmeleri. ( 4291) 

~ ~ :(. 

inhisarlar U. Müdürlü{lünden:I 
1 - Paşabahçe fabrikası için fartnamesi mucibince satın alın•• 

cak "8,000,, lira muhammen bedelli yük asansörü kapalı zarf usull 
ile eksiltmeye konufmu§tur. 

2 - Şartnamell?r levazım ve mübayaat ~ubesi ahm komiıyonuo
dan bedelsiz olarak alınacaktır. 

3 - Eksiltme 20/ 8/ 935 tarihine müsadif Sah günü ıaat 15 d• 
Kabataşta levazım ve mübayaat ıubesindeki alım komisyonund• 
yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girecek olanlar "600,, lira muvakkat ıüvenJD• 
parası vereceklerdir. 

5 - Fenni teklifnamelerin "resmi, kroki, izah name, kullanıt tali" 
mantnamesi ve teklif,, eksiltmeden on gün evvel Müskirat fabrİ" 
kalar tubesine imza mukabilinde verilmesi lazımdır. 

6 - Eksiltmeye girecekler tart namenin 30 uncu maddeıi m~i 
hince yukarda yazılı gün ve saat ten bir saat evvel kapalı zarfl•t 
içindeki teklifnameleri komisyon reisine makbuz mukabilinde tevdi 
etmelidirler. 

7 - Kapalı zarflar içindeki teklifname ve teminat paralarına •it 
zarflar f&rtnamede yazılı olduğu vechile eksiltme kanunundaki ı.rİ" 
fala tamamen muvctfık olacaktır. (3769) 

TEŞEKKUR ZAYi 

(Arkası var) 
larında, baıkasının düıündüğünü -------------

Harbiye mektebi için 17 ton 
patates altı buçuk ton kuru so

ğan, 6500 adet limon 9 Ağustos 
935 cuma günü saat 14 de açık 
eksiltme ile alınacaktır. Tahmin 
bedeli 1422 lira 50 kuruıtur. llk 
teminatı 106 lira 69 kuruftur. la
teklilerin belli saatte Tophanede 
satınalma komisyonuna gelmele -

Çetin ve tehlikeli bir ameliyatı 
kolaylıkla baıararak kısa bir za
man içerisinde haatamın iyileı· 

mesini sağlayan değerli operatör 
M. Kemal' e yürekten gelen borç
luluk duyıularımı sunuyorum. 

934 te inkılap Lisesinden atdıfltl 
tasdiknameyi kaybettim. Yenisini •" 
lacağımdan eskisinin hükmü yoktur• 

(V. N. 83-1') 
469 B. YEK1'" anlamak, "telepati,, denilen kuv

vet vardır. Fakat bazılarında da 
öyle bir yaradılıt bulunur ki, bir 
zekanın maddeye bürünerek g().. 
~ için, kendi vücutlıt.-

ZAYI - 1336 - 1338 senelerine ait 
İstanbul Darülmuallimininden aldı -
ğım tasdiknameyi kaybettim· Hükmü 
yoktur. (V. No. S.'J.'l4) 

Çengelköy Halk caddesi No.: 9 
Badi NAiL rı. .(78) . .(4289). 

N. A. Okan 
KURUN MuharrirlerinJen 

KiRALIK EV 
4 oda, elektrik, Terkos, nezaret, }.

lemdarda Şengül hamamı &OkJlllla-



iş Bankası Kumbara ikramiyelerini 10,000 liradan 
20,000 liraya çıkararak bir misli arttırdı ! 

-
1 Nisan ve 1 Birinciteşrinde verilen beşer bin lirahk ikramiyelerden maada : 

Şubat, Haziran, Temmuz, Eyliil ve Birincik8nun 
aylarmm ilk günlerinde kumbara sahipleri arasında çekilecek kur'alarla 

••Her biri ikişer bin liralık,, 
Fevkalade ikramiyeler verııec:ektir, 

(Bu 
1 
kramlyell kur'alar• ltllrak Jçln de kumbara sahlplerloin asgari 25 llra biriktirmiş olmalaPı IAzımdır) 

'-~--~~~~~~~~~~~~~~~~--..-.;-., ----~~----~--=========-~--------~---------------~---~..;._..;.___.;....---~------~-----=================:::::::::::::~~~-
l . 

