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Peyami Safa'nın fıkrası , 
0 Yol mu. hastane t:;.rt -
Orhan Selim'in fıkrası: 
- Ortodoks - Katolık -
~ız ne dersiı;.iz ? - Şehir 
haberleri. 
Ankarıı.. telgraflan-A. Rıza 
Ere;n'ın yazın : "~oysal 
1',onu',ima!ar " - Fclck'in 
fıkrası . "M~dern ... 
Azız Hi.ıdai Akdemır'in cJ
rıkası ı ''Bi7.de casusluk" -
Sıbhı Oi;udıer - Sevi$nıcler, 
evlenmc'cr. 
Son lıa'heı ler - M~hur 
Alman caısuı kadını : "Mat· 
mazel ~olc•oı ". 
Memlekette TAN. 
Spor - Almanya nasıl si
lahlanıyor ? 
Dunya hadısclcri karşısın· 
smdı gazeteler. 
Kazan Hanlığının son g:ın
lcri - Faydalı bilıiler -
Hıkiye. 
Ekonomi. 

En Korkunç 
si ı ah 
[Bükreıhususi muhabi

rimiz yazıyor] 
Bülcreş, 29 Temmuz 

İtalya ile Habeşistan arasında 
açılacağı söylenen savaşta kullanıla
cak yeni silahların en korkuncunu 
tnerak ettiğimiz günlerdey;z. ~e~ 
fabrikalarda yapılan ölüm lletlerını 
töyle düşüntlyorum : 

Demirleri eritecek kadar . ~ızgın 
alev saçan gülleler, bedeflerını bul
mayınca, havaya minare boyu top
rak fışkırtarak yok olurlar. 

Rn dehastli bombar«h"".:'" uçakla
~v'-' ~ •annoan ve ntudafa..-ate-

~~n kurtulma"'I prti)lle. aehirliı 
hlıkroplu bombalarını atabilirler. 
ft Mermilerin gözlen namludan çı
ar crkmaz kör olur. Hedef yerini 

dcgı,.tirmişse boşa gömülurler. 
En son sistem tankların öldiirücü

fiiğ~, araziye, fırsatlara ve dütmamn 
\'azıyetlerine göre değişir. 

Bütün bu silahların doldurulmak, 
~zırlanmak üzere işlemedikleri da-
1lcaıar da vardır. Ve nihayet yalnız 

lbubarebelerde kullanılırlar. 
Bunları düşündüğiım ıçın, genel 

'8.\'attan sonra icat olunduğu söyle
~n silahların en korkuncunu yu

rda saydıklarım araaında bulamı
Yoruın. 

:Sence, nereden geldiği, nasıl ya
taladığı, ne vakit yıkacağı hiç belli 
01rnıyan, muharebede olduğu kadar 
~lht~ de kullanılan prop~gan~~ si
ihı ınsan oğlunun buldugu sılahla-

trn en korkuncudur. 
?tt Ordusu bile mevcut olmıyan bir 
le •caristan, bir Avusturya galip 
le <>ıntularına kafa tutar gibi görünen 

dıU\'\rctlerini propaganda silihıyle al
lar. 
Bcıgrad'da, Bükreşte Küçük An

~t'rn ve Balkan Antantının politi-
•ını. takip ettiğim için o silahın 

~aıl ışlediğini, nasıl vurduğunu da
. Y~kından görüyorum. Bugün te

lirlcrı bazı hadiselerle azaldığı için 
[Arkası 3 üncüde l 
E,ref ŞEFiK 

~AKAT, BiR KONFERANS DAHA VAR 1 

fJiussolini, Fransız-İngiliz Uzlaşma Tekti
fini Hafif Değişilikler Yaparak Kabul Etti 

Bir heyet kuruldu ve dün iç 
Bakanın başkanhğında topland· 

Ankara. 2 (Hususi muhabirimiz bil 
diriyor) - Nüfusu on binden yu~- _: 
rı olan ıehir ve .kasabal~nmızın mus 
takbeı harita ve rmar planlarını, spor 
alanlarını arttırma ve eksiltme kanu

Musolini Habeş 
imperatoru ile 
Konuşup Dava
yı Halledecek! 
Lavrens'in Habeşis

tanda dolaftığı 
bildiriliyor 

Cenevre, 2 A.A. :- Uluılar sosye
tesi konseyine verıl~cek karar pro
jesi hakkında tam bı~ anlaşın~ ~ide 
edilmiştir. ltalya prOJC ~e.tnını e,, 
sonki biçimde kabul etmıştır- • 

Cenevre, 2 (A.A.) - Laval, Eden 
ve Aloisi, dün akşam saat 19,15 ten 
20,20 ye kadar Fran.sız delegasyonu 
merkezinde bir J.omışma _yap'!lıflar : 
dır. A7- eanra, karar pro1esınm yem 
111,.tu1ni yazmak üzere eksperler top
lanmııur. Bu arada Aloisi de Musso
lini ile te'efonla görüşmüştür. Müm
kün olduğu kadar çabuk bir uzla~ma
ya varmak ist~y.en Eden, Lav~ ve A
loisi, kendilerını akşam yemegıne ça
ğıran Uluslar Sosyetesi Genel Şekr~
teri Avenol'un bu çagırısına gıdemı
yeceklerini bıldinnişlerdir. 

Cenevre, 2 (A.A.) - Laval, Eden 

ve Aloisi gece yeniden toplanmışlar 
ve karar projesinin kesin metni tlze
rinde uyu§muılardır. Şimdi 'Muaaoli
ninin bu sabah anlaşılacak olan kara
rı beklenmektedir. Proje, bundan son
ra Habeş delegelerine verilecek ve ka
bil olursa, Uluslar Sosyetesi konseyi
ne tevdi olunacaktır. 

Hakem mesafesi 
Cenevre. 2 (A.A.) - Reuter Ajan

sından : M ussolininin cevabı. dal:ika
dan dakikaya beklenmektedir. İtalyan 
ba!bakanının, bir iki nokta üzerinde 
izahat isteyeceği hakkındaki muame
lelere son verilip, hakemlik ıştnin baş 

(Arkası 3 üncüde} 

Mussolini Habefist•mı Kideh aslr•r
lere söylev veriyor - .Afağıda: Yine 
Habe§istanda doJa§tıgı bildirilen 

Lıvrerıs 

nu dahilinde yaptırmak ü~ere lç Ba: 
kanlıkça bir belediyeler ımar hey~tı 
teşkil edilmıştir. Heyet, lç Bakan Şuk 
rü Kayanın başkanlığı alt1nda, lç Ba· 
kanlık müsteşar vekili Sabri, ~ayı~
dırhk Bakanlığından su işleri dırekto
rü Fikret, Sağlık Bakanıığından Dr. 
Şerafettin, Ekonomi Bakanlığından 
lç ticaret direktörü Hakkı, iç_ Bak~~~ 
lık mahalli idareler genel dırekto_nı 
Naci, Belediyeler Bankası genel dı • 
ıek.örü Süleyman Sami, Ankara imar 
direktörtl Senihten müteşekkildir. He 
yet bugün iç Bakan Şükriı Kayanın. 
başkanlığında toplanarak, çalışmala -
rına başlamış ve ilk it olarak memle
ketin su meselesini eline almış bulun 
maktadır. Heyet evvela bir su projeıi 
hazırlamak için, hangı şehir ve kasa
balara ne mikdar su geldigi, mevcut 
suların ihtiyaca kafi gelip gelmediği. 
kafi gelmiyorsa kasabaya ne kadar 
mesafede getirilebilecek su bulundu
ğu hakkında acele malumat verilm.ai 
için valiliklere bir tamim göndermiş
tir. Gelecek maliimata göre, heyet, 
melekette susuz şehir ve kasabaları
mızın suya kavuşmaları için icap e • 
den projeleri hazırlayacak, bu proje
ler heyetçe tayin edilecek. bir müd • 
det zarfında programlı olarak tatbik 
olunacaktır. 

Heyet, au itini bitirdikten sonra ıe
hir ve kasabalarımızın müstakbel imar 
planları, apor alanları v~ ~ağım i§leri 
ile meşgul olacak ve bu ışı de yoluna 

Jç Bakam Şükrü Kaya ile Müsteşar 
vekili Sabri, Beledi~ler Bankası 

Genel direktörü Süleyman Sami 

koymak için projeler hazır~yac~kt~r. 
Tali bir komisyon da teıkıl edılmıı· 

tir. Bu komisyon timdiden program 
ve projelerin temellerini hazırlamak
la ve bu itlerin kaç senede bllf&nl;ı-
bileceğinin tesbiti ile meşgul .olmH· 
tadır. 

Fransızlarla Ticaretimiz Fehimin 
Mezarı Gezildi 

Bizans Kralının Mezarı V 
Kafa Kemiği Bulundu 1 

Tecim, Klering 
Anlaşmaları 
Parafe Edildi 

Anlaşma bugün
lerde imZDtNU1Lacak 
Paris, 2 A.A. - Havas ajanaı 

diriyor: . 
Türk - Fransız tecim Modos Vı -

vendisi ile klering anlaımaaı parafe 
edilmiştir. 

Akitler hemen bütün mevat için 
en ziyade müsaadeye mazhar millet 
esasını muhafaza etmektedFrler. 

Türkiye büyük el~i~i Suat, müza
kerelerin sonunda bakım olan anlaş
ma ruhundan dolayı memnuniyetini 
bildimıit ve anlaşma!:'ın .iki ~e~le
ketin genel siyau.sı uzerındekı öne-
mini kaydeylemiştir. . 

Anadolu ajanaının özel aytarı bıl
diriyor: 

Türk • Fransız tecim ve klering 
anlaşmaları parafe edilmiştir. 
Anlaşmaların birkaç gün içinde 

Paris elçimiz Suat 

•~ası bekleniyor. T1:ciın an • 
laşmasının~k~lerine göre l' ran· 
sızlar Türkiyeden yüzde 35 nisbe· 
tinde fazla mal alacaklardır. Bunun 
için anlaımaya gereken kayıtlar 
konmuştur. 
Fransız tecim bakanı Bonnet tn

formation gazetesine diyevinde an
laşmaların bugünlerde imzalanaca -
ğını ümit ettiğini söylemiştir. 

HUSUSi 

Çaldaris de 
Kralı mı istiyor? 

.4 tina, 2 
Başbakan Çaldaris Selinikte ö

nemli bir diyevde bulundu ve dedi 
ki: 

- Benim için Krallık ile Cümuri
yet ideresi diye birşey yoktur. Bil· 
tün mesele, hükumetin diğer memle
ketler karıısındaki iti barını sağlam 
tutmaktır. 

Gerek Muvahhidin, 
gerekse F e h i m i n 
Heykelleri yapılacak 

Oleli beş sene oldugu halde kimse-
cik tarafından hatırlanmayan Fehim 
(TAN) ın uyandırıcı neşriyatı üzeri 
ne dün hatırlandı ve tiyatrocular me· 
zarı baJında toplandılar. Büyükadada 
merhum Muvahhidin yanındaki kabri 
üzerine şehir tiyatrosu sanatkarlarile, 
Halkevi temsil kolu tarafından çe
lenkler bırakıldı. Kırk kadar sanatka· 
rın iştirak ettiği bu ihtifalde merhum 
Fehimin aziz hatırasına ait vak'alar 
anlatılmış ve büyük sanatkar, arala
rında imiş gibi heyecanlı bir gün geçi
rilmiştir. 

Dün tiyatro sanatkarları gerek Fe
himin, gerekse Muvahhidin mezarla
rının mermerden yapılmasına ve Üzer
lerine tunçtan birer heykelleri konul
masına karar vermitlerdir. Bu heykel
ler memleketimizin tanınmış heykel
traşları tarafından yapılacaktır. 

Pr. izahat Veriyor 

Diger taraftan bütün gazeteler Çal 
darisin Prens Kristaforla görüşmek 

ihtimalinden bahsediyorlar. Yalanla- Edirnekapıda yapılan hafriyattan ;. 
nan bu ihtimal, tahakkuk ederse, Çal 
darisin kralcılıg~ a meyletmi• oldu • ki görünüş ve mimar Kemalin hazır-
ğunu göstere~ektir. .. ladığı plan 

Bir Yunan gazetesi kapallldı Edirnekapıda Kemankeş Mustafa· 
Atina, 2 (Hususi muhabirimiz bil- paşa camii altındaki araştırnuı1"'·~ ie-

diriy9r) - Aşırı neşriyat yapan vam olunmaktadır. Yeni birçok kıy 
''Alitya" adındaki haftalık gazete metli eserlere tesadüf edilmektedir. 
kapatıldı. Dün l1 ve 12 inci asra ait olduğu umu 

Kondllis bir dava açll Sener Bedi)in Tan için hazırla- lan Bizans '·allarından Alexis Kom· 
dıtı bu büyük uhual romanı yakın- nen'in .,,ez bulun.muştur. Mezann 

Atina, 2 (Hususi muhabirimiz bil- da tefrikaya baılıyoruz. _ lihdi mermerdir ve üzerinde altınla 
S k 1 dıriyor) - Kondilis. Yunanistanın zea.ı·, -pa..ın, ele aouca agmaa yazılmı• bazı yazılar vardır. Lahdin "'" 

0 
aktarda teker teker dı'lendiklerini gördüg-ünüz kadın ar u"dafaa · t' · bo k lduğu ~ 7- ~ J :r 

A1\U"u m vazıye ının zu 0 
• bir k~n cumba il• rumba araaınua içinde kemikler ve kafalar bulunmuı-

}f ~aniye .camisi içinde bir sabah toplantısı yapıyorlar. nu yazan Estia gazetesi aleyhine ta- geçirdiii ••rpaefti, bu ro~~a tur. Hatta kafanın taşıdığı dişler. bu 
mektedir. Bu mezarlann altında bit 
batka kilise olduğu anlaşılmıştır. ~Uıı fotoğraf muhabirimiz bu toplantıya rastlar rastlamaz, kibat yapılması için d;va açtırdı. her pn taaelenen bir taJ ue ılgı ile gün hali eski tazeliğini muhafaza et-

'"ok~ böyle grup halinde filme geçirmiştir. Bunlar hiç üşphe Pirede grev takip edecekaini~. mektedir. Camiin prka bakan cephe-
, kı İst b 1 h · k kl d - 1 ki k 1 tın 'sinde bir merdiven bulunmuıtur. Bu lorlar an u un angı so a arma agı aca annı arar aş - Atina, 2 (Hususi muhabirimiz bil- YAKINOA TAN• da merdiven evvelce bulunan tolozlarm, L_...!!ILJa&ı.. BL_iz .... iı.-m .;.bı_·ı-=d..::iğ::.;i.:.:m_i~z ... e.:g:_ö_r.:.e.u.d.._il..:e~n:..:c.:.:il:::ik:..:b-=ir~ı::u=.:c:..:t..:.:ur.::.:._De_m_e_k.._k_i..:..._b_u_jL..;d;::i,:ri~y.:or~):.__:P:.:i:.:r;;.;ed=e:..:1::2::00:..:ka=z::~=·:...:a=m=-e--ı.~~~~~~--===::::===--_JLJ2i~H mezarlahnm altına doğru m . 

Bunlardan başka aynca minarenin 
altında çok eski mezarlar ve ~~lak 
freskler bulunmuttur. Dünden ıtıba
ren kilise içinde bulunması umulan es 

(Arkası 3 Onctlde] 
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Dl1$öNDöKC b 
YOL MU, HASTANE MI? 

Yolu hastaneye terdh eden
lere sorarız: Bir evde hastalar 
var, onları yatıracak yatak yok. 
Tayyare piyangosu vuımuş. llk 
yapılacak iş, odalar arasına ye
ni koridorlar açmak, sofaların 
döşeme tahtalarım düzeltmek, 
yahut ta yeniden yapmak mı -
dır? Yoksa, birkaç yatak almak, 
doktor çağırmak ve ıhastalara 
bakmak mı? 

Dava bu kadar sadedir. Daha 
sade bir elimle ile de ifade edi
lebilir: "Her işin başı sağlık." 

Biz mütearifeleri münakaşa 
eden insanlarız. 

En besbelli ihakikatlerdcn bi
rini ortaya atınız, mesela güne
şin şarktan doğduğunu söyleyi
niz, mutlaka bir itiraz eden çı -
kar; sade çıkmakla kalsa iyi, 
taraftar da bulur; sade taraftar 
bulmakla kalsa gene iyi, tezini 
kabul ettirdiği de olur ve bir de 
bakarsınız ki en bilgili, en akıllı 
adamlar güneşin cenuptan doğ
duğunu iddia ederler, size de 
yutkunarak susmak düşer r 

Bu hastane davasında da kos
koca bir gazete kalktı, Türk 
hastalarını müdafaa edenlere 
ciddi olmayı tavsiye etti. Has
talığı ve ölümü ıaka zanneden 
bu gazete için hastane isteyen
ler ya alay eden, yahut saçma
layan adamlardı. 

Bu gazete müsaade etsin de 
biz biraz daha saçmalayahm: 
ıhastane, hastane, hastane! 

Sayın Ali Çetinkaya, asıl size 
dönerek tekrar ediyoruz: ıhasta
ne 1 

Peyami SAFA 

Trakya genel 
MQfettişli§i 

lki ay izin almıt olan Trakya ge· 
nel mUfettltl lbrahlm Tali'in ııhhi se· 
beplerden dolayı istifa ettiği sôylen
mektedir. lbrahim Tali, bundan bir ay 
kadar önce bir hastalık geçinni~i. 
Duyduğumuza göre Trakya genel mü 
fctcişliğini, vekaleten idare etmekte 
olan Is Bakanlığı mU.te'3n Vehbi aaa 
lcten atanacaktır. Vehbiden açılacak 
lç Bakanlığı müsteşarlığına da şimdi 
vekalet eden teftiş heyeti baıkanı 
Sabri veyahut Bursa iJbayı Fazlı Gü· 
leç'in getirilmesi muhtemeldir. Ibra -
him Tali'in de münhal bir meb'uslu
ga seçilmesi kuvvetlidir. 

latanbul öOretmenlerinln 
gezisi 

Jatanbul öfrctmenler birliği Ana -
doluya on bet gUnlillc bir ıeyahat ter
tip etmiıtir. Geziye 16 Afuatoıta çı
kılacak ve İzmir, Afyon, Konya. Ada
na, Kayseri, Samsuna gidilecek, ora· 
dan da Ankaraya geçilecektir. Anka
rada bir g'Ün kalındıktan sonra 30 
Ağuıtosta tekrar ıehrimize dönWe -
cektir. 

hk okul mUfettlşlerinin 
dUnkU toplantısı 

tik okul mUfettiıleri dUn Kuttür 
yar direktörlerinden Adilin baıkanlı
ğında toplanarak nakillerini isteyen 
ilk okul öğretmenlerinin durumlarını 
gözden ceçirmitlerdir. Bu iş etrafın
da birkaç toplantı daha yapılacak ve 
sonuç bakanbfa bildirilecektir. 

No. 21 

Abanoz Bilezik 
REN~ CHAMBE 

bende de bu illet vardır. Bir yola 
çıktım mıydı, hatıralarımı günU ıU· 
nüne bir deftere yazarım. 

Hele bu Aviatik ıeyahatindekl ha-
• tıralarım beni daha çok metgul edi

yor. lıte defter hlll cebimde du • 
ruyor. İki 1enedir cebimde taııya ta· 
şıya bir hayli hırpalandı ama, ıon 
sulh eUnlerinnin bu hJltıralarından 
baıka, bu aayı!alarda harp hatırala
rım da var. Lorraine, Sarr~brug, lp
reı, Chemln dea damcı cephele· 
rinin nereıinde bulunduysam, gör
düklerimi, eeçlrdikleriml hep yazdım. 

Baıınız afrımuaa ıin bazı sayı!a
larını okuyayım: 

2 Temmuz 1914 - Aviıtik aakin 
denlıde aheıte but~ llerlllyor. Ufukta 
hiçbir toprak yok. Deniz CSyle mavi 
ki.. Maryıe güvertenin <sn tarafında 
hasır koltuğa gömUlmUı .. Ben de ya
nındayım. 

Havanın aerinliğine rağmen, ba
şında hasır şapka var. Dizlernide 
okumadığı kapalı bir roman, gözleri 
enginlere dalmış, düşünüyor. Acaba 
o altı!' .aasların ç.crçev,eledigi cüzel 
bagın ıçınde Ju dakıkada neler var? 

Telefon sosyetesi 
ile konuşmalar 

lstanbul Telefon sosyetesinin sa
trn alrnmasr hakkında Bayındırlık 
Bakanlığı ile müzakereye girişmiş 
olan sosyete mümessilleri Boyan ve 
Frank Gill. bundın evvel hükumetle 
temaslarının netice6inl •osyete mer
kezine bildirmek aure Londrıya 
gitmişlerdi. Mümessiller dün lstan
bula dönmüılerdfr. 

Bayındırlık Bakınlrğı ile son de
fa cereyan eden müzakereJ.erde hü
kumet sosyetesinin tesisatını satın 
almak i'in mUmessillere 20 taksit 
ve yirmi yılda ödenmek üzere 68 
bin lngiliz Jiruı teklif etmişti. Yıl
lık taksit 34 bin lngiliz lirası tut
maktadır. Ml1messiller evvelce bu 
teklifi kabul etmemiıler ve hisudır
larla görü~melc iJzere Lomlrıya git
mi§lerdi. MütMssillerin bu defa da
ha sarih talimat ile dönmDf olmala
rı muhtermldir. Yeniden müzabrıta 
ba§lamak üzere bugünlerde Ankara· 
ya gideceklerdir. 

Zehirli gazlara 
Karşı sı~ınak 
Halkı zehirli gazlardan korumak 

için mahzen ve sarnıçlarda yapılan 
tetkikata devam edilmektedir. Şimdi· 
ye kadar (9) mahzen ve sarnıç ıezil 
miş ve bunlardan altısının küçük birer 
sığınak olmağa elveri91i bulunduğu 
anlatılmıştır. Birkaç gilndenberi bele· 
diyeye bu hususta bazı müracaatlar 
v~ki olmakta, evinde urnıç bulu
nanlar bunu belediyeye haber vermek 
tedirler. Diğer taraftan, 9ehrimiı:

deki öğretmenlere de bu if etrafında 
önemli vazifeler verilmektedir. Ofret· 
menler zehirli gaz: hakkında genif ma 
liimat edinecek ve bundan ıonra da 
İstanbul halkına bu huıuıta konfe
ranslar vereceklerdir, Bu cihet Hava 
Kurumu Baıkanbfından mekteplere 
bildirilmiıtir. 

Sıcaklar, Tram
vaylar, Belediye 

Belediye zabıtası talimatnamesine 
göre tramvayların gidi§ cihetine göre 
yazın sol taraftaki pencerelerle ön 
kapmının kapalı ve diğerlerinin dai
ma açık bulundurulması lizımaır.Son 
günlerde sıcakların artması üzerine 
tramvay memurlarının b\ln• riayet et 
mediğinden şikayet edilmiştir. Bunun 
üzerine belediye hukuk işleri müdürü 
tetkikata başlamıştır. Talimatname -
ye riayet etmeleri memurlara bildiri
lecek ve aksi şekilde hareket sdcnler 
cezalandırılacaktır. 

Zarar yirmi bin liramn 
içinde 

inhisarlar umum mUdUrlUğUne ait 
Pa!abahçe lspirto fabrik11ında çıkan 
yangın tahkikatını devam edilmekte· 
dir. Şimdiye kadar elde edilen netice
ye göre yangında bir dikkatsizlik veya 
kasıt eseri yoktur. Yanıın bot tiıe· 
terin bulunduğu yerden, ıiıelerin sa• 
mandan yapılmıı kılıflarının tututm•· 
aından çıkmııtır. 

Zararın 200 bin lira oldufu haklan· 
da verilen haberlerde de bir yanh§lık 
vardır. Yapılan tetkikat zararın 17 • 
20 bin Ura raddetinde oldufunu ıöe
termittir. Bu da kırılan tlıe ve kasa
ların bedeli ve yanıın çıkın kıınun ta 
miri için aarfedllecek paradan ibaret· 
'tir. Fabrika sigortalı oldufundan kum 
panya bu zarın ödeyecektir. 

ler varl 
Sol dirıefinden apfıya dofru kıyan 

abanoz bilezik, kusursuz kollarının 
tatlı beyaılıimı daha ziyade tebarüz 
ettiriyor. 

Ben bu bileıifi ne iyi tanıyorum. 
Marylııe'in §8yle kın bir hareketle 
bu bileziği diraetinden yukarıya 
doğru lstemeel ne hoıuma cidiyor. 

Evet, ben bu kızın yanındayım, 
bir yere gitmiyecelim, ayrılmıyaca
fım, orada kalacağım. 

Aviatlk koyu denizin UıtUnde be· 
yaz köpükler bırakarak ilerlerken, ıe· 
çen bu dakikaları unutamıyacafım. 
Bu dakikaların ne kadar aayılı oldu· 
ğunu hi11etmiyor değilim. Bir daha 
hi~bir zaman ıelmiyecek dakikalar •. 

Hemen yakın bir gün gelecek, A· 
viatik herhangi bir rıhtıma yanaıa
cak ve biz, elizel yatın mahdut yol
cuları; ellerimizde bavullar, iskeleden 
rıhtıma ineceliz, ellerimizi &ılnp 
gapkalarrmm kaldıracafrz, o kadar .• 

Gözlerimi kapıyorum, açıyorum, 
tekrar kapıyorum. Kendimi zihnen 
kavrantlmaz bir Aleme bırakıyorum 
ve bir kere daha gHılerimi açıp ba,ı· 
mı çevlrdilim zaman, Mıryıe'i yatın 
bir tarafındaki emsalsiz silUletini görU 
yorum. Bu dakikaların zevkini ta 
içimden öyle tadıyorum ki .. 

Fakat Maryıe hili duyıuıunu hiç 
belli etmiyor. 

5 Temmuz - Altr gUndenberi de." 

( Ne Dersiniz? 
KULTUR 

Bir ten talihin peıine düpnüı ol· 
malı ki; biz.im kültür İ§lerinde 
merhum Necati'nin ölümünden 
•onra bir türlü bir istikrar belire
medi. Senede bir vekil deiiıme· 
ler, ve vekalet kadrosundaki §a
hıslar hiç değifmediği halde her 
vekil değiıiıinde aistemler, pro
gramlar ,kitaplar, talimatname
ler hatta kanaatler deiiımen yü. 
:z.ünd•n bul{Ün kültür iıleri - ne 
y~k ki - sok bulanık bir du
rumdadır. Oysaki; kültür iıi mem
lelretin ileriıi yönünden •n önem· 
li bir iıtir. Umalım ve cliliyelim 
iti; yeni kültür bakanı yerini HV· 

•İn ve u:zun müddet velıôlette ka
larak hiç değilse taıarladığı ıeyle
ri tatbik ettir•bilm•lı için :zamar. 
buuun. 