1 
iat ealer •Jaıekapı Haca Bel&iı karııtıada 86 No. Türk Elbise deposuna uğrHıDlar. itt,diiiaiz yerli ve 

"ebmıoath ucuz
1 

mab ld.Lnm _.~ ber nevi ısmarlama Ye hazır elbi1eler vardır. Veres ye muamele. Bir defa mOıacJat 
,a ancı kumaf arı u u.. lr'l" ,,. • 

: Türk Elbise Deposu 

(Müfettiş namzetliği ve Şef namzet· 
liği için müsabaka imtihanı) 

,..___ 

Denizyolları 
•ŞLETMESı 

J ndarma genel Komutanlığı "J.U.K.,, 
Ankara satınalma Komisyonundan: 
1 d ı kt 

1 Jandarma ve polis mektebinin Acenteleri: Karaköy - Köprü ha' 
- Ankara a yapı ma a 0 an k l Tel. 42362 · Sirkeci Mühürdar zade 

~örifer tesiıatı kapalı zarf suıuli ile eksiltmeye "ıoonudmuAtturk. d .. _. itan telefon: <>•>•un •-il 
· ·· ·· at ,. n ara ' ""'..., 

2 - Eksiltme; ı2/8/935 Pazartesı gunu ıa ,, . x'ersı"n volu 
.L_d 

1 
v t ı - k rag-ında satınalma komııyonunca ır.11 .1 ı 

~ arm• ıeDe ""omu an ıgı u INEBOLU vapuru 26 tem· 
muz CUMA günü aaat l l de ~dacaktır. 436 k k 1 -

3 - Şartname, ketifname ve teferrüatı .. ,, uruş artı ıgm· 
t1t komiıyoadaıı alınabilir. _ 

4 - Eksiltmeye girebilmek için 20,000 lirahkt~n at•ı.1 olmam~k 
... •re bu ıibi tesiılltı bejeıuUrmek ı111etiyle yaptıgı~a dan~ b.elge ıle 
a.._.. d h d. <Mr belgeleri ve teıiıahn keşıf bedelı Glan ntffname e yazı f e- . . 
flT,162) liranın (2490) ıayıb kanıma ~iire heıap edılmıı olan 
(fılos) lira "10,, kurutluk ilk inanca için banka mektubu veya _bu 
~.ıar paranın malaandığma yatırıldığına dair ıa~clık kartılıgım 
·n~rge kiğıdıylc ·'teklif mektubu ile,, eksiltmeden hır saat evvel ko· 
lniıyona vermi~ olmaları gerektir. (1849) (4272) 

ıstanbul BeledtyeaJ ilanları 1 
Bir nıetresine 2ı5 lira kıy""c:ı b1'ilaıı Akıaıay Ja•l•ll 1eria .. c 

Z& ıncı adada yüzıii2 tS,5 -'N •nnt.ta.1 ana ~•••luı ar~· 
•ı~da ıatılm.k üzer• açık artbrma ya konulmu9tur. Alıcı ol~n~ar !e· 
f&ıti anla.-.k ··:ıeıe Jevazını mü dürlüjüne aaüracaıü etmabdır. Aıt 
hnnaya girme; iateyenler de 3 liralık muvakkat teminat makbU7. 
"•Ja mektubu ile beraber 31 7 .'935 Çarıamba günü saat ıs de 
Daimi Encümende bulunmalıdır. (B·) (4066) 

D~rülacae içiD bir ın• içinde I~ olan tahminen 60 bin~
._. Y'UmuJ1a. -clk ekaU'-'• ko111Ul.,ıpar. air ,_urtaya 70 para fı
Jt.t t&ıımia ekaamuttur. ~rtaa_. ıi levUJ9 mii.lürlüiünde ıörülijr. 
ıı-ntmeye ıinaek için 2490 N. lr ~rttıraa ve eksiltme kanununda 
~li'~'v"t;Qb 1'• 78 lira 75 kuru.tluk ımnrakkat teminat makbu' ~e-: 

ınekbalau Ue beraber s s 93~ Pu•rteıi aünü ıaat ıs de Daımı 
u;ne:~. lnılunmalulır. ( 4175) 

Menine kadar. (4253) 

lmroz Yolu 
KOCAELi vapuru 25 f em 

mq~ PERŞEMBE günü saat lti 
da lmroza kadar. (4254) 

Trabzon Yolu 
ERZURUM vapuru 25 tem· 

muz PERŞEMBE günü saat 20 
de Hopaya kadar. (4255) 

m .... 
Fatih Belediyeaiıaden: Uııkapanınd• tfQca Halil Aktar ma~l- _.s:: 

leıiııiiı KuruçtWm• ıokajında kiin olup Gazi Kuruçeıme caddeaıne . (':S 
llliiİa'dif 22 N. lı hane ıoa c1erec• harap oldujundan yıkılmak sure- ......__ 
tiyte b~ ı' eti mauuru ilaale edilecektir. lkam.etaihı butunamıyı n "' .... 