Kültür iılerinin, talih•i:z.liiini 
aaclece 111' 111' vekil ıl•liıme•incle 
de wörmemeliyiz. ikinci bir boı. 
ıı:z.lık ta orada durulmuı bir ka
naatin, ,,.rl•ımif bir inanııın yok· 
luğuclur. Her yeni v•lıil bir yeni 
ai•t•m ile provamla kültür iıl•ri· 
ne atılır. Bu pro.ramı da fÜpheıi:z 
maarif meluıni:z.ma11nın d a i m i 
elemanları vermelıte veya hazır • 
lamalııtaclır. O velııil çeltilip yeri
ne yenİ•İ welince, Hki programı 
kötüliyen bir ri11ay•t ~ıltar ve ••· 
kiden yapılan ve üıtüne kimsenin 
toz lıondurmuına mÜ•aade --Jü• 
miy•n •İ•fem ve ,.,..., *""" l!uaur· 
lan .. ,,.ııp döltülmefc baılanır ve 
bir yeniıi ha:zırlanrr. 

ln•anın hatınna ıu geliyor: y .. 
ni veltil ultilinin itlerini yeren bu 
bellibaılı maarif elemanlanna 
aorıa: 

- A.rlıaclnılar. beni tenvir et
tiiinise t•ıelıılıürler ederim. La
kin b•nclen evvellıi arlıadaıa bu 
bana ıöyletlilılerinisi neden aöy-

Ekmek fiyatı 
inmelidir 

Dün tehrimize 303 ton buğday gel· 
mi!tir. Fiyatlardaki diltUklük devam 
etmektedir. 

94 ton sert bufday 4,1715 - 4.25 ku
ru§tan ,210 ton yumtak buğday da 
5,05 - 6.05 kuruştan muamele gör -
müştür. 

Hafta başlangıcı olan pazartesi 
gUnündenberi buğday fiyatları 25 
para, un fiyatları da çuval başında 
40 kuruş düfmüştür. Bu düşüklük 
devam ettiğine göre, ekmek narhının 
pazartesi günü toplanacak Narh Ko
misyonunca değiştirilmesi icap ede
cektir. İlgililerin verdi~i izahata 
göre, ekmek fiyatının 1 kuruş indi· 
rilmesi lıiıun gelmektedir. 

Borsada fiyatlar düşmekte devam 
ettiği için satıılar da az olmaktadır. 
GUnde bin !ruvala yakın un Htılır
ken, şimdi bu miktar 100 - 150 çuvalı 
geçmemektedir. Ziraat Bankası, ge
nel durumu gözönUnde tutarak, dış 
piyasalara sevkiyata devam etmekte· 
dir. 

Adalarda bina vergilerine 
itirazlar 

Adalarda yapılan yeni bina vergiıi 
yazımına kartı çokluk itiraz yapmıt
tır. ltiraz komisyonu dün bazı bina· 
lan gezerek gözden geçirmi~tir. Bazı 
binalara konan verginin çok olduğu 
&örülmektedir. Bunlar düzeltilecektir. 

nlzdeyiz, nereye gidiyoruz, ne yapı
yoruz? Hiç farkında değilim. 

Karadan haberi1T1it yok. Ne gaze
te, ne mektup 1 

Sanki karadayken gazete ve mek
tup okuyormuıuz gibi... San Salva
dour'daki kUçUk evde, masanın .UııtÜ· 
ne yıfılan daha kuıakları koparılma
mıı gazeteler gözilmUn önünden ıe
çiyor. Bu hayat çok hoıuma eidi
yor, öyle de dinleniyorum ki .• 

Lauffen hiç ıeıini çıkarmadan 
küıkUn kUıkUn oturuyor. Palermo· 
dan ileriye yeni baılıyacak seyahate 
benim de iıtirak edl•imden zerre ka· 
dar hotlanmıdığını o kadar iyi anlı
yorum ki .• 

'Mıryıe bizi biribirimize katı§tır
maktan çekiniyor. 

Ne ba,na, ne ona herhanıi bir ilti· 
fatta butunmıdılı için vaziyet aldılı· 
nr ıarahaten anlıyorum. Hiçbirimize 
de ne öyle tatlı bir bakıı, ne herhan
gi bir ıUlUmaeme .. 

Lauffen'le 6 mayıstan beri beraber 
bulunuyorduk. Kaç ay ediyor, bili
yorsunuz. 

Framond ise Möeve geldikten 
ıonra, hele Saraybosna ıuikastinden 
sonra büsbUtUn defişmi§ti. 

Kimbilir neler dU§ünüyordu? 
Ben de kendi kendime dlişünilr

ken, Lauffen'e hak veriyordum. Ak· 
denizde Almanlann bir .denizaltı sa
vaşına girişmeleri bir türlü kafama 
girmiyordu. Böyl~ ş~y olmazı bu ka· 

i Ş LE R i 
lemediniz;? Ve neden ona böyle 
muvaffak olamıyan bir program 
hazırladınız;? .• 

Bu söze kimse cevap veremez. 
Bunun bir cevabı vardır. O da de
diğimiz. gibi orada belirmiş ve 
kuvvetli bir kültür kanaatinin 
yokluğudur • /§İtiyoruz; ki; ;yeni 
Kültür Bakanı müfredat pro· 
gramlarını, okunan kitapları ve 
imtihan talimatnamelcrini düz.el. 
tecekmiı. Gerçekten bu düzeltme
lere sıkı bir lü:zum vardır. Liae ve 
ortamekt•plercle müfredat pro • 
gramının birtakım lü:z.umsu:z. ve 
faz.la kmml~n vardır. Okutulan 
kitaplar İfinde çocuiun anlıyamı· 
yacağı ıibi olanları mevcuttur. 
Son imtihan talimatnamesinin i1e 
nekadar garip bir ıey olduğunu 
bilmiyen yoktur. Bundan baıka 
ilkmekteplerdeki okutma •İstemi 
ortamekteplerinltine uyma:z. Ora • 
dan öteye geçen talebe yadırgar 
ve bir 1eneaini bu yadırgamakla 
kaybed•r. Li•elerden Univerait•ye 
geçenlerin de halci z.orluklar için· 
ele olduğu İmtİhl I 1 aonuçların· 

dan anlaıılıyor. 
Yıllardanberi böyle program 

deiiıtirme, •İatem )'•nileme yÜ • 
:aiinden çocuklar ve hocalar nelıa· 
dar beyhude ve ağır yorıunlulıla
ra_, nekadar aaraıntı ıle hırpalan• 
malam -iromıılarclır1 I 

Bütün yiırelJ-.:Cle dileriz ki 
yeni Kültür Bakanı bu--ı,:. ncıW1al 
bir görüıle inceleıin ve bize fart. 

taz;isi ayıklanmıf, ortahalli, müte· 
va:z.ı, fakat ayakta , durabilen bir 
maarif •İ•temi lturmn. Çünkü bu· 
na gerçekten memleltet çolı •u•a· 
mııtır. 

Biz böyle düıünüyoruz. 

Siz ne dersiniz? 

Yerli Mallar 
Sergisinde 

J 

Yerli mallar ıergiıini dün de bin
Jerce ki~i gezmiştir. Bu ıeneki sergi, 
pavyonların intizamı ve dekorasyon 
mlikemmeliyeti bakımından geçen 
yıl1(\rdan çok daha Ustündür. Bilhas
sa, sçrgi bahçesindeki Radyolin pav
yonu, en çok rağbet kazanan pavyon 
lar arasındadır. Bu pavyon, bizde 
kimya endüstrisinin iptidai bir hal
den cıktığmı anlatan çok kuvvetli 
delil~ sayılmaktadır. Radyolin, diş 
macunu için dııarıya verdiğimiz pa
rayı memlekete kazandırdıktan baş· 
ka, Şark memleketlerine ihracat ya
pan uyılı mileıseselerimizden biri
sidir. 1918 ıenesinde mütevazi bir 
imalithane olarak kurulan Radyolin 
müesıeıeıi. bugün teknik itibarile 
birçok Avrupa dit macunu fabrika
larının eriıemedikleri bir mUkem -
meliyct haddine varmııtır. 

Yerli mallar sergisi, pazartesi gü· 
nü akşunı kapanacaktır. 

lstanbul KUltür direktörU 
KUltür direktör vekili Mehmet E • 

min dUn Ankaradan gelmemlıtir. Bu· 
gUn gelmesi kuvvetle muhtemeldir. 
Birkaç günden beri Ankarada bulu -
nan bat milfetti§ Salih Zeki de bu -
günlerde ıehrimize dönecektir. Bat • 
müfettiş Ankarada, genel killtUr itle
ri etrafında bakanlıkla temas etmek· 
tedir. Salih Zekinin latanbul Kült'iir 
Direktörlüğüne tayini haberi kuvvet 
lenınektcdir. 

dar çocukça it olmaz diye diltUnü· 
yordum. • 

Benim için de, Framond ile Möe· 
ve iki hayalperesttir, o kadar.. İlk 
üfürükte sönüverecek sabun köpük
leri .. 

Biitün bu düıüncelerin arasında, 
asıl gözümde canlanan bir hayal 
vardı: Marysc .. 

Dış dünya ile hiç alakamız kalma
mıttı· Yalnız Schnauze, telsiz kabi
nesinde, gene başını iğmiş, bize olup 
bitenlerden haber getirebiliyordu. Fa
kat bu telsiz memuru da acaip bir 
adamdı. Beni gwrüncc başını çeviri
yor ve görınemezlikten geliyordu. Bir 
şey sordum mu, hep ayni cevabı 
veriyordu: 

- Hayır, bugün telsiz gelmedi. 
Yalnız Marsilyadan, Barselondan, 
Maltadan yann havanın iyi geçece· 
ğini haber verdiler. lıte o kadar .. 

Tabii yalan söiJUyordu, daha 
doğrusu bildiğini s<Sylemiyordu. 

Möewe daha demin, telsiz kabine
sinin blok defterinden koparılmıı 
sarı bir kağıdı okuyordu. Yanma 
yaklaıtığ ım zaman, kaf ıdr hermn 
sakladı. 

Bu haberleri kim gönderiyordu? 
A viatik'in · meçhul muhatabını bir 
türlü kestiremiyordum. 

Bütün hadiseler Lauffen'in dedik
lerini isbat edecek mahiyette idiler. 
Pramond, Möewe ve yatrn bütün tay 
faları casusluk ediyorlardı. Bu, mu-

KUÇUK HABERLER 

• TUrk - Macar teçim anlapnatı 
bir ay daha uzatılmış ve ilgililere 
bildirilmiştir. 

• Boğaziçinin birçok yerlerinde 
seyrüsefer eden motor, kotra, sandal 
ve hususi merakiptcn birçoklarının 
numarasız olduğu görülmüştür. Be
lediye vergi ve resimleri kanunu 
mucibince bunların belediyece tescil 
edilerek numara almaları lazım gel
diğinden bu gibi numarasız merakip 
hemen seyrü sefer muhasebesine 
l!levkedilecek ve numara almadan iş
lemelerine müsaade edilmiyecektir. 

• Kantar, ardiye ve işgal resmi 
gibi muhtelif resim tahsil t'den bele
diye cibayct memurları için üç şu'be
den başka hiçbir f ubenin 2immet 
mürettebat defteri tutmadığı görül
mU§ ve bunun tekerrür etmemesi için 
ıubelere tamim edilmiştir. Cibayet 

.. memurları tahsildarlar gibi muayyen 
günlerde irsaliye tanzim edecek ve 
para yatıracaklardır. 

• 934 yılı zarfında şarbayhktan 
şubelere gönderilen bütün emir ve 
tamimler bir kitap halinde bastırıl
mıştır. 

• İnhisarlar umum müdürlüğü İz
mir arsıulusal panayırına iştirak ede 
cek ve cıgara, tütün ve likör içkilc· 
rini hususi bir pavyonda te~hir ede
cektir. 

• İnhisar idaresinin yerli mallar 
sergisi münasebetile çıkardığı Boz
kurt cıgaraıı çok rağbet görmüştür. 
İdare, bu nevi cıgara imal ve aatııı· 
na bundan sonra da devam edecektir. 

• Akay direktlSrü Cemil Yalovada 
Akay idaresi tarafından yaptırılmak· 
ta olan ote1 in§aatını tetkik etmek 
üzere dün Yalovaya gitmiştir. 

TUrk • Fransız Tecim 
görUşmeleri 

Pari9'.ırı verUen bir habere göre 
TUrkiye • ~tiıı;lla tecim anlaşması mil 
zakeratı bıtmış ve. <Veni anlaıma Pa
ris büyUk el!iimiz: Suat ~. Faik Kurt· 
oğlu Fransa ekonomi bakanı r.~or • 
ges Bonnct ve Bakanlık tecim anıa!t 
maları direktöril arasında parafe edil· 
mittir. Türkiye sefiri müzakeratın cc· 
reyan ettiği müddet zarfında gösteri· 
len dostluk eserinden dolayı memnun 
olduğunu söylemiıtir. Yeni anlaşma 
bir modüs vivendi ile bir takas muka
ve1esind .;n ibarettir. Bunlar 27-7-933 
tarihinde yapılıp fcshedihniş olan an. 
laıtma yerine gc~ecektir. }ier iki hilkQ 
met, kilçUk bir kısım eua müstesna 
olmak üzere iki memleket eşyamna 
kargı en ziyade mazharı mü11ade mil
let muamelesi yapacaklardır. Konten· 
jan harici olarak Fransaya ithal edile
cek Türk mahsulleri 13 Ağustostan 
sonra Fransadan Türkiyeye yapılacak 
ihracat bedellerini ödemeğe yaraya • 
caktır. 

Faik Kurtoğlu bugUnlerae Paristen 
lstanbula gelecek ve Türk - Yunan te 
cim anla§masr müzakeresine baılamak 
üzere Atinaya gidecektir. 

Bir memure itten 
el çektirildi 

Ekonomi Biikanlığı İstanbul ~ıge
si maden işleri memuru cemale, görü
len lüzum üzerine işten el çektirilmiı 
ve hakkında tahkiklere batlanmııtır. 
Maden işlerine vekaleten endüstri mü 
fettişi Daniş tarafından bakılacaktır. 

Bulgaristandan iltica 
edenler 

Trakyada, Flibe kasabası civarında 
hududumuza iltica eden 7 kitilik mu
hacir kafilesi gUmrük muhafaza teı
kilitı tarafından Edirneye ıönderil -
miılerdir. 

hakkaktı. Fakat Franaada ve Avru
panın her köıesinde o kadar caıua 
bolluğu var ki .. Palermodaki bar a.. 
leminden ıopra, artık İ!jinde bulun· 
duğum vaziyete katiyen inandım. 

Cep def terime ıu aatırları eUle • 
rek yaııyorum.Akdenlze Alman deniz 
altı gemileri gelecek hem de Tulun· 
dan ve Biıertten birkaç mil mcaafe· 
ye ... Yok canım,böyle ır,y olmaz.1960 
seneılnde belki. .. Fakat 1914 te böyle 
§ey olur mu? 

Framond'un ablak yUıUne, Möewe 
nin hain auratmı baktıfım zaman i
çimden gUlümaUyordum. Akdenizde 
Alman denlıaltılır ... Ne milnuebetl 

'/ Tımmuı 
Ne eUzel bir &ece! 
Tatlı tatlı batıya dolru ilerllyo -

ruz. Avlatik yukarı Afrika kıyıları
na yaklaıtı. Karayı, yilrUyU1Umllı:e 
mUvaıi bir hat üzerinde takip edi -
yoruı. Gidiyoruz, gidiyoruz, hep kı
yıların hizasından gidiyoruz. 

Ceıalr, Tell, Uıakta Atlu dalları .. 
Hullaa Afrika 1 

BUtUn sırları ve bilinmiyen rubu 
ile Afrika ı 
İnsanın kalbi duracak gibi oluyor, 

ciğeri boğazına geliyor. 
Gilne§ batıda eğilmeğe ba~tadı. 

Gökyüı:U sanki yanıyor. Deniz bil -
tün bu kızıllığın aksi içinde ••. 
erimiş bir altın denizinde R'idiyo -
ruz gibi .• J 
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BUDA BbNDJ;N 
ORTODOKS • KATOLiK 
Papa; İtalyan- Habeş kavga

sında ltalyan'lardan yana oldu• 
ğunu söylemiş. Sanki, söylCIJ'\C• 
yip te ne yapabilirdi? 

Papa, demiş ki: 
- Habes 'ler o r t o d o k s· 

tur. ltalya~,lar katolik. Ben de 
katoliklerin dini başkanıyım. 
Elbet te katoliklerden yana çı· 
kacaktım.,, 

İyi. Ancak, Avusturya'lılar 
da 1 talyan'lar gibi koyu kato
liktirler. Ve Dünya Harbinde 
biribirlerini boğazlamaktan çe· 
kimnemişlerdi. 
Papalık makamı o vakit niye 

harekete geçmediydi de, harbin 
tavsamasını beklediydi? 

Habeş'1er ortodoksmuş !. Laf! 
Habeş'ler, her §eyden önce ezil· 
mek istenen bir ulustur. Ezil
memek için çırpınıyor ..• 

l talyan'lar katolikmiş !. Laf! 
ltalyan'lann bir parçası, her 
şeyden önce, ekonomik geliri 
için Habeş ulusunu ezmek isti
yen bir yığındır. 

Bu kavgada ne ortodoksluK, 
ne katoliklik var. Papa cenapla· 
n boşuna telaşa düşüyorlar. 

Orhan SELiM 

Ustasının 
Korkusundan 

Bir kadmcaOızın 
parmaoı kesildi 

Sarıyerde çok feci bir kaza olmut• 
tur. Vak'a yerine gönderdiğimiz bir 
muharririmizin tetkiklerine göre Sa
rıyerde, Maden mahallesinde İmam 
Efendi sokağında 22 numaralı evde 
İsmail Kemalin 25 yaşmda bir karısı 
ve Uç küçük socuğu vardır. Zehra, 
hem kocasına yardım, hem de çocuk
larının yiyecekleriı;ıi kafi miktarda 
'?""'in etmek için Büyilkdcrede Kib· 
nt fibıi.l(asındadır. Orada kutu dol
durmak var.~ini almııtır. 

Zehra, kutu Cloldurma işinde epe1 
emek aarfetmiş ve nihayet Uç gün 
evvel makine kıamma alınmıştır. 
Ze~r~. per§embe günü yine vaktin
de ışı başına gelmiı ve çahşmıya baı 
lamıttır. F'-kat ~alıştığı makinenin 
boıı"'k oluşuı: :ve , • .,.... • ... • • 
batl•yıır amele ba t :Aliyi kızdırmış
tır. Ali, Zebraya çatmış: 
"- Zehra, demiıtir, çabuk ol, gerl 

kalıyorsun.,, 

Zehra, bozuk makinenin baıında, 
acemiıi bulunduğu iş üzerinde §a§ır
mıı ve bu ihtara canı l!lıkılmı tır. Son 
bir gayretle çabuk iş çıkarmak iıte• 
mi§ ve aol elile makineye kutu ve .. 
rirken elini kaptırmıftır. Parmaklan 
kopan biçare kadın feryada baılamıı 
ve derhal bayılmııtır. Zehranın ır• 
kadaıları hemen makineyi durdur .. 
mu§lar ve zavallının ba.1ına iişü§mÜ§"" 
lerdir. 

ua abaır Ali, ihtarı yaptığına, ya• 
pacağına bin kere pişman olmuı. o 
da yaralının yanına gelmiıtir. Biru 
ayıltılan Zehra, fabrikanın otomo .. 
biline bindirilerek Alman hastanesi
ne kaldırılmııtır. Vefakar kadın, o• 
rada çocuklarını dil§ünmüş, kendisi• 
ne i.zin verilmesini, çünkü çocukları• 
na bakacak kimse bulunmadığını 
söylemiş, dün sabah saat dokuzda e• 
vine &önderilmittir. Zehra, evde a
nalık vazifelerini yaptıktan ıonra 
yine otomobille hastaneye dönmilf 
ve zabıta memurları da kendisine 
yardım etmiıtir. 

Kazaya sebep olan ustabaıı hak • 
kında tahkikat yapılmaktadır. 

Maryse, bu &efer ba§ı açık. üstUn• 
de beyaı 11.civert bir ruba, çıplak 
diueklerlni kilpeıteyc dayamış, de• 
nizi ve batan güneşi seyrediyor. 

Bu akıam da ı&tırap içindeyim. 

Afrika ... Bu kıyıların arkuından, 
yüzlerce, yilzlerce f er11h, yakıcı, 
kuru, ıuıuz ve insana korku vererı 
genit topraklar uzanıp gidiyor. 

r Daha ileride balta girmemi§ or .. 
mantar .. Daha ilerde artık bUtUn diln 
yadan ayrılık •. İnsan oralarda her 
ıeyl unutabilir .En bUyUk utırapları 
bile ... 

Daha eeçenlerde bu eırar diyarın· 
da kıybollq> eitmeğe karar verrnlt· 
tim. Bu lcarar tekrar içimde canlan· 
dı. Evet, gidecellm, gideceflm, k•Y· 
bolacafım, bUtUn dünyayı unutac•· 
fım. 

O kadar ar~u ettlfim bu toprakla• 
ra timdi de ~yle yıklıtmıı bulun"'" 
yorum ki ... G6.ılerim kıyılardan •1'" 
rılmıyor. 

Arkamdan kahkahalar fıittyorudl· 
Maryae'in ve Lau!!en'in beraber at· 
tığı kahkahalar ... 

10 temmu1:, Bk§am. sut 6 
Ceuta burnunu geçtik. Sağımııda 

ve uzaklarda CcbelUttarıkrn gUtıct ... '" 
ten ve rUzıirdan ihtiyarlıyan yUııo'" 
ıek kayahiı .. 

f Arkası var 1 
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TRAKYA GENEL ESPEKTÖRLÜGÜ 

İbrahim 
Ettiği 

Tali'in istifa 
Söyleniyor 

[Hususi muhabirimiz bildiriyor] 

Ankara, 2 
'rrakya Genel Espektörü İbrahim Tali'in istifa edeceği söylen 

llıekle beraber, istifa ettiğine dair henüz burada malfımat yok
tur. Yakın bir zamanda Trakya Genel Espektörlüğünde bazı 
<leğişiklikler olacağına muhakkak nazarile bakılmaktadır. Ev
\1elce söylendiği gibi, Müsteşar Vehbinin Genel Espektörlüğe 
getirileceği zannedilmemektedir. Genel Espektörlüğe birinci sı
~ıf kıdemli valilerden birinin tayin edilmesi daha kuvvetli bir 
1htirnaı dahilindedir. Bu arada Ankara valisi Nevzat'tan da bah
sedilmektedir. 

Cenevrede 
[Baş tarafı 1 incide] 

;Yacağr tarihin değiştirilmesini iste- Genç adamlar ve birçok işyarlar, her 
r ~cdıe~tir. Herhalde evvekc kararlaştı- sabah işlerine gitmeden evvel, sokak
.~ • g~ üzere, Uluslar Sosyetesi kon- larda talimler ve süel hazırlıklar yap· 
lll Yı?ın, bugün saat 17 de toplana bil- maktadırlar. 
~61ne ihtimal verilmemektedir. Çim- Lavrens Habeşistanda 
<I Yapılacak anlaşma, evvela HaLeş 
l1 elegelcrine bildirilecek, onlar da bu
'13 u Adisababaya tebliğ edeceklerdir. 
~nunıa beraber, konsey, gece yan
bi ~ d~ğru toplanabilecektir. Böyle 
gi~ ihtimal, birçok delegelerin hoşuna 

""11emektedir. 

Mussolini'nin cevabı 
e. Cenevre, 2 (A.A.) - Reute: Ajansı 
ll~~rı~dan: Mussolininin ye:ıi karar 
bu~Jesıne verdiği cevap, bir nevi ka
"a.b lllahiyetindedir. Musso!hi, bu ce
harl~da karar projesinde yalnız bazı 
ıtı 1 değişiklikler yapılmasını iste
§ek~1tedir. Bu değişikliklerin hiç bir 
lll 1

1 ,doğurmıyacağı kuvvetle muhte
lilte dır. Aloisi ve Laval eksperlerle bir 
\'ete. cevap üzerinde görüşmüşlerdir. 
la nı rnetinde aydınlatılan bazı nokta· 
di~· Uluslar Sosyetesi konseyine veril 
biJ ı za~an, konsey bunları kabul ede
t ccektır. Bu itibarla konseyin özel 
d°f 1.~n~ısının bu akşam yapılabileceği 
ltı ŞUnüJrnektedir. Uzlaşma usulü hak
~.nda tam bir anlaşmaya vanlabilece
llti} •. • • ....... ..ıumnm degı:i
cla.rı llleşıni ıstediği noktalar, o;;uz laşma-
ıtıetn~0?raki usule aittir. Ed~n karar 
ıtıeti ını görüp tadil ettikten sonra, bu 
~. n liabeş delegelerine sunulacak • 

Müsait sonunçlar 
tılt~evre, 2 (A.A.) - Laval, dün 
de buı Fransız gazetecilerine §U diyev 

"O ~nınuştur: 
lilr g·rıe sanıyorum ki gerçek zorluk
crıni;~teren görüşmelerimizin sonuna 
baıtkuk ulun~or~z. Y~~~ın.saatlerde ta
?luçla u~~ umıt ettıgımu müsait so
lacak~ butün ilgili ülkelerin eseri o
\>ctıl} r .• A.nlaşmaya kesin bir şekil 
ıtıetinC: ıç.ın Aloisi'nin ltalya hiıktı
'\' atınıt~n ıstediği cevabı bekliyoruz. 
Bonuc 

1 
cuma günü i:. gayretlerimizin 

lılllud unu elde edec~ğimize kuvvetle 
la urnuz vardır. 
'""sor · 

/\d· •nı • Negus görUşmesi 
liab ısababa, 2 (A.A.) - Italyan -
~or\i C§ anıaşmazlığı üzerinde, açık bir 
~Pcr:e yapmak üzere Mussolini ile 
lııilllal Otunun bitaraf bir ülkede bu
~unakarı hakkındaki fikir, burada 

A a§a edilmektedir. 

it Oustos sonunda bir 
~ ~nferans toplanacak 

~Jı ~o ds 2 (A.A.) - Petit Parisien c e l> . • 
ı. cnc,,t ~~ıs ve Oeuvre gazeteleri, 
"'lllda ~hgö~tiŞmelerinin sonucu !1ak-

lletit p ın~n~erde bulunmaktadırlar: 
~a arısıen diyor ki· rar i . . 

ta edenl çındc, l 906 andlaşmasmı im 
~~ği ta e~c meselenin esasını görüş
~tccssr8ıye 7den elim.enin, kimseyi 
~~ını ~ ctnııyecek kadar clatiki ola· 
Crın, di 1 Ut en:nek gerektir. Görü§me 

llln caa P 0.ınası yolu ile ve andlaşma-
2lıc1tted~ı iize~ine yapılacağı söylen • 
~lln bir'~ llerı sürülecek teklifler, ol
~ç tarq01al ~elince, Ağustos sonunda 
rrarıaştı hır konfransın toplanması 
la~Yan 

81
rrlabi1ecektir. Bu konferans, 

li llacak nırma yakın bir yerde top
d oa..,re l/e orada Mussolini, Lava! ve 
eceltıe~:~n uzlaşma metnini imza c-

ır. 