ee ~ 1m k ·· ·ıa 
cMltte bir w..cl..-a ilatarnam• _.kamına kaim o • uzere 

1 
n 

.,ı...ur. (B. (OIZ) ~ 
Senelik • ..aıuam•n 1Uraıı 73 lira ._ ArNwtköyünde Liitf iy~ < 

ı.. ... L. K·· ;~L -.-a ao. etki 12 1eni • N. b J kat 3 otlah e 93 l ..,..... uç.,. • .,....._....... . ·ı k ş ...... _ · M .... n .. na kadar a.ıl!-L artbır ... ia. kıl'aJ• verı ece tır. e ------------
..._.sı ay111 -· -•4- .. ı· d. 
1-İti anla~ üaer• laYUIDI mihlürlüjüne mur.acaat etme~ ır· 
.. ~ ... , • -L ·~: .... ele 5 lira 40 kmuf)uk •uvakkat temınat 
~ınnaya ıınaoa ı.... .. ·· 15 d 

· b ,,....ı.u ile beraber 9 8 935 Cu41l& gunu saat e 
uz veya mea.-.ull' 
t Encümende bulunmalıdır. (1) ( 4295) 

Senelik muhammen kiraıı 18 lira olan Bakırköyünde Aya Y ~rıi 
ıo • d 1 k" · 936 senesi Ma y111 ıonuna kadar pazarlıkla kıra· 

• \) o a ı agır ev .. ı ·· 
Y& •en·lec kt. 1 t kli olanlar te raiti anlamak uzere evazım mu-

,, e ır. ı e k · · d (1) r 35 ..10e1.::ıu··n .. t etmelid\ı'· p_,arlıja ci~e 1~"1 e ıra 
"' ~ e muracaa k b ·ı b L- ·h ı... 1 k · t makbuz veya m• tu u ı e erauwr ı a-
~"" u llUlvakkat temına . E ·· d b 
le ıünü olan 9181935 Cwna ıünü ıaat 15 de Daıml ncumen e u-

1\&Ulahdır. (1) (4294) 

SATILIK EV 

Beyoflunda Kalyoncukalluk tek 
~U)"U sokak 17 num~ ._.., U.ir 
altı oda ueaz fiyatla acele satılıktır. 

Her .a.. endaa oa _.. uclar •• 
aArit! mı}.§ahibioe müracaat. _(B.K.) 

Altıncı icra Memur(uj(lll{fan: 
Bil" lıertun dolayı paraya çevril .. 

nıe~ine karar ,·erilen iki adet hiıııik· 
Jıt 30 Te•muz 193.r; Sair g'ti1tH ~at 
sekizden dokuza kadar TakBimde 
Camlı Köşk altında 7 numaralı dük· 
klnda satıiacatı ilh olunur. (V. No. .. ,. 

Türlciye Ziraat Bankasından: 
1 - Bankamıza müabaka ile (5) Mlifettıı Namzedi ve (5) 

Şef r.amz~di alın11,eaktır· 

2 - Au müsabakalar 5, 6 ve 7 ~i"~/~ tarilıleıinde Alaka .. 
ra, lıtani>ul ~at Banka&.mul-. Y•~IMaJımt. T.uiri imtihanda 
1$azananl.u .ıdiı ve dönüt yol paraları Yerilmek a-..ile Ankaraya 

ıetiriierek ı?falal lair imtilaaaa '81ai tukıhırlar. Bu imtihanda .la kaza

nanlartlau .~i 140 lira aylıkla müfettiı namz~•liiine ve diier beti 
de (130) lır .1 aylıkla tef namzetlifine tayin fllunurlar. 

3 - Müfettİf namzetleri iki ıene ıtajdan ıor.ra Müfettiılik ehli • 

yet imtih'lnına ıirecek ve kazanır laraa 175 lira aylıkla Müfetti1liie 
geçirilecekle!"dir. *t ~ıM*i.t 

Anku~da Umum Müdürlük s ~rvislerind" çahttırılacak olan tef 

namzetleri iıe bir senelik ıtajlarının ~ nunda thliyet imtillanına ıi· 
recekler ve .a.,•,1"•W ~i tllıif~•~iıf. 'r 

4 - Mi.iubakalara ıirebilmek için (Siyaıal bilıiler) veya (Yük· 
Hk Tıearet ve hmaat) eı..liıa11ıulan veyalaut Hukuk Fakülteıinden 

veya bunların yabancı memleketlerindeki benzerlerinden diplomalı 
bulunmak rt"!"ektir. 

5 - lmt:han pro~amını ve ıa ir tartları ıcıteren izabnameler 
Ankara, lstıanbul ve İzmir Ziraat Bank~lar~ndsu ~de edi!ebilir. 

6 - lıt~kliler aranılan belsele ri bir nıektupla J,irlikte en ıon 

2th-7-9aŞ Cuma günü akta111ına kadar Ankara Zir~t Bankaıı 

T eftit Heyeti Müdürlüğüne ,ön dermek vaya vermek ıuretiyle mü• 
racaat etmit bulunmalıdırlar.3951 

Harici ye Vekiletinden: 
Vekiletimiz otomobilleri için 2 50 ili 450 taneke benzin ile l O te

noke vakM~ Y~! alı~~im4an ' ,liıfleri.- ft Aiuttoı Ba5 CIJnl& ıünü 
14at 15 de aaun ~bu ko~iıyo"q .,_ qıüracı~tlan. U7M) (4111) 

Türk Hava Kurumu 
Biiyiik Piyangosu 
Şimdif e "adıu- biolerce kit iyi 

zensin etmiştir. 
19. cu tertip 4. cü keşide 11 Ağustostadlr 

8üyilk (kramiye : 35.000 Liradır 
Ayrıca: 19.000, 12.000, 10.000 lira hk ikrapıiye· 

Jerte ( ~.000 liıa)hlt müklfat vardır ... 

lstanbul Av Vergileri müdürliiğiinden: 
1 - Küçükç~ece tölüaija balık yergiıi)de balık avla.,ak 

l\akkını" 1 E;,lül I~ "rihiqcJ"" t\l~•t 1N8, oib.1etine kadar 2 aene 
altı aylıif Kık arttı'1WlJ• çıkctrı• mttlır. 

ı - ~bık bect•li "" ~in U tlır! 
3 - Atthnaa 12/ Ajuatoa '-" Pa:ıar,ui tünii ıaat 14 d ı t 

buW. ay.~ mütim.iJetilMJe J'•IU~aktu. • • •n• 

4 - Muvakkat teminat 375 li radu. 
5 - l•teklilerin ıartnameyi ıörmek va fa~la b·ı ıo l k . 

her tüa müdiiıi~te ..-.ı.ı ( 4211) 
1 

•• P ama u:aere 

., 



Bank 
,, 
urner 

umumi müdürlüğünden: 
1934/1935 Lise ve Ticaret Mezunlarına 

Müsabaka ile memur alınacaktır 
Bankanın dahili te,kilAtında, fabrikalarında ve diğer mü· 

esseselerinde istihdam edilmek üzere müsabaka ile (25) me
mur alınacaktır. 

Müsabaka imtihamnda muvaffak olanlara batlangıç maaşı 
olmak iizere, kazanacakları derecelere göre, 50--60-70 lira 
verilecektir. 

Bu memurlar ayrılacakları te§ekkülün idari, ticari, teknik 
it bölümlerinde muayyen devrelerle çah§tırılarak yeti§tirildik
teıı soma ehliyet ve liyakatlerile temayüz edenleri bir seçim 
imtihanına tabi tutularak tecrübe ve bilgilerini tekemmül et· 
tirmek üzere Banka h,.llabına ecnebi memleketlerde fabrika 

1 ve ticaret müesseselerine gönderi eceklerdir. 
,Müsabaka imtihanına kabul §artları: 

1 - Türk olma}, 
2 - Liseden veya Ankara, lstanbul, İzmir Ticaret mek

teplerinin birinden veya lise muadili ecnebi mekteplerden pek 
iyi; iyi cierece He 1934/1935 dera senesi mezunu olmak. 

3 - 18 ya§mdan aıağı 25 yaşından yukarı olmamak, 
4 - Sıhhati tam olmak, 

imtihana gireceklerin nihayet 20 Ağustos 1935 tarihine 
kad-ar a~ağıdaki vesaiki Ankarada Sümer Bank memurin mü· 
dürlüğüne ve lstanbulda Sümer Bank lstanbul Şubesi Müdür,
lüğüne göndermeleri lazımdır. 