Habeşistan kararı 
lid· SUkOnetıe bekliyor 

d ısabab 
a SlJcan a, 2 (A.A.) - Adisababa-

~or: "G .. (liabeş sesi) gazetesi yazı· 
,,ah Ostete • · · · Cd -. ltal ce~ımız kuvvetsız bir si 
ta ecekti.r Yayı bıze salclırmağa te~vik 
i t~ı ile ha Ancak enerjik bir haı·eket 
lıttcdigi t k rı~ı sağlayabiliriz. Barışı 
~ atbi ist a dırde, ltalyayı dinlemeğe, 
ır~··· erse, ona karşı gelmeğe ha. 

\o ilbe§ UI 
t ereceği k usu, Uluslar Sosyetesinin 
~~it. lia aran, sükunetle beklemek
~0tcai?ld ~§ b~§ şehri (payitahtı) ve 

er &ii c (cıvanndaki) 40 k:lisede 
tUnu n, :-re ulusal birliklerde pclzar 
'ııı l'u"eriJen söylevler, Habe§ h;ılkı

rdscvcrliğini i&bat ctmck~cdir. 

Roma. 2 (A.A.) - Bazılarının m~~
hur albay Lavrens, bazıl~ıı:ın da. yuz 
başı Bremley olduğunu ıd.~ıa ett~kle: 
ri, esrarengiz bir şahıs, su.el. maıyetı 
ile birlikte Habeş bölgclerını dolnş -
makta ve halkı ltalya ile harbe ve im· 
paratora sadık kalmağa tahrik ve teş
vik etmektedir. 

Habeşlerin 10 uçağı var 
Adisababa. 2 (A.A.) - Habeş Ha

va kuvvetine komutanlık t-den Albay 
Julian harp çıktığın~:ı ıtalyan Ha~~ 
kuvvetlerinin H.:1Zıcşıstana karşı ezıcı 
bir üstünlüg'Ü olacağını, çünkü Ital -
yaııl.:ıcm sekiz yüz uçağına karşı Ha
beşlilerin ancak on uçağı bulunduğu
nu söylemiştir. 

Roosvelt'in söyledikleri 
Vaşington, 2 (A.A.) - Roosevelt, 

gazetecilere şunları söylemiştir: 
"Ulus'ar Sosyetesi konseyinin Ital

yan - Habeş anlaşmazlığını barışçı bir 
şekilde kotarma!: için tedbirler aradı· 
ğı şu sırada, Amerikan ulusu ve hüku 
"lnctl aaına, dos al tr kötarma yolu 
bulunacağı ve barışın korunacağı u -
mudunu izhar ediyorum.,. 

Bu diyev, Amerikanın, Uluslar Sos
yetesine, ve lngiltere büyük elçisi Sir 
Lindsey'in dış bakanlığına yaptığı 
dünkü göret (ziyaret) üzerine bilhas
sa Ingiltereye tinel (manevi) bir yar
dım olarak tefsir edilmektedir. 

lngilterenin Akdeniz filosu 
Londra, 2 (A.A.) - İşçi saylavlar

dan Cocks'un bir sorusuna cevap ve
ren deniz birinci lordu Sir Bolton Ey
res - Menseli, İtalyan - Habeş anlaş
mazlığının muhtem ı aeli imleri kar
şısında Akdeniz filosunun kv.iyesi 
düşünülmediğini söylemiştir. 

Pariste de görüşecekler 
Cenevre, 2 A.A. - İtalya ile İn

giltere görüşleri arasında ikinci de
recede bir ayrılık noktası kalmıştır. 
Fakat meselenin pek kısa bir zaman
da kotarılması bekleniyor. 
Habeş meselesi ve 1906 andlaşma

sı hakkında İtalya, Fransa ve İngil
tere arasında hemen Pariste konuş
malar başlayacaktır. 

Bir taraftan da tehdit 
Roma. 2 A.A. - Popolo d'İtalia 

gazetesi, ve belki de Mussolfni tara· 
fından yazılmış bulunan bir betkesin 
de İtalyanın kendisine karşı Habe
§istan meselesinde dostça hareket e
deoek ulusların hepsini dost bilece
ğini ve ötekilerinin aldıkları duru
mu da hiçbir zaman unutmıyacağını 
söylemektedir. 

Gazetenin bu betkesi, Hoare'ın 
saylavlar kurulunda yapmış olduğu 
söyleve bir cevap olarak ka~ılan
maktadır. 

Tam bir anlaşma umudu 
var 

Cenevre, 2 A.A. - Yetkeli çevren
lerde söylenildiğine göre, bellibaslı 
üç devlet arasındaki görüş aykırılık
ları o kadar hafiflemiştir ki, Ulus
lar sosyetesinin bu akşamki gizli 
toplantısında tam bir anlaşmaya va
rılabileceği ümit edilmektedir. 

Uluslar soı;yetesinin genel sekrete 
ri Avenol konsey üyeleri için bu ak
şam bir resmi kabul yapmaktadır. 
Bundan maksat üyelerin son duru
mu öğrenmeleridir. 

Daha 900,ooo kiş·yi silah 
altma a.ıyorıar 

Roma, 2 A.A. - Royter bildiri -
yor: Yarın çıkacak olan bir bildirik
te yeni iki fırka askerin ve 1912 sı
nıfı bekayasının silah altına çağrıl
dığı bildirilecektir. 

Bu suretle tam dört sınıf, yani 
900.00C kadar asker ailah altında bu 
lµnacaktır, 

Bir Muafiyet 
Tefsiri 
[Hususi muhabirimiz 

b i ld i r i y o r ] 
Ankara, 2 

Yeni kazanç vergisi kanununun ü
çüncü maddesinin 5 ve 21 inci fık· 
ralarında yazılı kazanç vergisinden 
muaf imtiyazlı şirketlerden kanunun 
5 inci maddesinde yazılı resmi daire
ler, müesseler, bankalar ve diğer im
tiyazlı şirketlere karşı taah~üde. gi
rişecek olanların, bu taahhutlerın -
den kazanç vergisi kesilmesini, im
tiyaz mukavelelerindeki muafiyet -
lere nazaran doğru olup olmıyacağı
nın Finans Bakanlığınca tefsirine 
lüzum görülmüş ve hazırlanan proje 
Başbakanlığa verilmiştir • 

En Korkunç 
si ı ah 

[Baş tarafı 1 incideJ 

Bulgarların, Avusturyalıların, Ma· 
carların Küçük Antant ıhudutlarından 
aşırdıkları propaganda mermilerinin 
saçıtlarını sıralıyacağım: 

1 - Yugoslavya Naibi Prens Po
lün Romanya kralını ziyaretini ihti
mallere uygun gelebilecek şekilde 
öy e yapmışlardı: Esasen Polonya 

ileS.•nevrede 10 Eyliıl l 926 da im-
1;aianmış bir dostluk paktı olan Yu
goslavya Polonya kanalıyle silahla
nan Almanya'ya yanaşmak ve iki se
nedir Alman politikası gütmeğe niyet 
lenmiş olan Romar.yayı da peşinden 
sürüklemek için Prens Pol'ü Roman· 
yaya yollamıştır. 

O sıralarda çabucak imzalanmış 
bir Romen - Alman ekonomik itila
fı ve o itilafın Fransız muhibbi mu
hitlerde aksi tesiri vardı. Bu şayia da 
dillerde dolaşınca Romanya epey sar
sılmıştı. Titülesko'nun Londra'dan 
yetişip vaziyeti düzeltmesile propa
ganda silahının tesiri biraz azaldı. 

II - Habsburgların tahta avdet
lerine İtalya ile anlaşan Fransa da 
gizliden razı olmuştur. Yugoslavya 
ve Küçük Antant Macar ve Avustur
ya davalarında bundan sonra arka
larında Fransayı bulamıyacaklardır. 

Bu ikinci propaganda güllesi Kü
çük İtilafın tam canınd~ patlamıştı. 

Muhafazakar partisinin umumi va
ziyeti ve dış politikasını iyi görmek
le meşhur ağır başlı şeflerinden Gri· 
goryu Elipesku bile telaşlanarak ga
zetecilere verdiği beyanatta "Laval 
Mussolini protokolunun imzasından 
üç ay sonra Macarların arzularını 
öestekliven bir İtalyan taarruzuna 
şahit olduk.,, demişti. Fransa'dan 
kuskulananlarm sayısı her gün daha 
çoğalıyordu. 

Bu şayianın karşılığı Fransa tara
•nda.n henüz tamamiyle verilmemiş 

olmakla beraber İtalyaya karşı Ha· 
besistan meseletıinde bilhassa son 
hafta takındığı tavırla, şüpheler biraz 
azalır gibi oldu. 

III - General Kondilis'in ltalya
dan sonra Yugoslavya'ya geçmesi, 
Yunanistanın Yugoslavya dış sıya
sasının değişeceğini hesaplıyarak 
yaptığı bir sondajdır. Şayiası da bu 
iki gülleden sonra savrulmuş üçün
cü bir gülle idi. 

~~op~~anda silahı ile yapılmış olan 
bu uç hucumda yaralantT',tŞ insanların 
tamamiyle tedavi edilebilmeleri için 
enternasyonal duru,mlarm politikada 
kabil olamıyacağı kadar aydınlaşma
sı lazımdır.Dünya gazetecilerinin her 
fırsatta akıllarına carpan bu propa· 
gandalardır ki silahsız bir Macaris
tanı silahlı komşuları karşısında dik 
tutuyor. 

Pr'?paganda silahının korkunçluğu· 
nu bılhassa şu İtalyan - Habeşistan 
meselesinde görüyoruz. Sözle, diplo
matik tehditlerle, zırhlılarının gülle· 
siyle İtalyayı Afrika yolundan çevi
re mi yen İngiltere muha
r e b esiz k u 1 1 an ı lan si la. 
hını çevirdi. Entellicens servisin 
propaganda bataryaları Habeş cephe
sinden ateşe başladığındanberi bir 
İtalyan hücumunun bütün renkli in
sanları beyazlar aleyhine ayaklandı
racak bir sebep olacağı Avrupa gaze
telerine geçmeğe başladı. 

Habeşistanın bu öldürücü ilk ate· 
şini yiyen İtalvanlar hakiki savaş 
başlamadan dö~ülmAğe başlaoıkla
rından muharebe şarkılarını biraz 
kestiler. 

Mussolini daha dün "Harp mutla
ka vardır., diyordu. 

Bugün "Biz kendimizi müdafaaya 
gidivoruz,, diyor. 

Propaganda siliihınr herkesten 
iyi kullanan Entellicens Servis asker
leri biraz daha zorlarlarsa İtalyanın 
Habeşistanda yer alacağına yer ver
mesi bile kabildir. 

Eşref ŞEFiK 

SOSYAL KONUŞMALAR 

Atatürk Devriminde 
Köy Siyasası 

Bundan önce gene bu konu üze
rindeki yazımızda, Türkiyemizde 
(Köy) ve (Köylü) nün, ancak, 1921 
de, Atatürk "Bu memleketin efen
disi kimdir?" sorgusuna - Köylü
dür ... " cevabını ortaya attığı gün 
düşünülmeğe başlanmış olduğunu 
söylemiş, ve köylünün sağlığı, sıh
hati için Cumuriyet devrinin, şimdi
ye kadar yaptığı ve bundan sonra da 
yapmak istediği işler üzerinde kısa
ca görüşmüştük... Bu gün de, köy
lünün ekonomik alanda varlıklı ol
ması için, yapılmış ve yapılacak iş· 
!erden kısaca bahsedeceğiz ... 

• Biliyorsunuz ki, şom, uğursuz 
(Mondoros) bırakışması ile, yurdu
muzu kaplıyan düşman orduları, 3 
yıl 3 ay süren çetin boğuşmalardan 
sonra 1922 de Afyon Dumlupınar 
(alan döğüşleri) ile yok edilmiş ... 
Yurt, dış yağılardan arıtılmış ... Os
manlı imparatorluğunun tam çökü· 
münü, Tiirk ülkesinin tam sömürge
liğini hazırlıyan ve Türk ulusunu 
tam kölemenliğe doğru götürmek 
ergesini güden, (Mondoros) u im
zalayan yağı devletler, şimdi Ata· 
türk Türkiyesinin eşsiz yengisi (za
feri) karşısında, imzalarını yalamış
lar, bunun yerine yeni Türk devleti
nin arsıulusal ilk erkinlik belgesi o
lan (Mudanya) bırakışmasını, 11 
Teşrinievvelde imzalamışlar ... 1 Teş
rinisanide ferdiğ (Saltanat) ka!dınl
mıs, ulusal saltanat kurulmuş ve Lo
zan görüı?meleri başlamış bulunuyor. 
(21 Teşrinisani) ... 

Atatürk ,1923 yılının ikinci hafta
sında geziye çıkıyor, ülkenin bati il· 
lerini dolaşıyor; kendi önderliği ile 
yurdun kurtuluşu programı olan 
(ulusal paktı) (milli misakı) sapta
yan ... Ve bundaki esasları yerine ge
tiren (Anadolu ve Rumeli haklar 
müdafaası) nın kamutaydaki gru
bundan, Yeni Türk devrimi rejimini 
saptayip yerine getirmek için kur
mak istediği (Halk Partisi) nin, na
sıl bir programla ortaya çıkması ge
rek olduğu hakkında halkın dileğini 
yokluyor, derdini, dinliyor ... başla: 
dığı ve yapacağı devrim hareketlen 
üzerinde halkı ışıtıyor ve ışıtıyor ... 
Kaınuğdüşünü hazırlıyor ... 

Bundan sonra, bugünkü (Cumuri
yet Halk Partisi) nin ilk programı 
olan 9 prensipi (9 Umdeyi) Türk, 
ulusunun (Oyu) na sunuyor ... 

Şimdi bu programda, yalnız eko· 
nomi alanında köylüyü yalı:ından il
gelilendiren maddelere kısa bir göz 
atalım : 

a - Ondak (aşar) usulü, değişti
rilecek: b - Finansal kurumlar, 
çif~i köylülere kolay ve ucuz kredi 
açacak hale sokulak; c - Tarım 
bankası, kapitali arttırılacak, çiftçi 
köylere daha kolay ve daha bol yar
dım yapması sağlanacak, ç - Tarım 
ve ekim makineieri getirtilerek elve
rişli şartlar altında çiftçilere dağıtıla
cak; d -endüstri alarunda,ilk madde 
leri ülkemizde yetişen eşya ve malla
n Yurt içinde yapmak ve yaptır
mak ... e - Hayvanlarımızın yeğri
tim ve çoğaltımı için esaslar kona
cak ... 

• İşte, yeni Türkiye Cumuriyeti, 
1923 den, 1930 yılına kadar köylüyü 
ilgilendiren bu ekonomik konular 
üzerinde çalıştı. İlk olarak ondalık 
(Aşar) usulünü kaldırdı. Yıllardan 
beri belini büken, varlığını ezen bu 
ağırlıktan kurtarıldı. Aşağıda kısaca 
özenliyeceğimiz üzere diğer konular 
üzerinde de çok önemli işler ya
pıldı ... 

- 1930 üçüncü büyük kongrenin 
onayladığı Parti programının 3 ün
cü ekonomik bölümünde, köylüleri· 
mizi ilgilendiren aynı prensipler 
şöyle özetlenebilir. 

a - (Kredi) de ucuzluk ve kolay
lık sağlanacak (2) 

b - Çiftcilerimiz, (Kredi ve üre
tim kooperatifleri) gibi ekonomik 
örgütlere erdirilecek ve bu örgütler 
ilerletilip yükseltilecek. Büyük top-

Yazan : A. Rıza Erem 
rak ve çiftlik sahiplerinin tarımsal 
kredileri tutuğ (rehin) karşılığı sağ· 
lanacak (4). 

c - Tarımsal kredinl..'l ana kuru· 
mu olan (Tarım bankası) kanunla 
kontrol altında bulundurulacak su
rette sahilettirilecek. Ve kınavı (faa· 
liyeti) daha çok tarım alanında top
lanacak. 

Bankanın kapitali, tarımsal hare
ket ve kınavların gelişmesini sağh
yacak kıvmete çıka!,ıl?.cak ... ~ 4) . • 

ç _ Küçük ve buyuk endustn, ılk 
madde üretmeni olan köylülerin a
sığlanna daha uygun olarak koruna
cak. (5) 

d _ Hayvancılığa ön veril_:cek. 
Hayvanların yeğritimine ve çoı:altı
mına çalışılacak. ( 1} 

• 
Şimdi bu konular üzer.inde. 1923 

den bugüne kadar yapılan ışlen kısa
ca istatistik sayıları ile şöylece sıra
hyabiliriz : 

1.- Aşarın kaldırıldığını yuka
rıda söylemiştik. 

2.- Kredi alanında, 
Hemen hepsi küçük çiftçi olan köy

lülerimizin, tarlalarını sürüp ekmele
ri, ürünlerini kaldırıp satabilmeleri 
imkanlarını bulabilmeleri için, Ta
rım Köylü kooperatifleri kurulma
ğa başladı... l 933 de bunların sayısı 
637 yi, ortaklarının sayısı da 58.000 
ni; verdikleri ödünç paranın tutan 
da 9 Milyonu buldu. 

3.- (Tarım bankası) nın kapitali 
J 924 de ancak 17 milyon iken, 1929 
da 24, 1932 de 27 olmuş, ve bu 
gllnde 30 Milyonu geçmektedir. 

Böylece hemen çiftçi köylünün 
bankası demek olan bu bankanın ka
pitali son on yıl içinde 2 kat arttı
rılmış, eskisine nisbetle köylüye da
ha cok ve daha elverişli ödünç para 
ver~bilecek bir hale sokulmuştur. 

Bu güzeyde, bu b~nka.nm yalnız 
çiftci kredi kooperatıflen hesabı.~a 
verdiği ödünç paraların tutarına or
nek olarak, yalnız 1932 de verdiği 
paranın somu 1 ~ .~ilyon olduğunu 
söylemekle yetkınırız ... 

4.- Çiftçiliği yükseltmek, eki'!1 
işlerini makineleştirerek topr~k Ü· 
rünlerimizi kemiyet ve keyfıyetçe 

yükseltmek ergesi ile 1923 den 1933 
e kadar köylüye 7677 pulluk ulaştı
rılmış ve 22 ı Traittör de elverişli 
şartlarla köylüye dağıtılmıştır. 

5.- Tohumlarımızı çabuk ve ko· 
lay temizlemek için 912 kalbur ma
kinesi alınarak, köylü tqhumları pa
rasız olarak temizlenmiş ve bu se
lektörlerin yılda temizlediklerj to
hum, 4 Milyon kiloyu geçmiştir. 

Not: Bu yazıdaki (sayılar) (10 yıl) 
eserinden ve 4 cı.i Büyük Kurultayda 
Bakanlarm verdiği izahlardan alınmıştır. 

iç Bakan geliyor 
Ankara, 2 (Hususi muhabirimiz 

bildiriyor) - lç Bakam Şükrü Ka
ya hareket etti. 

Ali Rana bugUn geliyor 
Ankara, 2 (Hususi muhabirimiz 

bildiriyor) - Gümrükler ve İnhi -
sarlar Bakam Ali Rana bu akşamki 
trenle f stanbula hareket etti. 

Eski kibrit ş i r keti n in 
alacakları 

Ankara, 2 (Hususi muhabirimiz 
bildiriyor) - Eski Kibrit İnhisar 
şirketinin acente bayilerinde mev • 
cut alacaklarının en kısa bir zaman
da tahsil edilmesi lüzumu Finans Ba 
kanlığınca vilayetlere bildirilmiştir. 

TUrk ·Romen müzakereleri 
Türk - Romen murahhasları, dün 

Yalovaya gitmişlerdir. Yaş meyve ve 
sebzelerin ihracı için başlanan görüş
meler devam etmektedir. 

Sömikok Fabrikası Açıhyo~ 

Zonguldakta kurulan sömi - ko~. fab~ikasrnrn bütün e~sikle
ri tamamlanmak üzeredir. Monta/ ışlerı bu ayın on be§ıne ka
dar bitirilecektir. Fabrikanın açılma töreni için hazırlıklara 
ba.~lamıştır. Yukardaki resim, eylulde çalışmağa ba§lıyacak olan 
sömi - kok fabrikasının son §eklini gösteriyor:. 

MODERN! 
Artrk bu laf tan da tikııinmeye baş• 

ladım. O kadar çok ve münasebetsiz 
yerlerde kullandık le!; eüzelim lu li· 
me kepaze oldu gitti. Siz de bu fi
kirde değil misiniz? Bil~nin bilmiye. 
nin ağzında tıpkı Amerıkan sakızla· 
rı gibi iğrenç hir kı~am alan (mo
dem) in 11fat olmadıgı ıey kalmadı. 

Geçenlerde, epeyce ol~yor. Vakıf 
idaresinin salahiyettar bır mcmunı 
evkafın da modern bir hale geldiği. 
ni yazıyordu. 

Yahey!!. Modern ev~nf·: Düny~ 
nın neresinde böyle acaıp bır ıey go
rülmüştür aaba? 

Vakıf ne demek ve evkaf ne o1d':1· 
ğunu yıllarca içinde bulu~muş, bil" 
de üstelik hukuk mektebınde oku· 
muş bir adam ı;ıfatile bildiğim için 
bu (modern evkaf) terkibi fena hal· 
de tuhafıma gitti. 

Evkafın modern olması demek biz .. 
ce knldınlmaııı ve be!cdiyelere veril· 
mesi demektir. Çünkü vakıf haddiza .. 
tinde (ortaçağ) malıdır. . . 

Bu fikri ileri sürünce derler ki: 
- Günah değil mi? Belediyelerin 

elinde mahvolur. 
Bu söz beylik bir cevap ohnu§tur. 

Ev'kafta bugün bir zenginlik yani 
irat varsa belediyeler de o gelir pı· 
narlarını körletmemeye evkaf idaresi 
kadar çalışaea:-clardır. Mimari eserle
re gelince onların da nekadar mamur 
olduğunu görmekteyiz. işin daha ga .. 
ribi şudur ki ergeç belediyelerin ma• 
lı olmaktan kurtulamıyacak olan ev• 
kaf şimdi belediyelerin ipni yapıruya 
kalkıyor. İzmir hali bunun bir misali. 
Halbuki bu vakıf denilen seyi icat 
edenler halka hayrat olsun diye yap
mışlar. Bizim modern evkaf ise sine .. 
ma apartıman ve hal yapmakta, bir 
mil~on liraya yakın masrafla yapıl
mış olan Capa'daki Guraba hastane. 
sini depo -;,1nral~ ki;a.la~ta. ve. siz• 
den benden bunun ıcın ıcare ısmı a] .. 
tında vergi almaktadır. Bu mudur 
modern evkaf? •• 

Modem kelimesini bilir bilmez o 
kadar yersiz kulla1U1Uya başladık ki; 

· · d B' "M d ~ günün bınn e: ır o em asarı 
atika müze!i,, 

Yahut "Modem arkeoloji., rıözii 
işitirseniz sakın şıışmııymız. Bu keli· 
me fazla kullanılmak yüzünden çok• 
tanberi (Modern) olmnktan vazgeç
miştir. 

B. FELEK 

Bizans Krallnın 
Mezarı Bulundu 

[Ba tarafı. l incide] 
ki mezarlar üzerinde tetkıkata başlan 
mıştır. Mezarlar açılmakta ve içleri tc 
mizleıttirilmektedir. 

Profesör ne diyor? 
Dün hafriyat yerinde kendisile gö• 

rüşen bir mu~a~ririı:ııize Profesör 
Schazmann demışttr kı: • 
"- Bu hafriyat 15 güne kadar bı· 

tecektir. Kazım işleri bitince profes~: 
rü bulunduğum Lausan~e ar~eo~OJı 
enstitüsüne döneceğim. Eger Turkıye 
hükumeti izin verirse ilkbaharda tek· 
rar geleceğim.,. 

Papas mezarlarında bulunan ~üzel 
freskler, çok mahirane surette uzer
lerine tutkallı bezler yapıştırılmak su
retile yerlerinden çıkarılmıştır. ~u 
çıkarma, çok eziyetli olmuş, fakat hı!i 
bir fresk sakatlanmamıştır. 

Mimar Kemalin 
hazırladığı plan 

Müzeler idaresi mimarı Kemal Al
tan da bu hafriyat yerinin bir planını 
hazırlamıştır. Bu planda kıymetli eser 
Jer bulunan yerler tesbit edilmiştir. 
Şimdiye kadar yapılan hafriyatı ve 
bulunan eserleri daha iyi anlatabilmek 
için plan çok kıymetlidir. Plan şu c-
5aslara göre tanzim edilmiştir : 

l - Bizans imperatorlarmdan A • 
lexis Comnen•:. mezarı olduğu anlaşı• 
lan mahal. 

lI - Merkurios tasvirinin çıktığı 
mahal. 

III - Mabedin Narteks kısmı. 
IV - Mabedin ilk planına ait esas 

duvar. 
V - Koridor (bodrum odalarına 

buradan girilirdi) 
Odalar içi camiinin eskiden adı 

Saint Sauveur Philanthrope kilisesi 
idi. 

Kilisenin ilk pUinı, camie çevrilme• 
den evvel "Bizanslılar zamanır.da de
ğişmiştir. 

VI - İşaretli bir kilisenin ilk esası 
beden duvarı idi. Bu duvarın şimdi 
yalnız temelleri kalmıştır. Bunların al 
tında kıymetli freskler çıkarılacağı 
ümit edılmek ediı. 
Kazıda 1 numaralı şepal'in duvar

ları üzerinde de biribirini örten birkaç 
kat tasvirler çıkmış olup en eskisi en 
kıymetlidir. Çıkan ince işlenmiş mer
mer lahit parçalar üzerinde ve fresk· 
lcrdc altın yaldızlar görüldüğü için 
burasının Bizans imparator1arından 
Alexis Comnen'e ait zengin bir mezar 
olduğu anlaşılmaktadır Bütün mabet 
içinin bodrum odaları altında ayrı ay
rı mezarlar bulunmaktadır. 

II - Latince Merkurios yunanc• 
Hürmüs tasvirinin bulunduğu mahal 
olup bu tasvir üzerinde Bizans giyj1ıi~ 
kılıklarını gösteren şekiller vardır, 
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Casusluk ·Yer Yüzüne insanlıkla Beraber Doğmuş
tur Denebilir, Bunun Tarihte_Binlerce Belgesi Var 

CasusluOun başlayış 
ve ilerleyişi 

Biri!'l:i kısımda yazmak gerektiği 
r .•• ue mevzuun türlü akıntısına ka
pılarak buraya kadar anlatamadığım 
bir bahis de casusluğun yetiştirilme· 
si meselesidir. 

Bu kısma geçmek için, gene .yukar 
da, şöyle geçerken iliştiğim, casus
luğun doğuş ve ilerleyiş bahsine dö
nerek burada tamamlamak gerekmiş· 
tir. 

Bu bahse girmek için Alman (ve
sikalar) kitabında mütekait general 
Hügo Kerchane'nın makal~sinden 
istifade edecegim. 