1 - Nüfus tezkeresi, 
2 - Mektep ıahadetnameıi ve yahut mektep tarafından 

veriJmj§ muvakkat tasdikname, 

3 -- Resmi birhaıtahaneden almmıt sıhhat raporu, 
4 · - 3 adet vesika fotoğrafı, . 
Miiıabaka imtihanı 26 Ağustos günü saat 3 de başhyacak 

ve Ankarada Sümer Bank Umum Müdürlüğünde, 1stanbulda 
Sümer Bank Şubesinde yapılacaktır. 

20 Ağustos tarihinden sonra vaki olacak müracaatları na· 
zarı itibara almmıya~tır. (1781) (4114) 

lstanbul sıhhi müesseseler Arttırma 
ve Eksiltme komisyonundan : 

Cinsi Azı Çoğu Tahmin Fi. muvakat teminatı 
Taze Bakla 5000 6500 7 
Çalı fasulye 1500 1950 11 
Anekadm 4500 5850 12,5 
Barbunya 4500 5850 10 
İspanak 6000 7800 7, 
Semizotu 1250 1727 5 
Sakızkabağı 4000 5200 5 406.96 lira 

Bamya 1000 1300 30 
Patlıcan 6000 7800 10 

. Yer domates 5000 6500 5 
Sırık 2000 2600 7 
Lahana 4000 5200 4 

Enginar 3000 3900 6 
Pırasa. 6000 7800 5 

1 - Tıp talebe yuraunun yukardaki yazılı yat selizelerine kapalı 
eksiltmede verilen fiyatlar fazla görüldüğünden yeniden kapalı zarf 
ile eksiltmeye konulmuıtur· Eksiltme 9/ 8/ 935 Cuma günü saat 15 de 
Cağaloğlunda Sağhk Direktörlüğü binasındaki komisyonda yapıla

caktır. 

2 - Tahmini fiyat, muvakkat garanti ve miktarları 
göıterilmiıti~. 

3 - Şartnameler yurtta parasızgörülebilir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin 935 yılı Ticaret Odası vesikasiyle 
2490 sayı!ı kanunda yazılı tielgeleriyle birlikte teklif mektuplarını 
eksiltme saatinden bir ıaat evveli ne kadar komisyona vermeleri. 
~282) . . . 

Jandarma Genel komutanlığı U. K. 
Ankara satınalma komisyonundan: 
1 -Ankarada Jandarma ve polis mektebinde yaptırılacak olan 

sıhhi t~iıat 26/ 71935 Cuma günü saat 14 de kapalı zarf usuli ile 
eksiltmeye konulaca.ktır · 

2 - Yirmi bin Hrahk bu gibi tesisat i§lerini bafarmıı olan 
teklilere 185 kurut ıartname ve te ferrüatı komisyondan verilir. 

3 - Keıif bedeli "(37,000) lira, ilk teminatı (2875) liradır. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin kanun ve §artnamede yaztlı bel
ge ve teminatı teklif mektuplarını üs terme saatinden bir saat evveline 
kadar Ankara da Jandarma genel komutanlığında komisyonumuza 
vermiş olmalan. '(1628)' '(3817) 

Sahibi: ASDııl US - YAKIT matlıeuı 
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Bu bir masal değil bir hakikattir! Dünyanın 
mükemmel soğuk- ~ havadolabı olan 

• • 
ı 

en 

Yalnız en ucuz ve en sağlam soğuk hava dolabı olmakla }[al• 
mamıştır. Tam 4.000.000 ailenin sıhhatini ve konforunu da 
temin etmiştir. Bir soğuk ba
va dolabı alırken markasının 

Frigidaire 
olmasına ehemmiyet veriniz. Her 
hangi bir soğuk hava dolabı size 
ayni faydaları temin etmiyeceği ,Qibi 
kesenizin de zararını mucip olur. 

Frigidaire 
50 mumluk bir ampul kadar cere
yan sarfeder ve bütün gıdalarınızı 
taze ve serin olarak muhafaza eder. 

Frigidaire 
Bu yaz sizin de yuvanızı şenlendir
melidir. Onu kullananlardan soru
nuz. ilk taksit olarak verdikleri 70 

liraya mukabil aldıkları 

FRiGiDAiRE 
bugün en sadık dostlarıdır. 

FRiGiDAiRE 
Markası mükemmeliyeti, konforu ve sıhhati ifade eder. 

Soiuk hava dolabı alırken ilzerlnde 

Aı 

Galata: 

-- _/I 