Ben, daha ilk sayıfalarda, casuslu
ğu yaratılışla yaşıt göstermiştim. 
Bay Hügo diyor ki: 

"Casusluk, insanlann hayvanlarla 
ve biribirleriyle çarpışmağa başladığı 
gün doğmuştur.,, 

lsa doğmazdan 900 yıl önce Ma
kedonya kralı (Filip) in silahla ala
madığı bir kaleyi meşhur "altın eşek,. 
(1) le alması bir casusluk işiydi. 

Gene bundan 5.000 yıl evvel Ana
dolunun batı kıyılarnda yaşıyan 
Traya'lılarla Yunanlılar arasında 
harp başlamak üzereyken Traya kra
lının oğlu Paris konuk olarak İspar
ta kralının sarayına gidiyor, !a"alm 
kansı Helena ile sevişiyor, kral misa
firi evde bırakarak muharebeye gidi· 
yor, Paris de karıyı ve kralın bütün
hazinesini alarak savuşuyor ki casus
luğun bugünkü tarif ve şekline göre 
tam bir casusluktur. 

Mısrıda 19 uncu hanedandan Fira
vun birinci Ramses'in, o zamanlar 
kılavuz anlamına gelen Mohareliler
den düzgün bir casus kurumu yap
tığı, daha önce 18 nci hanedandan 
Firavun üçüncü Tutmasis zamanın
da Suriye için Hititlerle çarpışılırken 
kumandan Thute'un 200 Mısırlıyı un 
çuvalları içine koyarak ~"ifaya çıkar
ması ve bu ._;; ihlt çuvalların gece 
kale muhaf1zlannı öldürerek kaleyi 
z~tetmeleri ca~uşluk oyunlanndan 
'oaşka nedir? 

Tevratta İsrail kavminin Kenane
linc girmezden evvel oraya casuslar 
gönderdikleri, peygamber Davuduq 
İsrail kralı Saul aleyhinde casus 
'kullandığı yazılıdır. 

hadan 500 yıl önce İranlılar Babil 
kalesini on dokuz sene muhasara et
tikleri halde zaptedememişler ve ni
hayet casus kullanmağa mecbur ol· 
muşlardır: 

Zapyros adında biri kaçak ve sığı· 
nan durumile kaleye girmiı. İranlı
lara karşı büyük roller oynayacağı -
na kale kumandanını inandırmış, 1 -
ranlılar genel saldırıma geçtikleri 
zaman kale kapılannı açtırarak kale
yi zaptettirmiştir. 

İsparta krallarında Demoratos 1 · 
ran şahı Serhas ( 1) Xerxes'e sığın
d1ktan sonra iki yönlü casusluğa baş 
lamıştı: O zamanlar kliat yerine kul
lanılan balmumulu tahtanın üzerine 
raporunu yazdıktan sonra balmumu
yu sürüyor ve balmumu üzerine ba
yağı mektup yazarak muhabereyi te 
min ediyordu. Bu kurnazlık bugün
kü casuslukların en belli başlı usul
lerinden biri değil midir?. Matmazel 
Doktorun sulu boya renkleri altında 
gizlediği krokilerile lsparta kralının 
bu mektupları arasında ne fark var -
dır ? 

Büyük lskenderin babası da casus 
işlerinde çok lin alanlardandır. 
Romalılar da casusluk Kartacalı • 

Jar ve Yunanlılarla temastan sonra 
başlamıştır. En zeki, en becerikli ca 
ısusları Rum ve Yahudi tUccarları idi. 
Esirlerden çok istifade ederlerdi. 
Doğru bilgi verenlere iyi bakarlar, 
vermeyenlere pek acıklı, işkenceler 
yaparlardı. 

"Casusluk Espionnaye" sözü Fran
sada Yedinci Şarlın "Okçular" ( 1) ve 
Emir bölükleri (2) kurumundan son
ra başlar. Casusluğun ilk olarak ceza 
kanununa girişi de gene bu sıralarda 
(1424) dür. Daha önceleri casuslara 
"dUşman gözcüsü, hafiye" gibi sanlar 
verilirdi. Bir zamanlar düşman ordu -
gihlarına kadar sokulan keşif kollan
na bile casus deniyordu. Tarihler es
.ki Türk ordularının casusluktan ve 
harp oyunlarından çok istifade ettik -
terini göstermektedir. 

(Harbi on şey kazanır : Biri silah, 
dokuzu hile) dir sözU atalamnızdan 
kalma bir öğüttür. Bir Alman yazgaru 
diyor ki: 

Türkler Macarlarla çarpı§lrken 
Jdhan Zapolya'yı elde ederek Macar 
lara vereceği yardım ordusunu geri 

(l) Altın ) uklı.i c~· !:aleyc göndere-
rek hainler c' c; c c..ıııcı.ı. A.H. 

( 1) Isadan 485 yıl önce gelmiştir. 
(l) Francs - Archers 
.(2) Compagnies d'Ordonil.IDlce • 

Şehzade Faruk A.Jm3nyada Büyük Harp içinde bir otomobil 
gezisi yapıyor. 

Türk yurdunun kahraman çocukları 
Anadoluda düşmanlarla boğuşurken 
padişah ve Halife çocukları ne ya-

pıyorlardı? 

Şehzade Abdürrahimin karde§ine 
yazdığı bir davet kartı. (Kendi el 

yazısı) 
bıraktırmışlar ve Muhaç zaferini ka
zanmışlardır. ( 1526) bunun tersine 
Viyana muhasarasında Türkler büyük 
bir casusluğun kurbanı olmuşlardır: 

Viyana muhasara edilmiştir. Kale 
kumandanı Starhemberg Türk çembe 
rini yaramıyor, kaleyi açlıktan kurta
ramıyor. Obür tarafta ise baıka bir 
Avusturra ordusu Karl adındaki ku
mandan ıdaresinde Tuna boylarında 
bulunmakta, Viyanada olup biteni bil
memektedir. Bu ordu Viyanaya gelse 
muhsarayı kaldırabilecektir. Fakat 
nasıl haber vermeli ? Nasıl çağırmalı? 

(Karl) a haber götürmek için mu
hasara çemberinden. Türklerin için • 
den geçmek lazımdır ki buna kimse 
cesaret edemiyor. lhtimal vermiyor. 

Nihayet Macaristan sırplarından 
Kolschitzky adında, türkçeyi ve Türk 

adetlerini çok iyi bilen biri çıkıyor. 
Yanına uşağı Mihaloviçi alıyor. Her 
ikisi Türk kıyafetine giriyorlar. TUrk 
esirlerinden aldıkları bUgilerin yardı-
mile 14 Ağustos 1683 sabahı, tanyeri 
ağarırken kaleden çıkıyorlar. Tunaya 
geliyor ve kayıkla karşıya geçerken 

Türkler şüpheleniyorlar. Uzerlerine 
ateş açıyorlarsa da duramıyorlar. 

[Arkası var J 
• Bir tashih 

Dünkü "Bizde Casusluk" tefrikası
nın sonlarında (150) tiklerin vatan 
hasretinden bahseden bir kıt'a vardı. 
Yanlış dizilmiş olan bu kıt'anın doğ
rusu şudur: 
"Uçun. kuşlar, uçun hurda vefa yok, 
Oyle akar sular, öyle hava yok, 

Feryadıma karşı aksisada yok. 
Bu yangın yerinde oğuk kUl vardır,, 

İki gün evvel büyük bir tees
sürle ölümünü haber verdiğimiz 
Vapurculuk Şirketi İdare Mec
lisi Reisi 

SADIK ZADE 
BAY RUŞEN'in 

Cenazesi bugün saat 11 de Şiş. 
lide Büyükdere caddesinde Dr. 
Şevket Bey sokağındaki evin -
den kaldırılarak Teşvikiye ca
miinde namazı kılındıktan son 
ra Maçka' da aile mezarlığına gö 
türülecektir. 

Ankara Nümune Hastanesi Baş 
Tabip liği nden: 

Hastanenin 1935 Mali yılına ait aşağıda miktar,cins ve 
tahmin fiatı ve eksiltmenin şekli ile muvakkat teminatı 
yazılı cezai tıbbiye, Tülbentbezi Sargılık Amerikan bezi, 
Rontken Filmi, Kat Küt ve muhtelif laboratuvarlar ve 
dişçi malzeme ve eczası eksiltmeye konmuştur. 

Şartname ve listeleri Ankarada Nümune Hastanesi 
Baş Tabipliğinden ve İstanbulda Sağlık ve Soysal Yar
dım Direktörlüğünden alınır. 

Eksiltme 17 Ağustos 935 Cumartesi günü saat 10 da 
Ankara Nümune Hastanesinde yapılacaktır. 

Dikkat : Muvakkat teminat için para alınmaz. 
Banka mektubu veyahut bedeli nakten Maliye Merkez 
Muhasipliğine yatırılmış vezne makbuzu olacaktır. 

.(1977) (4479) 
Tahmin edilen Miktarı Muvakkat Cinsi Eksiltmenin §ekli 

Fiat 
Li. Kr. 

65000 245 Kalem 
2850 1500 Kilo 

2700 30000 Metre 
650 S500 " 

2500 7 Kalem 

200 20 ,. 

30t 42 .. 

1010 

Teminatı 

Lira K. 
487 50 
214 

202 50 
48 15 

187 50 

15 

22 50 

Ecayi Tıbbiye Kapalı zarf usulü 
3 A. Marka Pa· Açık Eksiltme •• 
muk 
Tülbent bezi 
Sarğıhk Ame
rikan bezi. 
Rontken Film 
ve eczaSI 
Dişçi Malze· 
mesi 
Laboratuvar 
Teşrihi mara· 
zi, Kimya La
boratuvan ec
zası. 

.. .. 
Pazarlıkla 

Açık Eksiltme ,, 

Pazarlıkla 

Pazarlıkla 

i S 7 S Kat Küt. ~~ık Eksiltme ile 

--SAGLIK 
ÖGÜTLERi 

Kepekli Saçlar 
Saçlarda kepek, şüphesiz pek çir

kin bir şeydir. Saçları çirkin göster
dikten başka insanın yakasına dökü
lür, utanılacak kimselerin yanında 
kirli gösterir, küçük düşürür. 

Fakat bir taraftan da kepeklerin 
bir iyiliği vardır. Sonradan saçların 
döküleceğini haber everir. Saçlar in
san yaşlandıktan sonra döküldüğü 
halde, kepek daha çocuklukta başla
dığı için, buna dikkat edilerek, saç
lara daha o vakit dikkat edilirse, 
sonradan saç dökülmesinin de bir de
receye kadar önü alınmı olur. 

Çocuklukta, on ile on beş yaş ara· 
sında, kepekler ilkin kuru olur. Son
ra on yedi, on sekiz yaşına gelince 
kepekler gittikçe yağlı olmağa baş
larlar. Elbisenin yakasına belki dö
külmezler, fakat saçların arasında 
kalarak onlara çirkinlik vedrler ... 
Daha sonraları kepekler büsbütün 
kaybolurlar. Fakat onların yerine 
tekmil saçlar yağlanır. 

Kepeklerin içinde, ona mahsus bir 
parazitten binlercesi bulunduğu için 
kepekler onlara atfolunur. Bunlar 
saç tellerinin bittikleri yerlerden, 
başın derisinin içersine girdikleri 
için onları yok etmek pek güçtür. 
Bayağı temizlik çareleri yetişmediği 
gibi, o parazitler mutlaka yok edil
mek istenilirse, onunla birlikte saç 
ve deri de yok edilmiş olur. 

Bundan dolayı kepekleri ve sonra
dan onlann yerine kalan yağları bir 
kere de geçirmek için bir çare yok
tur. Ancak baş sık sık temizlenirse 
~'C>~lc.. ve yağ bir müddet için kaybo
lur. Sonra 'g.-. ıı.öründükleri zaman 
yeniden temizlemek ~ı.m olur. 

Erkek çocuklarda kepCkı~ karşı 
yapılacak şey saçları kısa kestirerek 
her gün sabunla temizlemektir. Kız 
çocuklarda her gün iki kere saçla
rın aralannı fırça ile fırçalamak, son
ra da haftada, hiç olmazsa iki hafta
da bir kere sabunlamak ister. Her 
çocuğun ayn bir fırçası bulunması 
lüzumu olduğu tabii unutulmamalı
dır. 

Çocukluktan sonra, saçlardaki ke
pekleri ve yağı temizlemek daha güç 
olur. Ardıç katranı kepekleri temiz
ler diye tanınmıştır. Temiz f ir pa
muk parçası yuvarlanarak buna ba
tırılır, sonra saçlar tutam tutam ay· 
nlarals aralarına bununla friksiyon 
yapılır. Bu katranın kötü kokusu 
1-ı:ış görUlmek lazımdır. Friksiyon 
haftada, iki haftada bir kere tekrar 
olunur. Ertesi sabah da sabunla ve 
fırça ile saçlar yeniden temizlenir. 

Bu katranla saç yıkamayı istemi
yenler, sadece ispirto ile, hiç olmaz
sa kolonya ile yıkarlar. Her sabah 
saçları kolonya ile yıkamanın da ke
peklere ve saçların yağlanmasına 
karşı faydası vardr. 

Lokman Hekim 

Dr. IHSAN SAMI 

Bakteriyoloji Laboratuarı 
Umumt kan tahlilatı, frengi 
noktai nazarından (Wassennan 
ve Kahn teamülleri) kan kürey
vatı sayılması. Tifo ve ısıtma 
hastalıktan teşhisi, idrar, bal
gam, cerahat, kazurat ve su tah-
liHitı, Ultra mikroskopi, hususi 
aşılar istihzarı. Kanda üre, şeker, 
Klorür, Kollesterin miktarlannın 

tayini, Divanyolu No.113. Tel.20981 

5045 

OPERATÖR 
DOKTOR "IMET 

Ankara caddesi Zorlu apart
man No, 21. Pazardan maa· 
da hergün saat 2-6 ha,;talarını 

kabul eder. 4932 
5757 

Bir katilin sevgilisi 
Dünyada ne umulmaz aşklar, 

ne feda kar, ne sadık sevgililer 
var ... Bunlar sanki ölüme kadar, 
her şeyi göze alarak sevmeğe 
ve yalnız bir kişiyi sevıneğe and 
içmişler. Eski romanlarda, Fer
hat'la Şirin hikayelerinde görü
len bu çeşit aşk kahramanların
dan bazı nümuneler hala ara -
mızda yaşıyorlar. 

İşte biri: C. M. işaret ile bir 
kadın bize yazdığı mektupta an
latıyor: 

"Size anlatacağım vak'anm 
soracağım sualle alakası yok
tur. Fakat vak'ayı bilmeniz su
alime daha doğru cevap verme
nize yardım edecektir. 

\üç sene evvel şehirlerimiz
den birinde çiftçi bir gençle ni
şanlandım. Bir çiftliği, iki köş
kü olan bu genç ziraat mekte -
binden diplomalı, şehir ve mC'İ!
tep görmüş, fakat saffetini, ilk 
terbiyesini kaybetmemiş bir 
köylü idi. Nişanlandığımız za. 
man onu yalnız tamyor, beğeni
yordum. Ama sevmemiştim: ni
şandan sonra alışkanlık bana 
onu sevdirdi. Birkaç ay bulun
duğum şehirde kaldı; gezdik, 
eğlendik. Biribirimizi daha iyi 
tamdık. Sonra o çi!tliğine gitti. 
Beni ve kardeşimi her vakit ça
ğırıyor, misafir gelmemizi isti
~~qtu. Nihayet geçen kış çiltli
gın T?1:c~firi olduk. Civarda baş
ka bır çıf tliiiin sahibi olan arka
daşı ile tanıştı1ı.. /)tuz beş, kırk 
yaşlarmda olan bu acı.m bana 
göz koydu. llk haftasında 1Tlıno. 
sız bir mektupla bana aşkını 
bildirdi. Sonra bir gün yolda ve 
kardeşimin yanında beni çıldı
rasıya sevdiğini söyledi. Kendi-
sini şiddetle reddettim, kov -
dum. Arkamızdan geldi, beni 
tehdit etti. Ni§an!rma haber 
verdim, o şiddetli, ağır bir mek
tupla bu deli aşığın haddini bil
dirdi. Fakat uslandıramadı. Be
ni hergün yakından, uzaktan ta· 
kip eden bu adamı bir gün çift
liğin bir ucundaki tek katlı köş
kün bize ayrrlan yatak odasında 
buldum. Haykırdım, yetiştiler. 
Üç kişi ile çarpışan bu deli 
adam zorla atıldı. Fakat iki gün 
sonra onun öldürüldüğünü işit· 
tik. Katil benim ni§anlım idi. 
Şimdi mevkuftur, hala muhake
mesi görülüyor. 

Size bu adamı sevip sevemi
yeceğimi sormuyorum. Benim 
için katil olan bu zavallr genci 
ölünciye kadar seveceğim. An
lamak istediğim §Udur: Beni 
bir başkasile nişanlamak için 
zorlıyan ailemden kaçtım. Yal
nız oturuyor ve mahpus nişan-
1 ımm yardımı ile yaşıyorum. Bu 
vaziyette benim onunla nikah -
lanmam doğru mudur ve müm
kün müdür?'' 

Bu kanlı sevgiye dair fikrimi
zi sormuyorsunuz. Zaten söyle
sek te anlaşılan işe yanyacak 
değildir. Çünkü siz kat'i kara
rınızı vermiş, işe geçmişsiniz. 

Nikahlanmanıza gelince, ma • 
dem ki bir katilin - sizin uğf':'• 
nuzda katil olduğu için - nı
şanlısı kalmakta mahzur gör • 
müyor, onu hala seviyorsunuz: 
Ve mademki artık bu vaziyetı 
kimseden gizlemeğe bile lüzu~ 
görmiyerek onun parasile geçı· 
niyorsunuz, nikahlanmanız heın 
doğru, hem mümkündür. 

• Dayakh sevgi 
Çeşit çeşit sevgi olduğun~ 

herkes bilir. Kimi tatlı dile, kı: 
mi bir baıkışa, kimi hüzne, k~ın~ 
bir çift göze, kimi, ellere, kım~ 
saçlara hayrandır. Fakat sevgt 
çeşitleri içinde öyle aykırıları 
var ki, bunlara "hastalıklı sev .. 
gi" ismini veriyorlar. Böyle b~r 
ayırmağa lüzum var mı? Sevg~· 
nin hepsi hastalıklı değil mı· 
dir? Bunu geçelim ve Adapaza· 
nndan Toraman imzasile aldı
ğnnız mektubu okuyalnn: 

.. Bir müddettenberi beraber 
yaşadığım bir lstanbullu kızın 
garip bir huyunu öğrendim. Bit 
seneden fazla zamandanberi o
na bir ev hanımı muamelesi ya· 
parken huysuzluk, hm;rnlık, 
hatta bazı defalar edepsizlik 
eden, bana karşı hadden aşırı 
cevaplar veren bu kız çok kızdı· 
ğım bir sırada attığım tokat 
üzerine yumuşadı, güldü, ağla· 
dı, yine güldü ve tıpkı bir kedi 
gibi dizlerimin dibinde yatarak, 
yaltaklanarak, huysuzluk ettik
ce kendisini dövmemi istedi. O 
~aman bu halinden bir şey anla• 
mamakla beraber istemiyerek, 
onun isteğini yerine getirmeğe 
başladım ve bugün aklıma es
tikçe onu ill:Jvüyorum. Fakat 
gittikçe şiddetlisini istiyen bu 
kız için dayak bir sevgi yerine 
geçiyor. Ağlamakla gülmek ara
sında sanki hayatınm en tatlı 
zaman1annı ya~ıycıı. :uu m;. u~· 

mektir?" 
"Bir kadınla konuşurken ya

nınızda sopa bulundurun" diyen 
Alman filozofu yalnız hastalık· 
lı olan kadınlan değil, bütün 
kadınlan kastediyordu ve onun 
bu sözü - kadrini, kıymetini 
küçültmemiş olmakla beraber -
medeni insanlar tarafından da· 
ima fena karşılanır. Bununla 
beraber, ilim kitapları, dayağı 
bir aşk unsuru olarak kabul 
eden insanlardan bahsetmekte· 
dir. Hem yalnız kadın değil, er
kekler arasında da aşk ürperme· 
si duymak için sopaya muhtaç 
olanlar eksik değilmiş. Bunlar 
hastadır; ilacı, çaresi de vardır. 

Doktorların sınlflara taksi"1i 
Etibba odası Yönetim kurulu, dütı 

toplanamamı§tır. KUTul, 6 ağustos 
salı günü toplanacak ve bUtUn dok: 
torların sınıflara taksimi işini bitı" 
recektir. Şimdiye kadar birçok y~r .. 
terden gelen listeler gözden geçirıl
miş, geriye yalnız Beyoğlu diş ta. " 
biplerile müteferrik birkaç küçük 
mıntaka listelerinin tasnifi kalın~· 
tır. Bunlar da önümüzdeki içtimad~ 
yapılacak ve mıntaka tahakkuk ınli'" 
dlirlilklerine bildirilecektir. 

ill iHADI M. LLA 
~ill&AJJ 

1 
Türk Sigorta Şir~eti 

1 
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, ---TAKSiM-, 
BELEDiYE 1 

BAHÇESi 
Muhterem müşterilerimi:ıin 

arzusu üzerine 

ispano Pariziyen 
ROVUSU 

4 Atuatos puar l'ilnüne kadar 
temsillerine devam edecektir. 
Cumartw ve Paur .aat 17 de 
matine. . 

smema 
~~~~~~~~~~· 

S831 

Sigortaları halk için müsait şeraiti havidir. 
Merkezi idareai: Galatada Vnyon Hanında 

Acentası bulunmayan şehirlerde acenta aranmaktadır. 
Telefon : 4.4887. 5746 

PIESTANY KAP LICALARI 
MUtehaıısıslar; Romatizma için 

% de yüz tedavi etmesi, radyo ak
tivli su ve çamurlarının tesiri tifaisi, 
sıhhate nafi iklimi ve kaplıca müdi
riyetince idare ve her keseye elve
rişli götürü fiatler tesbit edilen otel
lerinin ebabı istirahati itibarile Pies
tany kaplıcalannı tavsiye ederler. 
Fazla tafsilat için lstanbul'da Aşır 
Efendi caddesinde Hubyar hanında 
12-14 numaralarda acentası S. JA
COEL MAHTUMLARI müesscac
dnc müracaat. 

İstanbul 7 inci icra memurluğı.ııı· 
·ı-e· dan : Mahcuz olup paraya çevrı ... 

sine karar verilen Soba, Aınerikaıı 
kAri masa, halı vesaire 9-8-935 cıı· 
ma günü saat 12 den 13 e kadar bi• 
rinci açık arttırma ile Kurtuıı.ıştl 

• tı• 

Çifte Fınnda San Alemdar apar 
manının 5 No. lı dairesinde satılac'' 
ğından taliplerin mahall\nde bulıırı•• 
cak memuruna müracaatları uan o· 
Junur, 
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icM~ 
DiN VE POLiTiKA 

ltf ısırdan ıelen telgraf haberleri, 
1:skenderiye patriği Meletios'un öl
düğünü bildirmektedir, Meletios'un 
olümile dini politikaya alet olarak 
icııJJanan bir unsur tarihe karışmış 
01ııyor. Meletios Türklere yabancı 
bir adam değildi. Mütareke içind~ 
Patrikliğe geçip te Feneri en müfTJt 
.Yunan politikacılarının hırslarına a
let eden Meletios, Türkiyecteki rum
l~ııa büyük zararı olduğu gibi! p~t-
1tkhanenin bir zamandanberı duf
lnekttı olan nüfuz ve haysiyetini de 
~ıfıra indirmiştir. 

Fener patrikhane.si tekin bir yer 
değildir, Mel~tios'a kadar bu maka
lnr üç yiizden /azla patrik işgal et• 
iniş ve bunların iki yüı:e yakını ya 
h~l'edilmiş, ya kaçmıf, yahut ta is
t:ıfa etmiştir. Hayatının .sonuna ka
dar mevkiini i!jgal edebilen patrik 
anc.,k bu makamı ifıal edenlerin üç
te biridir, Bunun da sebebi patrikle
rin bilhassa On Dokuzuncu asrın 
haşlangrçlarrndan sonra siyasaya ka
:tışrnalarrndadır. Fakat Meletios, 
Yalmr siyasaya karışmakla kalma
mış, en küçük politikacının bile ya
Pamıyacağr işleri yapmaktan çekin
lnemfştir. Bu adamın memuriyeti za-
1lla111nda Fener Patrikhanesine hak
lı olarak "Fe~t ocağı,, adı verilmiş
ti. 

.. ltce/etios'un bu küçük politikacılı
{:ı ~trikliği ile başlamiyor. Belki 
0~ıın seçilmesine bile bu kü~ük poli
ltka oyunları amil olmuştur. 

MeJetios, Veniulos gibi Giritli 
Olduğundan lsı.nbu/a gelmezden ön
ce Yurunistanın politika hayatına 
kan~mış ve krakılar ile Venizelist
l~r arasındaki boğu~mada hemşehri
liınin taralrnr iltizam etmişti. Mu
kadderatını Venizelosı bağladığın -
dan bu politikacı 1917 yılında. ltill.f 
dev/etlerinin yardımile Kral Kons
tantin YuTMnistandan atıldıktan son
r~ A tina. Metropolitliğine tayin e
dı/rni~ti. Bu memuriyete geçtikten 
lionra Yunan.istandaki kili.<Je te:kiM
tını Yenirelosun emeilerilHI hizmet 
edebil~cek bir ıı;ekilde yeni baştan 
le.urdu. Fakat 1920 yılında Konstan
tı~ tekrar Yunanistana gelip te ye
lıtzıelos kaçınca Meletios ta Aınerıka
)'a lraçmağa mecbur kaldı. . . 

Meletios Amerika.da Jkendır kı 
~9Z1 Yılında !stanbul patrjkJiğine 
ı "!J;•"r.~• • ~6 ... ı.".::" y1J11n1a Osmanıı 
llımapratorluğunu ~nüz inkıraz bul· 
1 a?Jış telakki edecek olursak, Me
o~tıos'un sonuncu Osmanlı patriği 
1 lllası lazımdır. Fatih Sultan Meh-
1~t zaı:ıamnda başlayan bir Osman
; I>atrıkleri silsilesi, bu gürültücü 
t apazın Mill1 Mücadeleden onra ls
n:~buJdan kovulmasile, Me/etios ta 
~t bulııyor. - ••* 

Nakil Vesaiti 
~arpfen Fazla 
insan öldürüyor 
1:li ~e'?,'ork, 2 A.A. - Nevyork polis 
iç[~kt?rlUğü, seyrüsefer güvenliği 
l'tlaJc gıritmiş olduğu savaşı arttır -
tar tadır. Direktörlük, şehrin her 
ııctfına harp kurbanları ile seyrii -'ita;: kazaıarmdı kurban olanları mu 

''S •e ~dici afigler astırmıştır. 
daıı eyrusefer kazaları bizde harpten 
f.ire' Pahalıya mal olmaktadır. Harbe 
so,3~ ~~~etlerimiz 18 ay içinde 
<o rtı o olu, 182,674 yaralı vermittir. 
'1c,,r '>:ıe 1935 te biten 18 aylık bir 
tınd enın sonunda seyrüsefer kazala
ltay:· ~ı.200 ölü ile 1,304,000 yaralı 

edılrnig tir. 

~hlerika--b-u-Od-ay ihraç 
,. etmiyecek ••• ~~ l•ntton, 2 (A.A.) - Amerika 

lcr~~ Bakanlığı igyarlarının verdik
bİilcCı berlere göre, Birleıik Amerika 
ltar rrıetıeri bu sene dıtarı buğday çı
~ınıartııyacak ve hatıti şarbon haatalı
'a : butdaylara verdiği zarar artar
dı;, 1~iday ithali zo unda kalacaklar
<iiln lcbahar buğdayları, sanildrğın
lllllz Sok fazla zarar görmüştür. 27 tem 
bııte~ ktd~ zarar, 60 ili 7 5 milyon 
bııfd tabının ediliyordu. Halbuki, kış 
~lllrrı 1>'1ndan .~a Sl milyon bufel bo-
1~2 ~r. Boylcce kayıbın yekunu 
nelci U r,on buşeli bulmaktadır. Bu se 
oıacılt:uın yekünu 589 milyon bu§el 
:torı b" ıt. Ülkenin ihtiyacı ise 025 mil 
~ .. teldir. 

il)ırıdırı-,k-B-ak_a_m lzmirden 

laııı· ayrıldı 
1tarı1 ~r, 2 A.A. - Bayındırlık Ba
<ien h 11 Çetinkaya bugUn ıehrimiz. 
t;:,.~ll areket etmiştir. 
~ rurnun çifte minareleri 

<i tzuruın 2 an oltı '. A.A. - Selçuk asarın. 
lan Çil ını?"Jari bir kıymeti haiz o-
6' t4ra.r ınınarelcr Kültür Bakanlı

ından tamir edilmektedir. 

BULGAR BAŞBAKANI SÖYLÜYOR 

Yeni Parlamento Geçmiş Günle 
Kusurlarını Unutturacak • 

rın 
Sofya, 2 (A.A.) - Ba~bakan Toşef, dün akşam Bu~gazda bir 

söylevde bulunmuştur. Toşef, bu söylevinde hükOmetın progra
mını anlattıktan sonra demiştir ki: 

"Bulgaristanın, pek yakında yeni bir parlamentosu olacaktır. 
Bu parlamentoda geçmiş zamanların kusurları asla. b~lunm~ya
caktır. Yeni parlamento, yalnız ulusun arzusunun bır ıfadesı ol
malda kalmıyacak, ayni zamanda çalışkan,. t~tumlu, .Bulgar ul?
sunun bütün enerjisini ve yaratıcı kuvvetını ten:sıl edecektır. 

Başbakan, yeni parlamentonun topla~Cl;ya . Ç~gırılmasından 
önce yeni bir ana yasa hazırlanacağım bıldırmıştır. 

Bir Yayınfıyı Yalanlama 
Atina, 2 (A.A.) - Atina Ajansı, Selanikten alm~~ olduğu ~ir 

telgrafnameyi neşretmektedir. B~. t.~lgra:_~amey~ gore Çaldarıs, 
Yunan Kral hanedanı erkanı ile goruşecegıne daır olan yayıntıyı 
yalanlamaktadır. 

Alman Protestosuna Cevap 
Vaşington, 2 (A.A.) - Dış işleri _Bakanlığı müsteşarı Phi

lipps (Bremen) hadisesi hakkmdakı Alman protestosuna res
men ~evap vererek, Am~rikan hükumc:ti~~n h~disedeı: duy~u~u 
teessüfleri bildiren bir notayı Al:?~.n ışgu~erı~e tevdı etmıştır. 
Bu notada hadiselerin gereken butun tedbırlerı almış olan Ame 
rikan hükfrmet maka~lannın lakaytlığı ywündt>n çıkmamış ol
duğu önemle kaydedilmektedir. 

Amerika da Sıcak Dalgası 
Ncvyork, 2 (A.A.) - Birl_e~i~ A~~r~ada hüküm süren sı~ak 

dalgası şimdiye kadar 125 kışınırı ~numune sebep olmuştur. Ote 
yandan' Long-lsland üzerinden geçen büyük tayfun, ağaçları 
devirmi'ş ve bunlar yolları tıkamıştır. 20 balıkçı gemi~i, si~Ion~n 
tesirile devrilmiş ve 100 .Kadar sandal da batma tehlıkesı geçır
miştir. 

Avusturyada Nazi Gösterilen 
Viya.na, 2 (A.A.) - Bir yıldanberi sükuneti muhafaza eden 

İnnsbruck ve civarı Nazileri, Hiekl polis başkanının öldürülme
sinin yıldönümü ilgisile gösteriler yapmışlardır. Naziler, Alman
Tirol sınırı yanında bulunan ve 2,000 metre yüksekliği olan N ord 
kette dağının yamacında muazzam gamalı haçları tasvir eden 
ve "Yaşasın Hitler" ibaresini canlandıran havai· fişekler yakmış
lardır. Naziler bundan başka İnnsbruck şehrinin birçok evlerine 
iftirakçi bir mahiyet taşıyan yazılar yazmışlardır. Polis, birçoK 
kişileri yakalamıştır. 

Hindenburg'un Öldüğü Gün 
Berlin, 2 (A.A.) - Mareşal Hindenburg'un ölümünün yıldö

nümU müna-sebetile Almanyanın her tarafında törenler yapılmış, 
kamusal kurumlar bayraklarını yarıya çekmişlerdir. 

Gemide yangın 
Milano. 2 (A.A.) - Orta gölünde 

işleyen bir geınide anıızın yangın çık 
mtljtır. Göl kıyılarıniın1 a...tk 0 yangı· nr &örmiiı ve .andallara binercR·~ 
nin yardımına koımu,tur. Yolcular, 
kurtarılmı!ftır. Bundan sonra bir pat· 
lama olmuş ve gemi tamamile parça
lanmııtır. 

Fransada g6sterller 
Paris, 2 (A.A.) - HUkfımetin ka

rarnamelerini protesto etmek üzere, 
per~embe günü bütUn Fransada yeni 
gösteriler yapılmı~tır. 

Komintern kongresinde 
Moskova, 2 (A.A.) - Komintern 

kongreıi, Piek raporunun görüşUşilnii 
bitirmlı ve icra Komitesinin siyasası
nt ve faaliyetini onaylayan bir karar 
sureti kabul etmiştir. Kongre bugün, 
••Faşizm taarruzu ve Komintern'in it· 
çi sınıfının birliği için Faşizme karşı 
mücadeledeki ödevi,, hakkındaki Di
mitrof raporunun müzakeresine baş
layacaktır. 

Hindenburg'un ÖIUmUnUn 
yıl dönümü 

Berlin. 2 (A.A.) - Almanya Cü -
murbaıkanr Mare~al Hindenburg'un 
ölümünün birinci yıldönümU ilgisile 
bugiin, bütün Alman ıehirleri, bir yas 
görümü göstermektedir. Almanyanın 
her tarafından akıp gelen büyük bir 
kalabalık, büyük kumandanın gömül
düğü, Doğu Prusyasında Tanenberg 
muharebe meydanına dikilen ulusal 
anıtın etrafında toplanmaktadır. 

şı mal kutbunda seyahat 

Moıkov&, 2 (A.A.) - Şimal seyrU 
seferleri ofiıi baıkanr profesör Otto 
Schmitt, uçman Levanievoıki'nin giri 
şeceği uçma teşebbüsü hakkında şu 
diyevde bulunmuştur: 

"Bu uçuş, başarı ile sonuçlanırsa, 
uçmanların getireceği maHimat. kutilp 
yolile Sovyetler birliği ve Birle,ik 
Amerika arasında JllUntazam seferler 
açma&a imkan verecektir.,, 

Lortlar kamarası 
Londra, 2 (A.A.) - Lortlar kama

rası, şeker endüstrisine yapılacak yar
dımlara ait kanun layihası da dahil ol 
duğu halde, 95 kanun layihasını, Kra
lın tasdikrna sunduktan sonra, yaz ta· 
till )'aı>mak tizere, toplantsuna son 
vermiştir. 

• Buenos Aires, 2 A.A. - Rivana· 
via şehri yanında bulunan bir petrol 
alanında önemli bir gazometre pat • 
laması olmuştur. 10 işçi ölmüştür. 
Kurbanlar ara&ında iki Alman işçisi 
bulunmaktadır. 

• Varşova,2.A.A.- Tanınmıı Bel· 
çikal~ ~çman Demuyter, Varşovaya 
gelnll§tır. Uçug iyi ııerait içinde ol· 
muştur. Uçmanlar, 1400 kilometreyi 
24 saatte almışlardır. 

• Biikreş, 2 A.A. - Tecim ve En
dUıtri bakanı Manoleıko Sturun· 
gein yerine vekil olarak doktor Kos· 
tineıko atanmıştır. 

.. • Mo~k.ova, 2 ':ı·A. - Türkiye BÜ· 
yuk elçısı Zekaı Apaydın denizaltı 
ge~isi kaz.asından dolayı SU korni
serı Voroşılofa başaağında (taziyet
te) bulunmuştur. 

• Madrit, 2 A.A. - Baknnlar ku· 
rulu, kara ve deniz bakanlarını 
b~r te~ ~lusa~ sü bakanlığı şeklinde 
bırleştırılmesı meselesi ile uğraş -
mıg~ır: .Bu proj~~in gerçeklc§tlril • 
mesı 111, bazı muıküllerle ka11ılaş -
maktadır. 

• Budapeşte, 2 A.A. - Tuğla o
c~kl~rında çalışan 600 işçi, 7000 kişi
yı b~r araya toplayan yapı iş;ileri 
grevıne katılmışlardır. 

• Roma, 2 A.A. - Amiral Sur· 
zai.lf. de.ni~ danıı:ayı baıkanltğma 
getırılm1ştır. Anı1ral yeni ödevine 
12 eylülde başlayacaktır. 

• Roma, 2 A.A. - Mussollnl Ro
mada. ge~ide bulun~n İspanyol' ga • 
zetecılerı delegelerıni kabul ederek 
iki Akdeniz uluau araırndaki dost• 
luk bağlarının her daim daha sıkı 
olması dileğinde bulunmuş ve İs • 
pa~y?I basınının İtalyaya karşı al
dıgı ıçten durumdan dolavı tebrikte 
bulunmuıtı.ır. 

BÜYÜK 
ALMAN 
CASUSU 

Matmazel 
HAKiKI 

Doktor'un 
ESRARI 

Normandiyalı Hizmetçi Hemen Her Sabah Bir 
Casusun Kurşuna Dizildiğini Biliyordu 
-12-

BUro'da b r düşman 
Anne - Marie'ye siyah bir el

bise yapmışlar, beyaz bir önlük, 
kolalı bir başlık almışlardı. Saf 
köylü kız, bunları giyince Paris
li hizmetçilerden farksız olmuş
tu. Aralarındaki fark yalnız şu 
idi: Anne • Marie onlar gibi hav
yar kesmiyor, adamakıllı çalışı
yordu. 

Her sabah erkenden kalkıyor, 
merdivenlerin mermerlerini u -
ğuyor, parkeleri cilalıyor, en a · 
ğır işleri gık demeden yapıyor
du. 

Sözün kısası, bu bir hizmetçi 
değil, bir cevherdi. Evdeki diğer 
kızlar, hiç şikayet etmediğini 
gördükleri için her işi ona yük
lüyorlar, kendileri yangelip otu· 
ruyorlardr: , 

- Daha gözü açılana kadar 
cok is görür 1 diyorlardı. En ağır 
fşler: angaryeler, zavallı Anne • 
Marie'nin başında idi. 

İlk günh' Anne - Marie'nin 
en çok korktuğu şey elleri idi. 
Bu ellerin beyazlığına, düzgün
lüğüne bakıp ta foyamı meyda
na çıkaracaklar diye ödü kopu
yordu. 

Nihayet iki ay en ağır hiz
metlerde çalışarak bunları da bir 
hale yola koydu. Taşları uğ
rnaktan, cila yapmaktan par
makları nasır tutmuş, kıpkırmı
zı olmuştu. Kimse artık onun 
vaktile mürebbiyelerle yetişmiş, 
elini sıcak sudan soğuk suya 
sokmamış bir kibar kızı olduğu
nu farkedemezdi. Anne • Marie 
ile herhangi bir hizmetçi ara
sında hiçbir fark yoktu. Fena 
taranmış düz saçları, çarpık yü
rüyüşü, kırmızı yanakları ile ne 
idiği bellisiz bir köylü kızı idi. 

llk günler, ev sahiplerinin ya
nma bile çıkmaktan çekiniyor
du. Bu çekinmesi hiç te yersiz 
değildi: Evvela bu adamlar, ca
susu kokusundan tanıyacak ka
dar hin oğlu hin şeylerdi. Hele 
vaktile, beraber bir gece geçir
diği Fransız zabitine rastgelir
se, o zaman hali nice olurdu? Bu 
zabit muhakkak, köylü kızın 
şahsiyetinde saklı olan, İsviçre
li kibar kızı, keşfederdi. Onun 
için üniformalı, bir kimse gör
dü mü bucak bucak kaçıyordu . 
Etrafındakiler onun bu halini, 
henüz daha yüzü gözü açılma
mış olmasına, erkekten kork
masına hamlediyorlardı. 

Dışan ile alakası yoktu. Ga
zete bile okumuyordu. İzin iste
miyordu. 

1 

- Belki, diyordu, biraz soka
ğa çıkacak olsam, şüphelenir ve 
arkama adam takarlar. Hoş, bu 
vaziyette Nachrichten - Bura -
~~n. Paris Şubesine gidecek de
gıldı. :Fakat ne de olsa şüphe-
lenmekten korkuyordu. Şiiphe 
tehlikeyi meydana çıkannağa 
yarıyan ilk delildir diye düşü· 
nüyordu, önce emniyet telkin 
etmek gerekti. Hemen her sa~ 
bah V incennes ormanında bir 
Alman casusunun kurşuna dizil
diğini pek ala biliyordu. 

Belçika'daki Nachrichten -
Buro kumandanının sözleri ha
ıa kulağında idi: 

"- Matmazel, dikkat edin! 
Gözünüzü dört açın. Fransızlar 
kafanızı müzayedeye koydular. 
Sizi yakalıyacak olana yüz bin 
frank verecekler. Onun ic;in da· 
ima basiretli hareket edin.1

• 

Anne .. Marie'nin ölilmdcn · 
korkusu yoktu. Olsaydı, --~en 
bu işe ikinci defa burnunu sok
mazdı. Vatanına hizmet etmek 
en btiyük ideali idi. Fakat bu 
hizmeti yapmadan hiç yok yere 
ölmeği de izzeti nefsine yedire
miyordu. 

Belçika'daki saçları boz renk
li, kısa boylu zabite bir defa: 

- Listeyi mi istiyorsunuz? 
Pek ala t Tekrar Paris'e gidiyo
rnm. Onu muhakkak getiımeğe 

Vencennes ormanında kaç Alman kadını öldürülmüştü 

çalışacağım! demişti. Sonra za
vallı Karl'ın, hatırası vardı ... 

İlk aşkı, ilk sevgisi, vatana 
hizmet etmek için, kendi namu· 
sunu parçaladığı için gecenin 
sabahında ölü bir ceset halinde 
ayaklarının altına serilmişti. Bu 

lngiliz tecim odası 
lngiltere ile anlaş
mada memnun değil 

Londra, 2 (A.A.) - Runsiman, 
Avam kamarasında bir suale cevap ve 
rerek demiştir ki : 

lstanbuldaki lngiliz tecim odumın 
son Türk - İngiliz tecim anlaşmasın
dan memnun olmadığını, çünkü yap
tıfı bazı tavsiyelerin kabul edi.medi
ğini biliyorum. Fakat bu önergelerin 
tamamen nazarı dikkate alındığını te· 
mln ederim. Ancak bu önergelerin ka 
bili tatbik olmadığı incelenirse anlaşı· 
hr. Bakan sözlerini bitirirken : 

"Anlaşmanın İngiliz tecimi için fay 
dalı olacağını haklı olarak ümit ede
rim.,, demiştir. 

Runsiman, başka bir suale cevap ve 
rerek demiştir ki: 

"Şimdiki ahval içinde en iyi ıerait 
elde ettiğimizi sanıyorum. Soruda bu
lunan saylav. İstanbul lngiliz tecim 
odasına men§e şahadetnamelerinin vi
ze ve kayıt edilmesi hakkındaki öner· 
gesi kabul edilmek suretile Türkiye
den lngiltereye yapılacak ihracat kıy 
metinin lngi' tere tarafından kontrolü
ne imkan verecek bir kaydın anlaşma 
ya ilave edilmediğini sormu§tu. 

genç Alman'ın intikamını alma· 
1ı idi. Karl'ın cesedi gözü önü
ne geldiği zaman blisbütün çi
leden çıkıyor, büsbütün deli gi
bi oluyordu. Fakat basiretli ha· 
reket etmek lazımdı. 

[Arkası var] 

Sovyet Rusyada 
Şimen.difer 
Endüstrisi 

Moskova, 2 (A.A.) - Tas Ajansı 
bildiriyor: Komünist Partisi meı kez 
komitesi ve sovyetler birliği hükCımeti 
şefleri 30 Temmu~da. K:emlin sara • 
yında §İmendifer ışçılerı konferansı
nın 400 delegesini kabul etmi§ erdir. 
Kaganoviç, ıimendifer işçilerinin, nak 
liyatı memleket endüstri, müdafaa ve 
ulusal ekonomisini tatmin edecek bir 
düzeye (seviyeye) çıkarmak için üst
lerine düşen ödevi yapacaklarını sağ-
lamış ve bundan sonra söz alan Stalin 
uzun alkı§lar arasında şimendiferin 
önemini ve nakliyata Bolşevik inziba 
tının kurulması lüzumunu kaydettik
ten sonra demigtir ki : 

- Nakliyatta her işçi ve ki' ük vi
danın önemi vardır. Elde ettiğiniz iler 
lemeler aşikardır. Bunları gizlemek 
niyetinde değiliz. Sahte tevazua ihti
yacımız yoktur. Yaptıklarınız as de -
ğildir. Hamuleyi 56 bin vagondan 73 
bin vagona çıkardınız. Bu elde edilen 
ilerleme bakımından az değildir. Fa
kat mem'eketin ihtiyacı bakımından 
kifayetsizdir. Günde 7 5 - 80 bin vagon 
yüklemeğe yetişmek lazımdır.,, 

Kaganoviç, günde 80 bin vagon 
yüklemeye 1936 yılı içinde varılacağı
nı işçiler adına Stalinc sağlamıştır. 

Tecim ve Endüstri 
odasında toplanıldı 

iz mir arsıulusal panayırına 
İstanbul tecimenlerinin iştiraki 

Tecim ve Endüstri odasında toplantı 

Diln Tecim ve Endüstri odasında, , bir kısmı, panayıra gitmek Uzert ha
tzmir .. rbayının da iştirak ettiği bir zırlığa girişmişlerdir. Yeniden mü
topl~nt;ı ya~rl~ıştır. Bu. toplantıda, racaat edenlerin sayısı f l ld ~u 
şehrımızdekı bırçok tccımenler ve . . az a 0 ug. 
yerli kurum mümessilleri bulunmuı- takdırde, panayıra yenı pavyonlar ı-
lırdır. livesi de kabil olacaktır. 

Behçet Uz, arsıulusal İzmir sergi- .tzmir ~arbayı Behçet Uz, bu gö -
sine i ş t i rak imkanları ve kolaylıkları rtişmelerın sonuçu hakkında şunları 
etrafında tecimenleri aydınlatmış. söylemiştir: 
daha sıkı bir ilgi beklediğini söyle- "- Tecimcnleri mümkün olduğu 
miştir. Bu görilşmede, denft; ve kara kadar tenvire çalıştık. Aldığımız so
yollarının sergi için yaptıkları ten· nuçlardan mcnmunum. Bir iki güne 
zilat nisbeti de konuşulmuştur. kadar Bursaya gideceğim. Oradan 

Şehrimiz tccimenlerinden mühim tekrar İzmire gc5eccğim.,, 
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Karısını öldüren 
Kapıcı inkar ediyor 

Hava Tehlikesi 

istanbuldaki Gruplar Hep 
Birden Çalışma a Geçtiler 

LEKETTE TAN 
Orduda Evlere Elektrik 

Ve Su Verildi 
Ördu, (Özel aytanmız bildiriyor) - 16 kilometre mesafeden 

getirtilen iyi su, asrın icaplarına uygun olarak bütün evlere 
sevkedilmiştir. 

Şarbay İbrahim Namık, muhtelif işler hakkında şunları söy
lemiştir: 

"- Belediye bütçesi 75 bin lira olarak kabul edilmiştir. Sahil 
boyundaki parkın genişletilmesi, elektrik motoruna ikinci bir 
motor ilavesi, büyük fırtınada yıkılan iskelenin modern bir ha
le konulması, birçok yolların yeniden yaptırlıması bu seneki 
imar programımıza ahnmıştn. İnşaata ait kroki ve resimler ha
zırdır. Paranın bir kısmı belediye bütçesine konmuştur. Bele
diyeler Bankasından yapılan istikraz da bu işlere harcanacak
tır." 

Eğridirde Elektrik Fabrikası 
Eğridir, {Özel aytanınız bildiriyor) - Yeşilgöl kenarındaki 

iptidai elektrik tesisatı genişletilmiş, yeni fabrikanın açılış tö
reni büyük bir kalabalık önünde yapılmıştır. Şarbay Fevzi <:e
liğin söylevinden sonra İlbay Fevzi Daldal, kurdelayı kese;ek 
fabrikayı açmıştır. Gece, fabrikanın ilk eletriği altında süel 
mahf elde konuklar şerefine bir ziyafet verilmiştir. Törende Is
parta dan ve civar köylerden binlerce kişi bulunmuştur. 

Pamuk Mahsulü Satışa Ça~tı 
Adana, (Özel aytanmız bildiriyor) -Bu yılın ilk pamuk malı 

sulü İskele köyünden Abdurrahman tarafından buraya getiril . 
miş ve borsada kilosu 25 kuruştan törenle satılmıştır. Bu paradan 
4 lirası pamuğu yetiştiren Abdurrahmana, 96 lirası da hayır ku
rumlarına verilecektir. 

Mersin, (Özel aytarımız bildiriyor) - Bekirde köyünden 
çiftçi Mehmedin yetiştirdiği ilk pamuk ürünü Mersin borsasın
da kilosu 23,5 liradan satılmıştır. 

Karamürsel Sağhk Suyu 
Karamürsel, (Özel aytarımız bildiriyor) - Akpınar verem su

yuna vazıyet eden urbayımız, suyun adını "Fındıklı Sağlık Su
yu" na çevirmiş ve bir memur koymuştur. Karamürsel Şarbaylı
ğı, yükü 20 kuruştan satılan bu su için, 8 ton hacminde büyük bir 
satış gişesi ve içi kristal bir su deposu inşa ettirmektedir. 24 sa
atte 6 ton su veren sağlık suyunun açılma töreni on güne kadar 
yapılacaktır. 

Suyun başı hergün, hassasından istifade için gelen yüzlerce 
hasta ile doludur. Yol bozuk olduğu için buraya1 hayvandan ba • 
ka liiçbir vasıta ile gelmek imkanı yoktur. Hastalar, çok fayda 
gördüklerini söylemişlerdir. 

Akşehirdeki Son Maç 
i\kşehir, {Tan) - Şarımız Gençler Spor Yurdunun daveti 

üzerine gelen Kadınhanı sporcuları ile burada bir maç yapılmış
tır. Neticede, Gençler Spor Yurdu 1 - 3 mağlup olmuştur. Aşa
ğıdaki resim iki takım oyuncularının maçtan evvel bir arada 
çekilmiş fotoğraflarıdır. 

~~ Karısı $ellisi sustalı çakı ile 16 
yerinden yaralayan Salti pasajı ka
pıcısı Aragel'in duruşmasına dün a
ğır ceza mahkemesinde bakılmıştır. 
Mevkuf bulunan suçlu, hadiseyi in
kar etmiştir. Bunun üzerine yarala
dığını ikrar eden ilk ifadesi okun • 

I negöllüler 
Buz istiyorlar 
lnegöl aylarımız yazıyor: muş. Emin. Kemal ve Hasan şahit o-
"Sağlığını düşünen her /negöl • larak dinlenmişlerdir. Yaralının has 

lünün bugünlerde ba§lıca derdi, tanede ifadesini alan Kemal, kadı -
buzsuzluktur. Yürek yanıklığını nm kocası tarafından vurulduğunu 
sıhhi ve temiz olmıyan dağ karı ile söylediğini anlatmıştır. Diğer şahit
gidermek mecburiyeti, haklı bir ıi- ler de bildiklerini söylemişler, mu· 
kayetc yol açıyor. Uraydan buz is- hakeme tahkikatın genişletilmesi i
tcmek lncgöllülcrin kaz.anılmı§ bir çin başka güne kalmıştır. 
hakkıdır. Çünkü, geçen yıl temiz • Çikolata fabrikasında çalışan 
bir şekilde buz r.ıkaran kasaba nişanlısı Raşeli öldürmekten suçlu 
imalathanesi, dah-;, geniıletilmesi Lcon Baharın duruşmasına dün ağır 
beklenirken, bu yıl kapatılmııtır. ceza mahkemesinde devam edilmiş
Geçen sene bu iıi deneme olarak tir. Suçlu vekili, Leonun nüfusa ya
üzerine alan elektrik şirketi, mas- zıldığından daha küçük olduğunu ö
ralını koruyabilmek için uraydan, ne sürmüştür. Mahkeme, bu aileye a
dağ karı kullanılmasını yasak et- it nüfus kayıtlarının çıkarılmasına 
mesini istemi§ti. Uray, bu isteği ba- lüzum görmüş, duruşma başka güne 
zı düşüncelerle akbul etmedi. Ve bırakılmıştır. 
iki tarafın hüsnü niyet ve fedakar- •1cradaki suiistimal davasına dün 
lığı ile halli mümkün olan bu me· ağır cezada devam edilmiş, müddei 
sele de yüzüstü kaldı. umumi 3 şahidin yeniden çağrılma-

Şimdi ortada elektrik ve bir de sını istemiştir. Suçlulardan H.eran
buz; imalathanesi varken, lnegöllü- tın tahliye isteği mahkemece redde
ler, halô., 3 • 4 asır önceki usullerle dilmiş, Muhakeme şahitlerin çağırıl
yaz; sıcaklığını gidermeğe çalışıyor- ması için kalmıştır. 
lar.' ' 

Jnegöl aytarımı:zın bildirdiği bu • Geçen mayısta Şehzadebaşında 
mesele üzerinde urbayın dikkatini içi seyyah dolu bir otomobille bir 
çeleriz. Mevcut imalathanenin yüz tramvay arabası çarpışmış, seyyah -
üatü durmasına hiçbir sebep yok • lardan bir kadın ölmüş, diğerleri de 
tur. Elektrik fİrketi ile tekrar te- yaralanmışlardı. Vatman serbest bı
maıa girişmek ve bu işi ıağlam bir rakılmış, şoför Keğam tevkif olun
anlaşma ile bitirmek her halde ye- "'.~ştu. İkinci ceza m~~kemesinde 
rinde bir hareket olsa gerektir. dun sabah bu davanın mudafaa_sı. ya-

pılmıştır. Muhakeme, karar ıçın 9 
~........-:~ğ"stosa kalmı§tır. 

Bir k atil y~kayı 
Ele verdi 

• Küçükpna .. .ı., 2600 defter ciga
ra kağıdı ve 10 kito kop,- ağıdı ile 
yakalanan Hasan ve arkada ı. .. '-Oın 
muhakemesi dün 9 un~u ihtisas mah
kemesinde devam edilmiştir. Gele • 
cek celsede şahitler dinlenecektir. 

• Şeker kaçakçılığından suçlu Sa
lahaddin Rifat ve arkadaşlarının du
ruşmasına dün 8 inci ihtisas hakye
rinde devam edilmiştir. Gelmiyen 
müdafaa şahitlerinin dinlenmesi i -
çin muhakeme başka bir güne bıra
kılmıştır. 

Tekird~ğında 
Spor bayramı 
Tekirdağ, 2 A.A. - Şehrimizde 4 

ağustos pazar günü Halkevi tarafın
dan bir spor bayramı • yapılacaktır. 
Spor bayramında Tekirdağ. Çorlu, 
Malkara, Hayrcbolu ve Saray genç
leri de bulunacaktır. Spor bayramm
da hız, mukavemet. disk, gülle, cirit 
atma ve yüksek tek ve üç adım atla· 
ma, bayrak yarışı yapılacaktır. Bun
lardan başka Tekirdağ, Çorlu, Mal
kara, Hayrebolu, Saray takımları a
rasında futbol maçları olacak ve mü
sabakalarda birinci gelen ekibe Hal
kevimiz armağanlar verecektir. 

istanbuldan büyük 
randıman bek

leniyor 
bir 

Şehrimiz Hava Kurumu için Tica· 
ret odasında seçilen ve birinci fev
kalade sınıflara memur edilen beşer 
kişilik üç gruptan başka zahireciler, 
manifaturacılara, sigortacıl:ıra, va
purculara, sanayi müesseselerinr me 
mur edilen ve komiteler de diınden 
itibaren kendi branşları dahıHnde 
çalışmıya başlamışlardır. 

Bunlardan başka on altı komite 
daha pazartesi günü faaliyete geçe
cektir. 

Resmi ve hususi dairelerle bütün 
Türk anonim şirketleri memurin ve 
müstahdemini asli maaş ve ücr,.tle
rinden yüzde ikisini hava kurumu -
na bıraktıkları için tecimcn1trimizin 
de teberru ve taahhütle:-ini \lM gö
re yapacakları umulmaktad.r. 
Şehrimiz Hava Kurumu için seçilen 

heyetlerin dünden itibaren faaliyet
lerine baslamaları münasebctıle Ha
va Kuru~u İstanbul direktörü İsma
i I Hakkı dün gazetecileri kabul et
miş ve şu beyanatta bulunmuştur: 

lsmail Hakkı ne diyor? 
"- Derneklerimiz değil, hatta ka· 

za ve nahiye şubelerinin faaliyette 
şimdilik Ticaret ve Sanayi odasile 
Esnaf murakabe heyetinde teşkil et
tiğimiz ve faaliyete geçirdiğimiz 
murakiplerin taramaları neticesine 
ta liken tahdit ettik. Cünkü Ticaret 
ve Sanayi odasile Es~af murakabe 
bürosundaki tüccar ve esnafın teber
ru ve taahhütleri ait oldukları ko -
miteler tarafından tesbit ve tahkik 
ettirilmekte bulunduğundan dernek
lc~imizli:, kaza ve nahiye şubcleri
mızl" bunların haricinde ve mınta • 
kaların.ıh. aziyeti iktisadiye, ticari
ye .ve ıçt.ı~al:r,..ş_ilc mütenasip bir 
gehr temınıne ve ... ~ .. .aret Sanayi oda
sile esnaf murakabesın.. JllUkayyct 
olmıyan tüccar ve esnafın "'Qerru 
ve taahhütlerine çahşmakta1ırlar. 

Seydişehir, (Özel aytanmız bildi
riyor) - Bundan dört yıl önce, An
karanın Armutlu köyünde elekçi Ye
dibenliyi öldürdüğü için idama mah
kum olan Kedi Hüseyinin arkadaşı 
Mehmet uzun zamandanberi aranı
yordu. Ali adı altında dolaşan Meh
met, burada jandarmamı;: tarafından 
yakalanmış, Ankraya gönderilmiş
tir. 

Yukarki resim, suçlu Ankaraya 
gönderilirken çekilmiştir. 

Adapazarı . 

Maydarpaşa 
Adapazarı, (Ozel aytarımız bildiri

yor) - Şarbaylığın teşebbüsü üzeri· 
ne, Adapazarı • Haydarpa§a arasında 
yalnız gidiş ücretini yüzde 30 ve dört 
gün sayılmak üzere geçen beş geliş 
ücretini de yüzde 60 indiren bir tari
fe kabul edilmiştir. 

Esasen ticaret ve sanayi odası ta
rafından teşkil olunan beşer kişilik 
otuz komite ile emaf murakabe he
yetince teşkil edilen üç grup ve bun
ların seçtikleri 24 kol kendi branşla
rı dahilindeki milessesatı ticariye ve 
sınaiyenin teberru ve taahhüuerini 
bitirince bunların birer lıstesi der -
hal derneklerimlt.le ka:ta ve nahiye 
şubelerimiz kendi teşe{>büsatlarilc 
bu !is-releri karşılaştıracaklar ve lıiç 
bir vatandaşın bu vatani yardımdan 
hariç bırakılmasına mahal bırakma
mak için lazım gelen tedbirleri ala
caklardır. Maamafih derneklerimızin 
faaliyeti durmuş değildir. Dernekle
rimiz bunların haricinde taramaları
na devam etmektedir. Ezcümle üç 
numaralı Rum vatandaşlartlan mü
rekkep dernegimiz teşkilatının ik
malinde biraz geç kalmakla beraber 
çok kıymetli idare heyetinin candan 

ı çalışması neticesinde bugün diğer 
derneklere yetişmiş ve hatta geçmiş
tir. Emsaline örnek olması tazım ge-

KÜ Ç ÜK TELGRAF 
H A BERLERi 

* Aydın, (Tan) - Aydın bölgesi 
sanat okul asına bu yıl l 82 öğretici 
devam etmiştir. Okulayı bitirenlerin 
sayısı 26 dır. Talebelerden 36 sı de
mircilik. 26 sı tesviyecilik, 5 7 ı;i 
marangozluk, 27 si yapıcılık kısımla
rına devam etmişlerdir. Yeni mezun
lara ulusal fabrikalarda vazife veril
mi~tir. 
~ Çanakkale, (Tan) - Vali Niza

mettin geldi. İşe başladı. 
* Karamürsel, (Tan) - Hava ku

r.umu menfaatine eşya piyangosu ter 
tıp edilmiş, üç yüz parça kıymetli 
eşya konmuştur. Piyango 30 ağustos 
ta çekilecektir. 

Aydaaııh ların 
hamiyeti 
Aydın, (Ozel aytarımız bildiriyor) 

Karapınar nahiyeEi. yeni kurulan hava 
kurumu için önemli çalışmalara baş
lamıştır. Bugüne kadar 42 daimi üye 
yazılmış, 840 lira taahhüt edilmiştir. 
7 köy?en yazılan 131 yardımcı üye 
1104 lıra taahhüt etmislerdir. Nahiye
nin di~.er 18 köyünde daimi ve yar
dımcı uye yazılmasına devam olun -
maktadır. 

len bu derneğimizin kıymetli ve 
muhterem idare heyetine aleneg..,.teoo 
-ekkürü bir vicdan bol"cu telaKki e
derim. Mezkur demeğımiz teşkilatı
nı ikmal etmiş ve geçen son hafta 
zarfındaki kasamıza tevdiatı 1790 li
rayı bulmuştur. Ve her hafta geçtik
çe tevdiatı artmaktadır. Buradaki fa. 
aliyetin 1stanbulumuzun §ercfile mü 
tenasip bir randıman vereceğine gü
veniyoruz, ancak giriştiğimiz bu bü
yük davanın başarılması için çiftçi
nin değil. çünkü köylümüz, o müba
rek mevcut halen alnının terile yur
du korurken ve ötedenberi bütün 
mahsulünün yüzde birini kurumu -
muza terkederken bu sefer tle bu te
berruu yüzde üçe çıkardığını sevinç
le görmekte. hürmetle karşılamakta 
olduğumuzdan, şimdi asıl şehirlinin 
bu işte elebaşı olması lazımdır. 

Şimdiye kadar olduğu gibi bu İ§· 

lstanbul Tayyare cemiyeti direktörü 
1 smail H akkr 

te de muvaffak olaca~mıza imanı .. 
mız vardır .•• 

Yeni üyeler 
Ankara, 2 A.A. - Hava tehlikesi· 

ni bilen üyeler: 

Sadık Ankaradan 20, Abdülbaki 
20. Salti Franko 50, Ahmet Hilmi 
kardeşler 30, Cemal 20, Abdurrah -
man 20, Fuat 25, Sadullah 20, Kemal 
30, Hacı Abdullah 300 ikinci defa, 
İlyas Rifat 20, İbrahim 100, Ahmet 
Müdcrrisoğlu 40 ikinci defa, Abdul· 
lah 20, Bekir Sıtkı 20, Mehmet Sa
lim 20, Tevfık ve İsmail 40, Halil 
Yağcıoğlu 40, Mümin 25, Hanri Za· 
ra 50 Ahmet 25, Hüseyin Güllü 50, 
Çadırcı kardeşler 50, Fahri Öztuna
lı ' 20, Ahmet Şükrü 20. Ömer Nail 
Gençtürk 20, Sabri Günyüzlü 20, 
Haydar 30, Ali 30, Behçet Diker (İz
mi tten) 20, Ziya 20, Cemal ve oğul
ı0u 20, Nezahet Akça 20, Refika Sab 
ri 20, ·Muhittin Sefah (Mersinden) 
75, Vasıf Mbl;:avi 20, Mehmet oğlu 
Hasan 25, Osman Vankuklu (Diyar· 
bekirden) 20, Safi Isa 20 Amedi kö
yü namına 35, Gülman 've Nerkik 
köyü namına 20, Kırklar Kilisesi kö
yü namına 4P, Hasan Zülfü oğlu 20 
EngenP 1-~~ JU•rn1na 40_ Musa avlı; 
J{eko 20, Fettah ogıu l.Unu 4:U, rı..-rr-

as köyü namına 40, Ahmet oğlu 
Mehmet 20, Bademli köyü namına 
20, Abbas ve Ali 20. 

Tutu teyze öldU 
Dün altı kişilik bir ailenin zehir· 

lenerek Haseki hastanesine kaldırıl
dığını ve Tutu teyze ile Saimenin 
tedavilerine devam olunmak üzere 
Hasekide bırakıldıklarını yazmıştık. 

Tutu teyze, hastaneye gönderildi
ği zaman çok ağır.dr. Dün hastaneye 
kadar gönder<lfgımiz muharririmiz 
ması,ı-eITutu teyzenin öldüğünü 
öğrenmiştir. Kalaysız kaptan yediği 
bir dolmaya kurban giden biçare ka
dının ölümü evde hala hasta yatan• 
ları hayli korkutmuştur. 

Dün hastanede bulunan Saimenin 
sağlığı, öğrendiğimize göre, iyileş· 
miyc yüz tutmuştur. Seher, henü~ 
tehlikeyi atlatamamıştır • 

Etibba odasma kUtUpane 
Etibba odasınca yaptırılacak olan 

kütüphanenin planları hazırlanmak
tadır. Oda, kütüphane için aldığı 
dükkanları tahliye ettirmiştir. 

Kütüphane için lüzumu olan ki • 
tapların bir kısmı mevcuttur. Diğer 
bir kısmı da sipariş edilmiştir. Is
marlamm kitapların çoğu odaya gel
miş ve muntazam surette teclidi i
çin iktiza eden tedbirler alınmıştır. 

Kütüphane, iki aya kadar Tıp ta• 
lebesine açılacaktır. 

1 

Dedi ve .. ilave etti: , lü, kırmızı renkli, yanak etleri ı rünüş mükemmel ama, giyinişi ı deşimle beraberdim. O öldükten ı pıyı açmadım. Pencereden ko • 
c::::============ - Doktor da insan değil mi? dolgun dolgun epeyce geçkin çok kötü, galiba hiç bakanı yok. sonra yalnızlığa daha çok alış- nuştuk. Buradan Fazıl'ın yurdu· V O S M A ! O da üşümez mi, mikrop almaz bir adam kapı aralığından sor - Diye diye: um. na telefon etmişler, oradan Ra· 

No. 76 

Etem izzet BENiCE 
dan geçirmişler gibi soluk, göz
leri dolu doluydu. 

- Dün akşam geldi, ate§im 
var .. dedi, yattı. O yatış .. 

Diye cevap verdi. 
- Ateşi şimdi nekadar? 
- Biraz önce 39 üç diziyemdi. 
Rüştü Çapçının suratı birden 

değişti; göz kenarlarındaki çiz
giler çoğaldı: 

- Yaaa ..• 
- Evet ... 
Birden Güney sordu: 
- Ama ne tuhaf. Doktorlar 

kendi kendilerini iyi edemiyor -
lar. Önce hastalanmaları tuhaf 
ya? .. 

Rüştü Çapçı güldü, güldü: 
- Mum kendi dibine ışık ver· 

enez ayol ... 

mı?. Hem otuz dokuz, kırk ateş du: - Buyurun.. - Hizmetçi filan?. miz arattı, buldurdu beni .. 
içinde yatarken insan kendi has - Doktor Fazılın evi mi?. Dedi, bu tanımadığı konuğun - Hiç, hiç kimse.. Güney bütün bu sözler! şaş. 
talığını nasıl ayırt eder, nasıl Güney: önüne düştü, onu salona aldı. - Evin temizlenmesi için?. kınlık icinde dinliyordu. Rüşt~ 
ilacını düşünür?.. -Tanımıyorum amma... Fakat, salona girerken Rüştü - Her işimi kendim görürüm. Çapçı da sorularına devam edı .. 
Rüştü Çapçının böyle şen şen Diye ilerledi, bu ak saçlı, de- Çapçı birıden yerinden fırladı: Deniz Hastanesi Iç Hastalıklar yordu: 

ve şakalaşır gibi konuşuşu Gü • ğinni yüzlü, al yanaklı, bodur, - O, siz misiniz7. Uzmanı iken erken giderdim. - E ne yaparsınız evde?. 
neyin pek hoşuna gitti. Kendi şişman adamı karşıladı: Değirmi yüzlü, al yanaklı, ak Oradan çekildikten sonra sabah- - Okurum. Yazarım. Klas~~ 
kendisine: - Burası, buyurun... saçlı, ak bıyıklı adam da yüzü· lan evdeyim. Bir yere çıkmam. en güzel tablolarla süslü, zengın 

- Ne şen, ne şakacı, ne baba- Güney'e yabancı gelen, fakat, ne yayılan gülücüklerle: Eve de kimseyi almam. bir salonum vardır. Orada otU" 
can adam... içinden: - O sen misin Rüştü?. - Gelirlerse?. rur, büyük, arsıulusal artistlc:rı 11 

Diyor, ilave ediyordu: - Her halde çağırdığımız Dedi, ilave etti: - Kapıyı açmam .. Geçen gün bu izerlerine bakar bakar ruh~-
- Hemen senli benli olu veri- doktorlardan birisi olacak.. - Ne olmuş Fazıl'a böyle? bizim Kulakçı Mazhar Şefik, mun dinçliğini tazelerim. l{ı-

yor. Bu adam, hastalarını dilile Dedirten adamcağız kapıdan Ve konuşmasını sürdürdü: Ciltçi Celal Rasim, Gözcü Ne- taplarım da zengindir. Hem en 
iyi eder... içeriye girdi. Elinde, şemsiyesi, - Sabahleyin evdeydim. Ye- şet, Nuri, Fehmi filan bütün yeniyi, hem en eskiyi okururıt· 

Doktor: ayaklarında Histikleri vardı. Gri mek yapıyordum. Ahçıdan bık- Deniz Hastanesi hekimleri top- Bende ikisinin de zevki ayrı aY: 
- E hastayı görebilir miyiz?. paltosunu çıkarınca altından tığım vakit yemekleri evde ken- lanmışlar, gelmişler, kapıyı çal- rıdır. Sümer'lerden başlıyarak 
Derken, sokak kapısı çalındı. cepleri şişkin bir ceket, ötesi be- dim yaparım! mışlar çalmışlar, dönmüşler. bütün Türk doktorlarım etüt c~-

Güney: risi ezilmiş, yampırılanmış bir Rüştü Çapçı birden: Eve kimseyi almak adetim de· mişimdir. Hepsini ayrı ayrı ~~-
-Bir saniye.. soba borusu gibi ütüsüzlükten - Üstadım cümlene bir nok- ğildir. lirim, tanırım. İçlerinde, bugll" 
Dedi, doktoru salonda bırak . yuvarlanmış ,diz vermiş bir pan- ta koy. - Bugün nasıl bulabildiler nün hekimlerinden üstün he • 

tı, koridora çıktı. Marika kapıyı tal on da göz önüne çıktı. Dedi, sordu: sizi?. kimler olduğuna da inanan tar'" 
açtı. Güney bakıyordu. Ak saçlı, Güney dilinin altından: - Evinde yalmz mısındır?. - Penceredeydim, kapıyı ça- danım. Onların bir kısım ila~la" 
ak kırpık bıY.ıkh, Y.Uvarlak ~üz- - BoY.undan ~karısında iÖ· - Yapayalruzımdır. Kız kar- lan adam beni gördü. Yine ka- [Arkası var] 
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~ P O R 
Üjpest Amatörleri ilk Maçlarını 
Buaün Taksimde Yapacaklar 

Bugün oynayacak Beşikta~rn kıy
metli muhacimi Şeref 

Dün U jpest Macar takımının 
~cldiğini ve şehrimizde iki maç 
~~pacağını yazarken bu maçları 
ıraz mevsimsiz bulduğumuzu 

d~w~ildirmiştik. Sonradan öğren 
~ıgımize göre buraya gelen fut-
.~lcular Ujpest klübünün ama

torlerinden mürekkep bir takım 
Olduğundan bu işin "mevsimsiz" 
tarafı kalmamıştır. Çünkü, he -
ke.? her memlekette adettir. 

lupler mevsim sonunda, ama
tör .takımlarını azad aylarında 
gezıye çıkararak, bütün sene f lilpleri için çarpışan futbolcu -
farına senenin manevi bir müka-
atrnı vermiş olurlar. 

<i ~ununla beraber şunu kayde -
t elını ki tatil aylarında seyaha
de çıkmış bir profesyonel takım 
dan, amatör takım her cihetten 
a~a. iyidir. Çünkü çok gördük 

Ve ışıttik: Mevsim içinde yap • 

tıklan turnelerde azçok ciddi ha 
re ket eden profesyonel takımlar 
mevsim sonunun ilerilemiş bir a 
yında seyahate çıkacak olurlar
sa işi epey gevşek tutarlar ve 
maçları da bir gösteriş kabilin
den oynarlar. Halbuki amatör -
ler böyle değildir. Senenin han
gi ayında olursa olsun onlar için 
daha önemli olan cihet forması
nı taşıdıkları kulüplerine galibi
yet kazandırmaktır. Eğer şehri
mize gelen U jpest'in prof esyo -
nel takımı olsaydı, bugün ve ya
rın yapılacak maçların pek ha -
raretli olamıyacağma inanıyor -
duk. Halbuki amatörlerle iş böy
le değildir. 

Bunun için bugünkü Taksim 
stadında Beşiktaş • U jpest ma
çının çok çetin olacağını tahmin 
eder, Beşiktaşlılara muvaffakı -
yetler dileriz. 

Ujpeşt/e bugün karşılapcak olan 
Beşiktaş takımının bazı oyuncuları 

Ne Garip iştir Bu I 
Skiye yazılırız da futbola girmeyiz 1 

1936 ı· . " o ımpıyatlarının Almanyada 
,,apıJa w 

lirn . cagı malUmdur. Almanlar o -
.t Pıyat oyunlarının. hele organi • 
p~?on tarafından, §imdiye kadar ya 
..ı anlara üstün olması jçin durma • 
~an r- 1 . 
)Üı ;wa 1§ıyorlar. Bır taraftan stad, 
)Ü itle havuzu, salon, olimpiyat kö
d ' Yollar yaparken, öte yandan da 

1 ort dil üzerine bastıkları bir bülten 
e, oı· 
du ınıpiyatların propagandasını 
~Yanın dört köşesine yayıyordu. 

bir u biiltenlerin 18 numaralısında 
16 Ştey dikkatimize çarptı: Burada 
...... Ubat 1936 dan başlıyarak Gar • 
··•ısch p . . 
ltı • artenkırchen'de yapılacak 

Qa'b~Porları olimpiyatları hakkında 
ır h ı· ""- ay ı malumat var. Bu malu-

-·'«t ara d 
iJ>iy sın a 1936 kış sporları olim-

atıarına . k .. 
~lllıJ . gırme uzere yazılmış 

arın hır listesi gözümüze ilişti. 

ltıı~! •por.larını Ski, Bob (bir nevi 
"c >: Patınaj buz üstünde hokey 

artıatik . . 1 k 
•.»ırın patınaJ o ara beş kısma 
tan ,,.1

1
tlar. Listede bulunan 22 ulua

A.,,uat manya. Amerika, lngiltere, 
<la, lt ~rya, Kanada, Fransa, Holan
tc1t01~ Ya, Norveç, Lehistan, İsviçre, 
lttq .OVakya beş kısma da yazılmıı. 
d<srt ~ı1stan İl~ İ~veç kızak dışında 
~ ,, sına gırmış. Romanya Ski, 
tırccce ~key olmak üzere üç kısma 
Patin ~ını bıldirmiş. Belçika artistik 
J>atin:~a hokeye, Finlandiya ski ile 
~ton Ja, 'Yu~oslavya ski ile bob'a, 
trıı.ı1ı/a ı>atınaj ile skiye talip ol -
tiatan r. En nihayet İspanya. Bulga
nıı •k·"e onlarla birlikte bizde yal-

n.. ıye yazıbnı!lız t 
QJz ak· :ı 

lı daha d~.Ye ?aşlayalı değil, tanıya
trııı, k' un hır. bugün iki! Kim yaz
'ıı bi:ın. Yazdırmış ve niçin yazılmı
llcri girnıy~ruz. Kış sporlarında çok 
lar~ k tınış ve memleketlerinde ay
trıa.ı u] ar ve buz eksik olmayan şi • 
••na .uılan yanında ski müsabaka
Olaraf1:f1:k değil_ ski ayağımızda 
hcağ ogru dürüst ayakta duramı
taribtrn_ız muhakkaktır. Fakat asıl 
Cöıup~~z~ giden nokta bu değildir. 
<::'-ar lık para ile, pulla olmaz a. 
lliıirnet göstermiş skiye, yazılmışız .. 
~llr · Da&ıl garibimize giden nokta şu 
~ da Un başladığımız skiye yazıh
"f taL..~~zırlanmış ve iyi yapılmış 

.. llDJI heıabımıza büyük bir 

propaganda kaynağı olabilecek fut. 
bole girmeyiz! İşte garibimize gi -
den asıl budur! 

19Z4 yılında, yani bundan tam yir
mi bir sene evvel Pari• olimpiyadın
da ve onu takip eden §İmal tumeain 
de gösterdik ki biraz çalışma ile, bir 
az bilgi ile futbotde bir yer tutma
mız kabildir. 

Bugün Ağustosun üçüdür. Olim -
piyatlarda futbol turnuvası gelecek 
yılm Ağustos üçünde başlayacaktır. 
Önümüzde hazırlanmak, çalışmak 
için tam bir sene vakit var demektir. 
Bir sene içinde ciddi ve bilgili kim
selerin çalıştıracağı bir Türk ulusal 
futbol takımı, çok yüksekten atmaya 
hm amma, bir hayli futbol çurçurla
rını temizleyecek bir kudrete yükse 
le bilir. 

Ne olur fU futbol i§inde de, akide 
gösterdiğimiz ceaareti gösterebil -
seki 

S. B. SAVCI 

istanbul • Prag 
MaCjı mı? 

Bu maç yapllacak 
oıursa çok güzel bir 
t u t b O I gör&C8QİZ 

Mevsuk bir membadan öğrendiği
mize göre, ecnebi futbolcülerle te
masın en kuvvetli bir ilerileyiş ami
li olduğunu takdir eden lstanbulun 
yeni futbol heyeti, Çek Milli takımı 
nın Eylulde Sofyaya kadar gelme -
sinden istifade ederek Eyliıl IS de 
bir latanbul - Prağ maçı tertibine 
teşebbüs etmiştir. Bu hususta Çek 
federasyonile temasa geçi imiştir. 
Eğer lstanbulun yeni futbol heye 

ti Çek Milli takımını şehrimize 
getirtebilirse senelerdir İstanbulda 
görmediğimiz derecede kuvvetli bir 
takım ve harikulade güzel bir futbol 
seyredebilmek imkinını elde etmiş 
oluruz. l11tanbul futbolü için hayırlı 
bir temas teşkil edecek olan bu maç 
hakkında ilcr<k daha ınufassal ha • 
berler vcrcceiia. 

.---------,----..-~~--......._.. ______________________ ._. ________ ~------------------==-ı 

Almanya Nasıl Sildhlanıyor? 
Almanlar Bir Savaş Halinde iki Milyon 

Askeri Seferber Edebilirler 
Mütemadiyen tayyare , tank, ağır toplar yapılıyor . Zehirli 
gaz sanayii günden güne yeni yeni icatlarla zenginleşiyor 

Berline yakın Döberitz tank karargahında halka ve dünyaya birinci defa olarak gösterılen 
Almanyanın mütlıi~ harp aletlerinden yeni sistem tanklar ... 

Almanya artık hesaba katılması 
lizımgelen askeri bir kuvvet haline 
gelmiş bulunuyor. Savaş kuvveti o 
derece süratle ilerliyor ki bugün Al
manya herhangi bir tek Avrupa dev
letiyle değil; bir devletler ittifakiyle 
boy ölçüşebilecek haldedir. 

Nazi söylevlerinin ikide bir tekrar
ladıkları "muslihane inkişaf .. Alman
yanın bugünkü arazi genitletmesi 
programına karşı koyacak herhan
gi bir devletin başında bomba gibi 
pathyacaktır. 

Şimdiki halde çok iyi terbiye gör
müş 2 milyondan fazla asker Alman 
yanın elinde istediği anda savaşa 
hazır bir halde beklemektedir. 

Dünya harbinde her memleket 
k;endi toprakları dahilinde mütesel
sil askeri hatlar tesis etmek gayesini 
gütmüştür. Askeri tabiyede bu hat
ları yarmağa münhasır kalırdı. Fakat 
son senelerin makinelesen harp tar
zı bu gibi tabiyelere eski ehemmiye-. 
tinden çok kaybettirmi' bulunuyor. 
Tayyarenin bir harp ileti olarak in
kişafı yüzünden bugün savaş üç 
cephelidir. İstikbalde harbi kazana
cak ordu muhakkak surette teçhizat 
bakımından en son sistem malzeme 
ile mücehhez olmak lazımdır. Askeri 
bir taraftan öbür tarafa nakletmek 
için çok seri vasıtalara da malik ol
malıdır. Bu karışık harp aletleri?i 
iyi bir şekilde kullanmak için teknık 
yetiştirilmiş bir ordu lazımdır. İşt.e 
bugünkü Alman ordusu tam manası
le teknik yetiştirilmiş bir ordudur. 

Almanyanrn askeri mütehassısı 
Von Seeckt iki sene evvel memle
ketin 200.000 kişilik bir orduya ihti
yacı olduğunu söylemişti.Bu ordunun 
herhangi bir ani hücuma karşı vata· 
nı müdafaa ve düşmanı derhal to· 
parlanamıyacak bir şekilde mağlup 
etmeğe kafi geleceğini de bildirmiş· 
ti. Halbuki bugün bu rakam 400.000i 
bulmuş olduğu halde Almanya gene 
aakerini çoğaltmakla metgul !. 

Bildiğiniz gibi Reichsvehr Alman 
ordusunun ancak bir kısmını temsil 
etmektedir. Bu mütehassıs ve teknik 
terbiye görmüş orduya ilaveten mu
vaffakıyetli bir harp için kütle halin· 
de harbe sürülebilecek askere de ih
tiyaç vardır. Bu orduyu da hücum 
kıtaatı ile çelik miğferliler teşkil et
mektedir. Teknik ordunun arkasında 
harp edecek ve onda hasıl olacak 
gedikleri dolduracak olan hücum kı
taatı ve çelik miğferliler aon iki ay 
zarfında ihtiyat kıtaatı şeklinde o 
kadar çoğaltılmıştır ki bunların ade
dini tahmin güçle§miştir. 

Yüksek bir tarzda sanayileşmiş 
bir memleketin savaş kuvvetini as
ker adediyle ölçmek eıaıen bizi yan-

1932 denberi manevralarda kalın mukavva ve ince demir levhalardan 
İn§a edilmiş tanklar ku/Janan Almanya artık bunların yerini sahi

ci ve müthiş bir harp !ıleti olan hakiki tanklarla doldurmaktadır. 

lış tahminlere sürükler. Modern harp 
eninde sonunda as~er adedi kadar 
harp tekniği, harp makineleri ve bu 
askerin aletleri kullanmak hususun
daki teknik bilgisine dayanacaktır. 
Bu itibarla son on sene zarfında bir 
çok avantajlardan mahrum bir hal
de çalıştığı zanneqilen Alman ordu
sunun son derece inkişaf etmiş bir 
halde bulunmadığını ileri sürenler 
vardır. 

Halbuki bu avantajsızlıklar Alman
yayı en az adetlerle, en tekilik bir 
tarzda çalışmağa sevketmiş ve kom
şulannın yaptığı gibi modası her 
gün değişen bir sürü harp vesaiti ve 
makineleri biriktirmekten menetmiş
tir. Hırp malzemesi kadar durduğu 
yerde kendi kendine harap olan hiç 
bir şey yoktur. Miktarı nekadar çok 
olursa olsun bu malzeme modası 
geçmiş tipten ise bir kuvvet ifade 
etmez. Bu itibarla da Almanyayı as
keri bakımdan mütalea ederken sa
nayı mekanizmasını, harp malzemesi 
istihsal hususunda ne kadar süratle 
düzeceğini hesap etmek lazımdır. 

Hitler idaresi harp hazırlıklarının 
yapıldığı merke;lerde çalıpn inaan
la~ın ağızlarını kilitlemiş, mühürle
mış bulunuyor. 

Voss ve Blohm gemi tezgahların
da çalışmağa talip olanlar, talepna
meleriyle birlikte pyet esrar fatet
tikleri tebeyyün ederse aleyhlerinde 
verilecek idam hükmünü kabul ettik
lerine dair peşinen imza vermekte
dirler. Başka yelerde de vaziyet bu
nun gibidir. Maa~afih . bu _kadar sü: 
ratle silahlanan hır mılJetın asken 
esrarının bir taraftan olmasa, diğer 
taraftan sızacagı muhakkaktır. 

Bu itibarla apğıda toplanan ma
lfımat Alman ordusu hakkında en sa
hih ve yeni malftmat alan kaynak
lardan geldiğine göre mübalağadan 
iridir. 

Siemens fabrikası İtalya ordusu 
hesabına imal edildiği işaa olunan 
(2.000) yepyeni model 1ayyare yap
maktadır. Tayyare imalatı memleke
tin her tarafında bümmalı bir şekilde 
devam etmektedir. Schvartzkopf ma
den işleri fabrikaları yeni el bom
baları tecrübelerinı: hararetle devam 
ediyor. S. U. M. Vergoserverke tez
gahlarında Almanyanın en i\ı:ri ge
len (80) kimyageri daha boğucu ve 
müessir bir gaz üzerinde çalışmak
tadırlar. Borıig lokomotif fabrikası 
500 yeni model mitralyoz için emir 
almış bulunuyor. 

Esaen, Augsburg ve Düsseldorf 
da ağır top imalatı teksif edilmiştir. 
Tank yapmak için çelik tabakalar 
memleketin her tarafına sipariş edil
miştir. Çelik kasa imalatı bilinmiyen 
bir sebepten dolayı hümmalı bir şe
kilde devam etmektedir. Berlin fab
rikaları sahra toplan için aksam 
imaliyle meşguldürler. Bu malumat 
ortaya çıkınca imalatın Çine gönde
rileceği aöylenmi§tir. 

Dixi fabrikaları zırhlı otomobil in
taatına son derece germi vermitdir. 
ler. Leipzig'de imal olunan tanklar 
memleketin muhtelif aksamında çift
lik sahiplerinin malikanelerinde giz
lenmektedir. Dessau'da 200 den faz
la tayyare uçuşa hazır bir halde giz
lenmektedir. Bunların harp tayyaresi 
haline ifrağı azami on bir saatlik bit 
iştir. Bunlar harp için teçhiz edilin
ce modern savaş vasıtalarının en iyi
lerinden olacaklardır. 

Bilbas~ sürat hususunda emsaline çok laik olan Alman tanklarından 
biri bir yokUfU .5UUC 6Q JıiJometre ~üradc SIWMA-

Alman ordusu için cephane Alman. 
yadan ba§ka yerlerde de imal olun
maktadır. Litvanyıda Uborı Pla-

Eczane sahipleri 
Kalfalara izin 
Vermiyorlar 
Eczacı kalfalarının da hafta tati

linden istifadeleri hakkında pratik 
farmokologlar birliği eczahane sa -
hiplerile temas etmiş. bu hususta on
ların fikirlerini sormuş ve eczahane 
sahiplerinin kalfaların hafta tatiline 
muvafakat etmediklerini anlamıştır. 

Bu hususta fikrini öğrenmek isti
yen bir muharririmize lstanbu1 Sıh
hat direktörü Ali Rıza Baysun de· 
miştir ki: . 

·•- Eczahanelerin hafta tatili içın 
belediye encümeni tarafından veril
miş bir karar. var~ır. B~ kararı bazı 
eczahane sabıplen tatbık etmemek
tedirler. Hafta tatili meselesinde 
pratik farmakol~glar bir]iğinin ec
zahane sahiplerıle yaptıgı temasla • 
rın sonunu beklemek lazımdır ... 

Ali Rıza Baysun ecza fiyatlarının 
fazlalığı hakkında da izahat vermiş 
ve: 
"- Bununla doğrudan doğruya 

Sıhhat Bakanlığı meşgul olmakta -
dıı, demiştir. llaçlarm çok pahalıya 
satıldığına dair direktörlüğümüze 
resmi bir şikayet yapılmamıştır. Böy 
le bir iddia karşısında tahkikat ya
pılır ve netice Bakanlığa bildirilir.,, 

Habe,ıstana doGru 
Motosiklet seyaaht etmekte olan 

Arnold John Gregery isminde bir ln
giliz mühendisi dün Edirneden şehri
mize gelmi§tir. John Gregory bir haf
ta evvel bir motosikletle Londradan 
hareket ederek bütün Avrupayı dolaş
mıştır. İngiliz mühendisi bize Türki
yeden Suriye. Filistin yolile Arabis • 
tana, oradan da Mısır, Tunus ve Fa
sa gideceğini ve Fransadan Londraya 
döneceğini söylemiştir: 

- Türkiyeye ilk defa olarak geli -
yorum. Bundan evvel Arabistanda bu
lundum. Hicaz Kralı lbnissuudun ya
nında çalıştığım için arapça da bili
rim. Kendisini de ziyaret edeceğim.,, 

lngiliz mühendis Habeşistana gidip 
gitmiyeceği hakkında sorduğumuz su 
ale cevaben de henüz bir karar verme 
diğini ve Mısıra gittikten sonra Habe
şistana git~e~ için bir karar verecc
gini söylemıştır. 

Mühendis, yarın vapurla Mudanya· 
ya gidecek ve oradan A?ado'ıuda se -
yahatine devam edecektır. 

Doktorların kazanç vergisa 
Doktorların kazanç vergisi, oturduk 

lan binanın gayri aafisi üzerinden alın 
maktadır. Birtakım doktorlar, kabine 
}erile evlerini birleştirmişlerdir. Bazı 
doktorlar vergi kt11ilmesihde yanlış -
lık olduğunu ileri sürerek kesilen ver
ginin çokluğuna itiraz etmişlerdir. 
itirazlara birinci derecede burada ba
kılmaktadır. Buradaki karara da iti -
raz edilirse dosyalar Ankaradaki mcr 
kez komisyonuna gwnderilmektedir. 

basında Alman mühendisleri tara
fından idare olul\in bir fabrikada 
ağır bomba ta§lyan tayyare ve ağır 
topçu malzemesi yapılmaktadır. Hol
landada bir fabrika Krup fabrikası 
tarafından patentesi alınan yeni bir 
tip top imal etmektedir. Çekoslovak 
cephane fabrikalan muntazami'n Al
manya hesabına harp malzemesi 
imal etmektedirler. 

Bu sözlere inanmıyanlar, Alman• 
yanın resmi ticaret istatistiklerine 
bakarlarsa şaşıracaklardır. 1933 yı
lındanberi Almanya harp malzemesi 
ve harp vesaiti imaline yarıyan ham 
maddeleri şimdiye kadar hiçbir za
man görülmedik miktarlarda ithal 
etmektedir. Bu istatistiklere nazaran 
geçen ıene Almanya diğer seneler
den yüzde yetmiş nispetinde fazla 
demir ithal etmiştir. Bakır ithalatı 
yüzde 64, nikel ithalatı yüzde 94, 
patlıyan maddelerin imalinde kulla
nılan sellüloz ise yüzd~ (330) art
mış bulunuyor. Manganez ve çelilc 
ithalatı da son derece yükselmiştir. 

Almanya kimya sanayiinde dün
yayı geride bırakacak kadar ilerle
miştir. Gelecek savaşta boğucu gaz
lerden son haddine kadar istifade 
emelindedir. Bunun için de kimya 
sanayiini memleketin ihtiyacatının 
kat kat fevkine çıkarmış bulunuyor. 
Her halde kimya harbinde Alman
larla boy ölçüşmek son derece rnüş
kül. hatta imkansız bir halde bulun
maktadır. Ayni kuvvetle Alman zi
mamdaranı mikrop harbine de ehem
miyet vermektedirler. Koch rqüesae
sesi bu yolda son hızla çalışıyor. El 
bombalarının hastalık sf.çan mikrop
larla doldurulması tecrübelerinin de 
muvaffakıyetle neticelendiği söylen· 
mektedir. 

Diyeceksiniz ki öbür memleketler 
de boş durmuyor ve silahlanıyor 
Almanya onları kopya etmekten baş
ka bir şey yapmıyor. Bu, bir hakika
tin yansıdır. Çünkü başkalan harbe 
değil, muhtemel bir harbe hazırlan
maktadırlar. Halbuki bugün Alman
yada harp hükumetin ideali şeklinde 
göze çarpmaktadır. Başka memleket
~e!in harp felaketine karJI koymak 
ıçın mevcut efkarı umumiye, Alrnan
yada bunun tamamiyle aksine olarak 
harbe hazırdır. 

Bu hazırlıklar ve Alman efklrı 
umumiyesine bakarak bir hüküm 
vermek lazımgelae, Almanya, harbi, 
devletin muhafaza ve mildafaa•ı için 
değil, bir ideal olarak kabul etmit 
ve bu yolda çok hararetle çalaımak
tadır. 
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_vA_H_u_o_i_LE_R_._K_A._To_L_iK_L_E_R Şimal Kutbu Uzerinden Geçerek! 

Almanyada Olup Bilenler Moskovadan San-Fransiskoga ••. 
lngiliz radyosunda 
"Evamiri aşere,, iske~e metrepolidi 

Beraet etti 
U: Soir'dan: 

Eğer arsıulusal efkarı umumiyc
b ü tün dikkatini İtalya • Habeş 
ihtilafının ne şekilde inkişaf ettiği
ne hasretmi olsa idi, hiç şüphesiz 
son günlerde Almanyada cereyan e
den hadiselerle daha çok alakadar o
lurdu. Başbakan Hitler partisinin en 
faal elemanları ortaya atılmıştır. 
Hatta o kadar ki bu Nasyonal Sos
yalist diktatorasında kimin emretti
ği belli değildir. 

Yahudilere karşı yapılan mezalim, 
İngiliz ve Amerika mahafilinde çok 
fena karşılanmıştır. Katolikliğe kar
şı açılan mücadele. papalık makamı 
tarafından resmen protesto edilmiş 

GÔBELS 

ve Ren mıntakasında ciddi karışık
lıklar vücuda getirmiştir. Nihayet 
Çelik miğferliler teşkilatının dağıl
ması, eski muhariplerle, Nazi teşek
külleri arasında ötedenberi devam e
den ihtilafların arttığını göstermiş
tir. 

Bütün bunlar, Renin orta kıyısın
daki endişeli vaziyetin hiç olmazsa 
bir cephesini göstermcğe kafidir. 

Alman hükumeti, Alman efkarı 
umumiyesi için İngiliz - Alman de
niz anlaşmasının bir sonuca bağlan
ması ve eski İngiliz muhariplcrinin 
Almanya nezdinde yaptıkları teşeb
büsleri lazımgeldiği kadar istismar 
etmiştir. 
Almanyanın, bugUn bu iki hadi -

ı>eden dolayı ümit ettiği menfaatler, 
dahili siyasada yapılan hatalardan 
dolayı milşkill vaziyete dü mÜ§tÜr. 
Eski lngiliz muharipleri, Nasyonal 
Sosyalist rejiminin eski Alman mu
hariplerine nasıl muamele yapıldığı-

nı görmüşler ve Nazilerin, bu ziya
reti, kendi hususi siyasalar •için is
tismar etmek uğrunda nasıl kullan
mak istediklerini anlamışlardır. 

İngiliz ve Alman eski muhariple
rinin "kardeşleşmesinin,. ertesi gü
nü, Almanyanın bütün hedefi İngil
tereye karşı çevrilmiş, buna bahane 
olarak ta lngiliz gazetelerinin Al -
manyadaki Yahudilere karşı takip 
edilen siyasayı fena karşılamaları i
leri sürülmüştür. 

İşte Almanyaya karşı ne zaman 
böyle bir §ans görünse, Almanlar 
kendi hatalarile bu §ansı bozmakta
dırlar. 

Herkesi düşündüren nokta şudur: 
Bitlerin şahsi otoritesi ne olursa ol
sun. O, bu şiddet politikasına karşı 
koymağa gayri muktedirdir. Füh
ren, yeni dinsizler tarafından, kato
li k papaslarına, katolik kilisesine 
karşı yapılan bu tecavüzlerin. arsıu
lusal efkarı umumiye nazarında Al
manyayı sarstığını bilmez değildir. 
Bitler tarafından şahsen verilen te
minata rağmen katolikler. ve Çelik 
mi~f~rliler aleyhine yapılan şiddet 
polıtıkası devam etmektedir. Bun • 
dan şu netice çıkar ki, Berlinde 
Führer'den daha nüfuzlu adamlar 
vardır. Bunlar Nasyonal Sosyaliz -

GôRING 

min en faal elemanlarıdır ve 1922 
deki parti programı mucibince, si
yasal durumu bitirmek kanaatini 
bcsliyerek Hitlerin uzlaşma fikrinin 
fevkine çıkmaktadırlar. 

Bu, belki, Reichswehr tcflerl l§i 
düzeltmek için doğrudan doğruya 
müdahale etmezlenıe yeni bir 30 lia
ziran vakasile bitecektir. 

Tayyareci Levanevsky'nin 

Paris - Soir'dan: 
Şimal kutbu üzerinden geçerek 

hiç durmadan Moskovadan San -
Fransisko'ya uçulacak .• 

İşte şimdi Moskovada bu müthiş 
seyahatin planları hazırlanıyor ve 
bütün Rusya bugünü bekliyor ..• 

Dünya tayyarecilik flleminin şim
diye kadar emsaline tesadüf etmedi
ği bu müthiş teşebbUs birkaç gün 
içinde yapılacaktır. Moskova tayya
re meydanında, hareket etmek için 
havanın müsait olması bekleniyor. 
Bunun için sureti mahsusada bir 
tayyre inşa edilmiştir. Bu tayyare 
yapılırken bütün planları gizli tu -
tutmuştur. İçinde ne çeşit tertibat 
olduğunu kimse bilmiyor. Yalnız tek 
motörlü olduğu malumdur. İşte o 
kadar. 

Tayyareyi, Çelyoskin kazazedele
rini kurtaran Lavanevsky idare ede
cek ve yanında ikinci pilot olarak 
Bardonkoff, mekanisiyen sıfatile 
Levtchenka ve Be1iakoff bulunacak
tır. Lavanevsky, Sovyet tayyarecili
ğinin iftihar ettiği bir simadır. Ku
tup mıntakalarını dehşetli bilir. Ce
sareti ve havacılığa dair bilgisi pek 

' çoktur. Bu tayyarecilerin Moskova
dan San - Fransiskoya kadar katede
cekleri mesafe 9 bin kilometredir. 

- Hayır Madam sizi takip etmiyorum ... Yalmz gölgenizden 
istifade ediyorum! 

No: 95 

KIR·MIZI VE SiYAH 
ama onu halka sürebilmek için lazım 
olan demir bilek onlarda yok. 

- Vaktile bir basımevi işlettiğin 
ne de belli! 

Eski basımevi (matbaa) sahibi öf
keli öfkeli devam etti: 

- Beni malımdan, mülkümden 
kim koğuyor? Napoleon'un "con
cordat,, sı ile geri çağırdığı papas
lar... Devlet hekimlere, avukatlara, 
astronomlara, ne muamele eder? on
ları adece birer ~atandaş sayıp ha
yatlannı kazanmak için yaptıkları işe 
kanşmaz. Papaslara karşı yapılack 
muamele de budur; hayır, Napoleon 
papaya hoş görüneyim diye ,onlan 
tepemize çıkardı. Senin Bonaparte'ın 
birtakım adamlara baron'luk, comte
luk vermeseydi bugün asilzadeler 
küstahlığa kalkarlar mıydı? Onların 
modası geçmi§ti. Papaslardan sonra 
beni en çok çileden çıkaran, libe
ral olmıya zorlıyan, o küçilk taşra 
asilzadeleri oldu. 

Bu konuşma uzayıp gitti; bu yol
da sözler Fransa'yı daha yarım asır 
uğraştıracak. Saint-Giraud'nun, ta -
nda yaıamağa imkan olmadığını bir 
düzüye tekrar etmesi üzerine Julien 

STENDHAL 

çekine çekine kan§ıp M. de Rcnali'n 
hayatını örnek diye gösterdi. 

Falcoz hemen atıldı: 
- Tam adamını buldunuz, deli

kanlı! o, örs olmasın diye çekiç ol
du, hem de ne dehşetli çekiç 1 Ama 
görüyorum, Valenod onu haylı geçi· 
yor. O habisi tanır mısınız? i te asıl 
hıı.bis o. Bu günlerde işinden atılıp 
da yerine Valenod'nun getirildiğini 
görürse sizin M. de Rcnal aceba ne 
der? 

Saint-Giraud: 
- Ne diyecek? dedi, ettikleri ite 

baş ba a kalır. Demek siz Verrihes'j 
bilirsiniz, delikanlı. Bütün o Rcnal
lerle Chelan'larr başımıza çıkaran, 
Vnlenod'larla Maslon'ların hüküm 
sürmesine yol açan hep o Allah't.ın 
belasını bulası Bonaparte'tır. 

Koyu politika üzerine ge~en bu 
4onuşma Julien'i hayrete dü~Urüyor 
ve aşk, haz hulyalarını unuttııruyor
<iu. 

Paris'in uzaklardan beliren ilk gö
reyi ona pek heyecan vermedi. Ger
çi gelecek gUnleri için hulyalar kur
muyor değildi; fakat Verricres'de 
ge~irdjği yirmi dört ı1aatin hatırası 

İşin asıl en feci tarafı, bütün bu 
6eyahatin büyük buz sahraları üze
rinde yapılacak olmasıdır. Şimdiye 
kadar buralara insan ayağı basma
mış, hiçbir tayyare bu mıntaka üze
rinden uçmamıştır. 

Lcvanevsky, seyahatini daha lCa -
rıştırmak için doğrudan doğruya 

daha canlı idi ve o hulyalara pek 
vermiyordu. Julien, papasların küs
tahlığı yüzünden bir gün Fransa'da 
yıne cumhuriyet olur, aşilzadelcr yi
ne sıkıştırılırsa, sevgilisinin çocukla
rını korumak için her şeyi bırakaca
ğına, onları kimsesiz komzyacağına 
yemin ediyordu. 

Verricres'e vardığı gece, merdive
nini maaame de Renal'in yatak odası 
penceresine dayadığı Vjlkit o odada 
bir yabancının veya M. de Renal'in 
yattığını görse ne olaca)<tı? 

Ama ilk iki saat, kendisini savma
ğı gerçekten istiyen sevgilisinin ya
nına oturmuş, arzusunu ona da ka
bul ettirmeğe çalışırken ne büyük 
hazlar duymuştu! julien'inki gibi bir 
gönül, böyle hatıralardan ömrü ol· 
dukça kurtulamaz. O gecenin ve er
tesi günün kalan saatleri ise a§kla
nnın ilk çağlarına, on dört ay önce· 
ki hatıralarına karışıp gitmişti. 

Julien, daldığı derin hulyadan 
uyandı, çünkü araba durmuştu. J.
J.- Rousseau sok<ı;:ında, posta araba
larının durak yeri ola?\ avluya gir
mişlerdi. Julien tek atlı bir payton 
çağırıp: 

- Malmaison'a (1) gideceğim, 
dedi. 

- Bu saatte orada ne vauacaksı
nız, Monsieur. 

- Size ne? siz çekin. 

(1) Napolcon'un ura1larpıdan birt 

Wireless World'dan: 
British Broadcasting Company a

dındaki radyo şirketi btitün spiker
lerine aşağıdaki on maddeyi tebliğ 
etmiştir. Bundan sonra İngiliz spi
kerleri için ıunlar yasak edilmi§tir : 

1 - Ticaret firmalarının isimleri
ni söylemek, 

2 - Siyaset adamlarını tenkit et
mek, 

3 - Gayri ahlaki mevzuları dile 
almak, 

4 - İnsanların körlüğünden, ısa -
ğırhğmdan, kekemeliğinden bahset
mek, 

S - içkiyi meth ve sena etmek. 
6 - Dine ve spirtizmeye hücum 

etmek. 
7 - Ailede kadının veya kocanın 

sadakatıizliğinden bahsetmek, 
8 - Tedavisi kabil olmıyan has

talıklar hakkında söz söylemek, 
9 - Çinlileri zemmetmek, 

10 - Zencileri zemmetmek. 

Yelkenli ile dünyayı dola
şan kadınlar 

Matin'den: 

içinde on dört kadın bulunan 
Femme ismi:ıdeki Fransız yelkenlisi 
dünya etrafında dört sene sürecek 
bir seyahati bitirmek üzeredir. 

Bu yelkenli kadın ve genç kızlan 
denizciliğe alıştırmak için kullanı-
lan bir mektep gemisidir. İçinde bu
lunanlar Fransanın kibar alemine 
mensup kadınlardır. Kaptanı da, 

1 tayfaları da hepsi kadındır. 
1931 eylülünde, dünya seyahatine 

çıkmadan evvel her biri 30.000 frank 
depo vermişlerdir. Geminin kaptanı 
Madam Dupont'tur. Kocası bir Fran-

1 sız bahriye zabitidir. Gemide bir tek 
erkek dahi yoktur. 

Yelkenli Bilbao'ya varmak üzere
dir. Oradan Havre'a varacak ve bu 
ıuretle seyahatini bitirmiş olacak
tır. 

Yunanca gazetelerden: 
isyan hareketine bilfiil karı§tığı 

idcliasile Sen Sinodda muhakeme 
eclilmekte bulunan lskeçe metropo• 
licli beraet etmiıitr. Sen Sinodc:Pa 
bu beraet karan hükıimetı hayrete 
clüfürmüıtür. Beraet eden Mctropo· 
licl ele hemen iıtilasını vermİ§tir. 
Eıtiya gazetesi Sen Sinodun bu ka· 
rarı üzerine hükumetin tayin e;yle• 
eliği bir Sen Sinocl teıkil ettirerek 
ruhaniler araıında bir tasfiye yap• 
ması muhtemel olduğunu ;yazıyor. 

Moskova metrosu 
Vetcherinaia Moskva'dan: 

Moskova metrosu, yani yeraltı şi
mendiferleri bundan iki ay evvel açıl 
nuştır. Şimendiferlerde 15 Mayıstan 
15 Temmuza kadar 10,439,243 yolcu 
nakledilmiştir. Hergün bu şimendi
ferlerde 120.000 Moskovalı seyahat 
etmektedir. Trenin sürati saatte 24,7 
kilometredir. Her vagon günde 344 
kilometre katetmektedir. 

Krali~e olayım 
derken ... 

Matin'den: 

Her yıl yapılan güzellik seçimin
de, bu yıl gülünecek derecede ağla
nacak bir hadise oldu. 
Mısır güzellik kraliçeliğine nam

zet yakın akrabadan iki kız, evvela 
aralarında başlayan bir dil münaka
şasmdan sonra, daha jüri önüne çık
madan boğaz boğaza geldiler. Kav
ga pek feci oldu. Kızlardan birinin 
gözü patlamış, ötekinin de yüzü ra
kibesinin tımaklarile param parça 
olmuştur. O kadar ki, zavallı kız öm 
rünün sonuna kadar yüzü bozuk ka .. 
lacaktır. gideceği yolu gösterir harita 

Alaskaya geçmiyecek biraz sola kıv· 
rılarak, Amerikanın şimalindeki mın 
takalar üzerinde de istikşafatta bu
lunacaktır. Bu kısımlarda da şimdi
ye kadar hiçbir tayyare uçmamış ve 
bu mıntaka coğrafya haritaları üze
rinde beyaz bir leke olarak gösteril
miştit:. 

ManikUrden sonra 

AsJl Kutı.ı.p mıntakasııun en tehli
keli kısmı burasıdır. 
Şimdiye kadar yapılmamış olan 

bu büyük seyahatin gayesi, yalnız 
Kutbun üzerinde uçmak değildir. 

Moskova ve San - Fransisko gibi, 
dünyanın en büyük iki merkezini bi
ribirine bağlayacak olan bu muaz -
zam seyahatte, Kutup mmtakaların
da da uçulabileceğini isbat edecek, 
dünyanın iki ucunda bulunan mem
leketlerin biribirlerine kolaylıkla ve 
süratlc bağlanabileceğini göstere -
cektir. 

Levanevski ile arkadaşları bu u
çuş esnasında ilmi tetkiklerde de 
bulunacaklar, bu suretle Kutba ait 
ilk ilmi malumat toplanmış olacak
tır. Tayyareciler için en büyük müs
kütat, Moskovadan sonra ilk buzi'u 
merkezin havalarına girdikleri za
man başlayacaktır. 

Buraya kadar zaten hava istasyon
larından muntazaman malfımat al
mak kabildir. Fakat bundan sonrası 
için büyük meçhullerle karşılaşıla • 
cağı mu.hak~aktır. Bunun için şim
diden Şımalı Rusyada bulunan rad
yo istasyonları, harekete geçmişler, 
Sadko, Ermak, Krassine ismindeki 
buz kırıcı gemiler Kutup denizine 
doğru hareket etmişlerdir. Bunlar 
Lavanevsky tayyaresine hava vazi -

Her hakikiğ ihtiras yalnız kendini 
düşünür. İhtiraslann Paris'te pek 
güllinç bulunma ı da bence bundan
dır, P~ris'te komşular boyuna ken
dilerinın düşünülmesini isterler. Ju
lien'in Malmaison'da ne kadar heye
cana kapıldığını anlatmağa kalkacak 
değilim. Ağladı. Ne? bu yıl yapılan 
ve o parkı parçalara bölen çirkin, 
beyaz duvarlara rağmen ağladı mı? 

- Evet monsieur: gelecek nesiller 
için old~ğu gibi Julien için de Ar
cole, Saınte - Helene ve Malmaison 
arasında hiç bir §ey yoktu. 
Akşamı Julien, tiyatroya girmeden 

önce haylı tereddüd etti: tiyatro 
hakkında tahaf tahaf düşünceleri 
vardı, oralarda insanın baştan çıka
cağını sanırdı. 

lçine kök salan her şeyden kuş
kulanmak huyu, yaşıyan Paris'i 
zevkle seyretmesine engel oldu; o, 
ancak kahramanından kalma anıtla
ra, yapılara bakmaktan haz duyuyor
du. 

"İşte entrika, mürailik merkezine 
geldik! Burada, abbc de Frilair'i ko
ruyanlar hüktim sürer . ., 

OçUı'ıcü günün akpmı, merakı ab
be Pirard'la buluşmazdan önce her 
şeyi görmek tasarından üstün geldi. 
M. de La Mole'un konağında nasıl 
bir hayat geçireceğini abbc ona so
ğuk bir eda ile anlattı: 

- Birkaç ay içinde bir işe yara
mıyacağınız görülür e yine medrc-

- Bir de kadınların eli hiç bir işe yaramaz derler ... Hele şuna 
bakın ... 

yetini telsizle bildirmeğe çah§acak
lardır. 

Kanada ve Alaskada bulunan tel
siz istasyonları da Rus tayyaresine 
yardım edeceklerini bildinni lerdir. 

Moskova - San - Fransisko tayya
re seferi, Sovyet Ruıyanm tayyare
cilikte ilerleyişini kaydetmek itiba-

seye döneceksiniz; ama o zaman 
medresede itibarınız artmış olur. Bu
rada, Fransa'nın en büyük asilzade
lerinden ve efendilerinden biri olan 
marquis'nin konağında oturacaksı
nız. Siyah elbise giyeceksiniz ama 
öyle rahib kıyafeti değil, şöyle yas 
tutan bir adam kıyafet;, .. Ben sizi 
bir medreseye göndereceğim; hafta
da üç gün derslere gitmenizi mu
hakkak isterim. Her gün, öğleyin, 
marquis'nin kitab odasında hazır bu
lunacaksınız; marquis size davaları 
ve daha birtakım işleri için mektub
lar yazdıracak. Marquis, aldığı her 
mektubun 'kenarına, ne şekiltte ce
vab verileceğini kısaca işaret eder. 
Ben kendisine sizin üç ayda bu işi 
kavnyacağımzı, yazıp imzaya götü
receğiniz cevablardan on ikide sekiz 
dokuzunun marquis'nin istediğine 
uygun olacağını söyledim. Akşam sa
at sekizde yazıhaneyi düzeltir, saat 
onda da serbest kalırsınız. 

Abbe biraz durduktan sonra de
vam etti: 

- Olabilir ki ihtiyar bir hanım 
veya erkek size mülayim bir tavur
la birçok faydalar umdurmak sureti
le veya başa kaka para vererek, mar
quis'ye gelen mektublan kendilerine 
göstermenizi söyler ... 

Julien kıpkırmızı kesilip: 
- Rica ederim, monsieur, dedi. 
Abbe acı bir gülümseme ile: 
- Bu kadar fakir olduğunua: hal-

rile de önemlidir. 
Pravda bu hususta §Unları yaz. 

maktadır~ 
''Buzlu mıntakada yapılan çalış• 

malarm sonuçlarına, ve Sovyet tay
yareciliğinin ilerleyişine dayanarak, 
yeni esaslar dahilinde Şimal Kutbu 
tizerinde uçabiliriz., 

de, hem de medresede bir yıl geçir• 
dikten sonra böyle şeyleri hala iğrc· 
nerek karşılamanız, fazilet gösterip 
öfkelenmeniz doğrusu şaşılacak ey.1 
dedi. Medresede hiç mi gözUnUzU 
açmadılar? hiç bir şey farkedig alış• 
madınız mı? 

Abbc ağzının içinden ve sanki ken"' 
di kendine söylenir gibi: "Aceba kan 
kuvveti mi desem? dedi.,, Sonra Ju· 
lien'e bakarak: 

- Asıl tahafı, dedi, marquis siz\ 
tanıyor ..• Bilmem nereden. Size şirn· 
dilik yüz lira yıllık veriyor. Hep be• 
vesine kapılıp iş gören bir adamdır, 
baş kusuru da budur; sizinle ç~· 
cuklukta yarışa çıkacaktır. Hizmetı· 
nizden memnun olursa yıllığınız se• 
kiz bin franga kadar çıY."lbilir. 

Abbe nahoş bir tavurla devam et
ti: 

Elbette siz de anlarsınız ki mar
quis, bu kadar parayı size kara göz
leriniz için vermiyor. lşe yaramanıı 
lazım. Ben sizfn yerinizde 0J5a~ 
pek az söz söylerim, hele bilmedi• 
ğim §eyden hiç bahsetmem. 

"Ha 1 işinize yanyacak bazr şeyleı' 
de öğrendim; M. de La mole'un al· 
lesinden bahsetmeği unutuyordurll· 
Marquis'nin bir kızı ile bir oğlı.1 
var; oğlu on dokuz yaşında. en ile• 
ri gelen şıklardan; o da bir çe it ae

1
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lstanbul 

(TAN) iN OYKUSU 

YUKULE-LE Yazıyor 
ikinci mektup (1) 

Yazan : Bedri RAHMi 

Kar Gene Yağıyor Ve Etraf ta Ezilen Karların 
lfışırtısile Karlara Basan Çizmelerin Mahmuz 
Şıkırtı/arından Başka Bir Ses işitilmiyordu 

18.30: Yüzme dersleri. Bayan Azade 
Tarcan. 18.50: Fransızca dera. 19.10: Dana 
musikisi (Plak). 20: Spor konu,maları. 

Sait Çelebi. 20.30: Bayan Bedriye Tüzün. , 
Türkçe sözlii eserler. Radyo caz ve tan
ıo orkestraları. 21.35: Son haberler, bor
salar. 21.40: Bayan Babikyan. Şan, piya
no ile beraber. 22: Plilı: neşriyatı • 

BU kreş 
13: Sözler. 13.05: Salon orkestrası. 

1 
kan tepesine fırlamııtı. Uzun boy· 

U adamı ancak bir mucize kurtara
bilirdi. Hani ' 4bunu da allah yarat
~ıtrr,, diye dütünecek bir halde de
lildi Kuıoğlan ... Bu hiddet içinde, 
hetbabtı kıtır kıtır keseceği muhak· 
k.ktı. Lakin bir mucize oldu ve 
'Uzun boylu adam cehenneme yollan-
11lışken yarı yoldan geri dönebildi. 
b' Evet ... Delikanlı kılrcmı aıymrken, 

trdenbire kollarından yakalanmııtı. 
l>ebelenip kurtulm'!-k istedi, fakat kı
llııldanmaıına meydan vermediler. 
Onıuztarından, kollannm altından tu
ltıp çekerek doğrulttular. 

O zaman, Kuıoğlan bunlann tam 
on kişi olduklarını gördü. Hepsi ka
ra Papaklı, pala bıyıklı ve çakı gibi 
delikanlılardı. 
b İkisi uzun boylu adamın elbisesine 

ulanan karlan silkiyor ve duruşun::n imirleri olduğu zannını veren 
rnuzı yüzü bir genç ise suçunu 

a~fettirnıek istiyormuı gibi ellerini 
~~uıturuyordu : Bir şeyler söylemek 
1crın uzun boylu adamın kenftisine 
bakmasını bekliyormuş gibi bir ta
\tır takınmıştı. 

lCuıoğlan bu hale daha fazla da
tanaınadı. Şöyle bir silkinip kendini 
k Urtarrnak istedi ama omuzlarını ve 
0llarını tutan ellerin de pek yabana 

llblrr §eyler olmadıklarını anladı. 
L. Yiizü kıpkırmızı kesilmişti; hay• 
'lfdı: 

.iri-:- Bırakın beni! On kişinin bir 
~·''Ye saldırması erkeklik sayılm~z. 

ileklerinizin kuvvetini denemek ıs
tcrseniz karşıma birer birer çıkınız. 

Uzun boylu adam, artık kendini 
t~plryabilmişti. Fakat b9yııunu gen
~n ı>ek fena incittiği anlatılıyordu. 
•rtlağıru uğuşturarak homurdandı: 

l - Seni bırakmak mı? Başına ne
er geleceğini tahmin .ed~yoraun 

&aliba ugru t ~ 
- Uğru ... Betı mi uğruyam? 

lq 'le öyle bir tiddetle silkindi ki, 
el ra. gömleğinin parçalan tutanların 
t lcnnde kc.'i.dı. Amma atik davrana-
alı: tekrar üzerine atıldılar, tekrar 

)'akaıadıtar. 
ta kuıoğlan ağza alınmaz bir küfür 
lb •ıtrdu. O zaman uzun boylu, kır-

IZt Yüzlü gence; 
- Cebbar oğlan! • dedi - Bu az. 

f~fl. herifi penceresiz zindanlardan 
ır~ne. bağlayınız. 

ti ~lılcaniınm içi hopladı. Eyvaah, 
tt~di bir de zindanı mı boylryacak
dı· .. Yavaı yava§ yanht bir kapı çal
tı gı~ı.. gırtlağını sıktığı adamın zan
.:~ği gibi bir hırsız olamıyacağmı 
ııı.'tirıneğe batlamıttı. Batlamıttı am 
lir • altın hançeri köpeğin ağzından 
t•· P .. kupğına sokan bu adamın bir 
dUtlu hırlı bir matah olabileceğine 
~ akıl erdiremiyordu. Kendisini sı
de ::akı yakalamış olan gen=.lerde hiç 
la Ydut suratı yoktu. Bilakis bun
~k iyi terbiye görmüt insanlara 
tin 1Yortardı. Ustı;ne üstlük amirle
ta e uz.un boylu adam oğlan diye hi· z.: edıyordu. Demek kj bunlar Ka
\e Çerisine mensup muntazam as
ıa:!erdendiler.Bu takdirde bir "oğ-

ltlt ~ kuırıanda eden adamın çok yük 
l't:tb.eli bir muyan,yahut bir kabile 
bat~ bır bey olması limndı. Yoksa 

Yt tap mı vumıuıtu? 

lbı}~~zı yüzlU genc;in yerinden la
-ııaıadığını görünce uzun boylu, 

ha~ ~e duruyorsun Ce?bar? - diye 
-ırp dı • Şu uğru kılıklı mayasızı 

le IÖtürıene ! 
bıııa:!Oğlan bu bekareti pek ağır 
lıa aa~Ştu, her ıeyi göze alıp bir da· 
'b.tr• dırınağa hazırlanmıttı ki Ceb
l'\ip ~ sağ elini kalbi üzerine götil
'iZtıı:..YUn kestiğini gördü. Ve onun 

_ .& ~-çıkan şu sözleri ititti: 
~ ~et Batır Han beni af bu· 
f11ıcı:lar. Ben evvela Hatun tara· 
!!ıccb verilınit emirleri yapmağa 

U uruırı. 

libi 2:ı~u~yluyu bu cevap yumptır 
~ Yü~e Hatun'ıın her arzularını 
bar 0 .. ~tünde tutanz. Ukin Ceb
ıııuııJ b . Hatunun bu kişi ile ne 

G e eti olabilir? 
enç g··1u . _ 

8
. u mııyerek cevap verdi: 

tah1!ıin ır nıünasebetleri olacağını 
~Cc li edemiyorum hanım. Yalnız 
•htcıı ~tun bizi buraya atarlarken 

.. _ •öyle buyurmuşlardır: 
teli~ Batır Hana tarafımdan rica 
ti de ·ı:_,~uraya buyununlar, o gen
tetitirı ~ zarar vermeden yanıma 

ız. 

- 'l' ıaYltndiulıaf fey .. Tuhaf ıey .• -: diye 
~ e ö UZUn boylu • 
tu ne düterek yürümeğe bapadı. 

l>t\ -:,:ıan etrafına bakındı. Kö
~1 bilir nereye boynunu kır· 

.._ YUıilt 

-.--..-:- _ ~ ı 45: Duyumlar. 13.55: Konserin aüreii. 1 
• 14.15: Duyumlar. 14.35: Konserin ıüreii. 

20: Orı müzifi. 21: Sözler. 21.15: Radyo 
cazı. 22.30: Duyumlar. 22.45: Danım ıo- i 
nu. 23.15: Yabancı dillerle duyumlar. 23. 
25: Dans. 

Budapeşte 
19.40: Çingene müziği. 21.15: Emme

rich Kalman'm "Çardaı .. opereti (Merce
rit adalarından röle). 23.30: Duyumlar. 
23.35: Plik. 24.15: Caz. 1.05: Son duywn
lar. 

Varşova 
20.30: Şarkdar. 20.50: Aktüalite. 21: 

-----:· Konferans. 21.10: Hafif salon mü:r:ifi. 21. 

"lvan•ıa ileri hrakolları karlr tepelerin arkasından görünüp gö
rünüp kayboluyorlardı • ., 

Dediler ... Yürüdü. 

Ağaçlar gittikçe sıkla§ıyorlardı. 
Ve anlaşılan, bunun için, genç şu 
büyük yapı kümesini görememişti. 

Evet ... Henüz on beş yirmi adım 
yol almamışlardı ki birden kocaman 
bir yapı ile ... Bir yapı mı?. Hayır ... 
Büyük bir sarayla burun buruna 
geldiler. Ost üste yığılmış yontma 
ta§lann yaptığı bu yığma bir dağ 
demek daha doğru olurdu. Zira dı

ıanya bakan tek pencereıi yoktu. 
Yalnız kulelerinde dar birer müstatil 

delik olduğu görillüyordu. Yüksek 
ve mazgallı bir duvar bu binayı kü
çük ormandan ayrıyordu. 

Batır Han tunç bir kapıya yumru
ğu ile vurdu. Bir nöbetçi kapıyı ar· 
dına kadar açarak bir kenara çekil
di. 

Kuşoğlan bir rüya görüyormuş gi
biydi. 

Kar gene yağıyor ve etraf ta ezi
len karların hı§ırtısiyle karlara ba· 
san çizmelerin mahmuz şıkırtılann· 
dan başka bir ses işitilmiyordu. 

r Arkası var 1 

Nafıa Vekaletinden: 
Madde 1 - Eksiltmeye konulan İş "Yenişehirde 

Nafıa Vekaleti binasının ön ve arka tarafında bahçe 
tanzimi İhata divarları ve parmaklığı, arka tarafta 

' -bir adet havuz, asfalt yol, ve Çimento karo trotuvar ın-
şasıdır. 

Bu inşaatın keşif bedeli 16864 lira 23 kuruştur. 
Madde 2 - Bu işe aid şartnameler vf1 evrak şunlar-

dır : 
A- Eksiltme şartnamesi 
B- Mukavele projesi 
C- Nafıa işleri şeraiti umumiyesi 
D - Fenni şartname 
E - Keşif cetveli 
F- 5 adet Proje ve tafsilat resimleri. 
İsteyenler bu şartnameleri ve evrakı 84 kuruş muka

bilinde Nafıa Vekaleti Levazım Müdürlüğünden ala
bilirler. 

Madde 3 - Bu işe aid eksiltme: 20-8-935 salı günü 
saat 15 de Nafıa Vekaleti yapı işleri Umum Müdürlü
ğünde yapılacaktır. 

Madde 4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyledir. 
Madde 5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 

1264 lira 82 kuruş muvakkat teminat vermesi ve Nafıa 
Vekaletince verilmiş Fenni ehliyet vesikasını gösterme
si lazımdır. 

Madde 6 -Teklif mektupları; Yukarıda (3) üncü 
maddede yazılı saatten bir saat evveline kadar Nafıa 
Vekaleti Yapı İşleri Umum Müdürlüğüne makbuz mu
kabilinde teslim edilmiş bulunacaktır. Posta ile gönde
rilecek mektupların nihayet ( 3) üncü maddede yazılı 
saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu 
ile eyice kapatılmış bulunması lazımdır. Postada olacak 
gecikmeler kabul edilmez. ( 1964) ( 44 71) 

Milli Saraylar Müdürlüğün den: 
1 - Sarayların tamir işlerinde kullanılmak için 

boru, kalay, tutya ve saire gibi şeylerle karışık olına
mak şartile pazarlıkla dört bin kilo hurda kurşun satın 
alınacakdır. 

2 - Pazarlık 15 Ağustos 935 perşembe günü saat 
on beşde Dolmabahçede Saraylar Müdürlüğü binasında 
yapılacakdır. 

3 - Pazarlığa girmek isteyenler o gün saat on dörde 
kadar yetmiş liralık muvakkat teminatlarile oazarlık 
komisyonuna müracaat etmelidirler • .{ 4350}. 

45: Duyumlar. 21.55: Konferans. 22:30: 
Uzaktaki vatandaşlar için yayım. 22.30: 
Senfonik konaer. 23: Spor. 23.10: Şen 
)·aynn. 23.30: Dana pliklarL 

Belgrat 
21: Viyolonsel konseri. 21.30: Sözler. I 

21.50: Operet müzifi. 23: Duyumlar. 23.20 
Röle konser. 1 

Prag l 
19.20: ~opüler Alman operetlerin~.en J 

20.10: Plak. 20.15: Duyumlar. 20.30: Soz- 1 
ler. 21.15: Salon orkestrası. 21.55: Karı
şık :yayım. 23.30: Plik. 23.45: Konser. 

Moskova 
18.30: Türkmen mwifi. 19.15: Knıerin 

süreği. 20.30: Hafif müzik. 22: Almanca 
yaynn. 22.55: Kızıl meydandan röle. 23.05 
Fransızca yayım. 24.05: İsveççe ,.ayım. 

Lefpzig 
20: Hafif müzik. 21: Duyumlar. 21.10: 

Bad Salzungen·den ısen yayım. Du)'WD
lar. 23.30: Danı miiziti. 

MUnih 
20.05: Şen müzik. 21: Duyumlar. 21.10: 

Johann Straasa'un "Daı Spitzenbuch der 
Könicin., adlı operau 23: DuYWDlar. 23. 
20: Proıram arau 24: Dans. 

Braslau 
20.15: Mozart'm ıarkrlan20.40: Haftanın 

duyumlarL 21: Duyumlar. 21.10: Sözler. 
21.SO: Skc,. 23; DUYWnlar. 23.30: Dans 
miiziii. . / 

NÖBETÇi 
ECZANELER 

Bu ıece nöbetçi eczaneler ıunlardır : 
Eminönünde Bensaııon - Alemdarda U
beyd - Lilelide Sıtlu - Küçukpazarda 
Cemil - Şehzadebaşmda Oniveraite -
~kaarayda Ziya Nuri - Samatyada Ero
fıloı - Şehremininde Namn -Kara
ıümrükte Arif - Büyükadada Şinaııi Rı
u - Heybelide Yusuf - Bakırköyl.e 
Merkez - Fenerde Emilyadi - Haııköy. 
de Yeni Türkiye - Kasmıpaşada Yeni 
Tur.an - Kadıköyde Faik İakender -
Beııktaıta Recep - Galatada Kapriçi -
Tepebaımda Kinyoli - Talı:ıimde Tarla
baıı - Maçkada Maçka - Eyüpte Hik
mte eczaneleri. 

• 
DAVETLER 

EYUP İDMAN YUVASINDAN : 
_Yuvamızın yıllık konıresi 10-8-935 ıii

nu saat 20 de toplanacafmdan üyelerin 
yazılı aaatte Yuvada bıılwımaları bildiri
lir. 

• ÜSKÜDAR HALKEVİNDEN : 
Evi~izde _Franıızça, 1nıilizce, ~iyaziye 

deralerı venlmektedir. Bu deralerde ik
male kalan veya bil&iıini arttırmak iate
yen her vatandaı ıelip ,al11ı1bilir. • 

LI M AN 
HAREKETLERi 

Buıün liınanmuzdan cidecek vapurlar: 
Saat 

9 Güzel Bandırma lımite 
17 Mersin A ·~ahia 
19 Antalya Bartına 
20 Bartnı Karabigaya 
21 Gülnihal Bandrrmay& 

Bugün limanımıza ıelecek vapurlar : 
Saat 
6 Mersin Karabiıadan 
6,30 Gıilnihal Bandırmadan 
8,30 Bartm Bartmdan 

16 Vatan Karadenizden 
16,15 Kocaeli lzmitten 
17 Saadet Mudanyadan. 

• 
SiNEMALAR 
TiYATROLAR 

* Şehir Opereti: Tepebaşı Be -
tediye bahçesinde Peqembe, Cu 
ma, Cumartesi, Pazar günleri sa 
at tam 21 de "Deli Dolu" ope
ret 3 perde, yazan Ekrem Reşit, 
besteliyen Cemal Reşit, latan· 
bul ciheti, Bebek ve Şişli tram
vay lan temin edilmiştir. 

• • Süm ... ı Atk Kurbanı - Sünn Ban-
yoda. * Melelu A•ık Rahibe - Atk ble~esl. 

:/- Y ddıa ı Kraliçe Kriıtin. 
:/- Alkaaar ı Son Tayyareciler - PetroJ 

muharebesi. 
~ Milli ı Fedora - Gaip Ruhlar adaSL 
~ Şık ı Adalar çiçeji - Deniz ejderi. 
• Oakiclat Hile 1 1lk Bahar ~km. • 

Ve geçen ay parasızlığın ne 
demek olduğunu öğrendim. Bu ay 
da atölyede beni çok müşkül mevkie 
koyan bir hikayeye kahraman ol
dum. Bu acıklı hikayeden evvel sa
na bir ay geciken paramın yüzünden 
neler çektiğimi anlatacağım: Şimdi
ye kadar ayın birinde elimi kolumu 
sallıyarak bankaya giriyor ve beni 
bir ay boyunca kimseye muhtaç et
meden yaşatacak paramı alıyordum. 
Bankadan midesinini güzelce doyur
duktan sonra bir daha "acıkma,, de
nilen hadiseye çok uzaklarda kalan 
kötü bir hatıra diye gülümseyen ada
mın rahat adımlariyle çıkıyordum. 
Bankaya gelirken yolda görüp mu
hakkak dönüşte aatınalacağımı kendi 
kendime vadettiğim likör ıiıeleri
nin önilnde durmadan geçiyor. daha 
demin ağzımı sulandıran üzüm sal· 
kımlan karşısında bir damla iştihası 
kalmıyan adam gibi dudak büküyor
dum .. Ayaklarımda yeni, yumuşak 
bir çorap, veya uygun bir pabucun 
tadı. Adımlarımda kendisinden lüzu
mundan fazla emin olan bir insanın 
çevikliği ile yilrüyordum .. 

İtte ben her ay başı bankadan bu 
nefse itimat aıısmı alıp çıkıyor, bu 
kadar paranın nasrl olup da bir ayda 
tükendiğine ilk günler muntazaman 
hayret ediyordum. Ayın son günü 
ceplerimi be§ paraaız, sinirlerimi ha
rap buluyordu.. Geçen ay üstelik 
boyam da tükenmitti ! Birkaç haftamı 
ufaktefek ıeyler üzerind~ çalışmakla 
harcadım. Ayın ilk günü bankaya 
giderken alacağım boyalan hesapla· 
mış bulunuyordum. Fakat bankada 
ekti bir liavadiıle karşrlaştım: 

_ Bu ay paranız biraz geci-
kecek! ... 

Her ay bir melek edasiyle bana 
paramı veren adam birden kar!Jımda 
gorilletti 1 Ve kasanın sarı demir 
parmaklıkla? arasından bana dişle
rini gösterdı. 

Bankadan birkaç yaş ihtiyarlamış 
çıktım. Dışıarda " Alem gene ol 
alem, devran gene ol devran,. dı .. 
Bitkin ve dalgın yürüyordum. Bir 
aralık ,az kalsın bir yabandomuzu 
gibi sağa sola dönemeden üzerime 
doğru inatla ilerliyen kocaman bir 
otobüsün tekerleri altına girecek
tim. Bu kötü haber bana bankadaki 
sevimli memuru gorilleştirmiş, çok 
sevdiğim ıişman tekerli otobüsleri 
yabandomuzu yapıp çıkmıştı. Bu 
yetitmiyormuş gibi bir de, metroya 
inerken çektiğim ııkıntı ve bütün 
metro sakinlerini birer korkunç ku
ta benzetmek illeti başgösterCii.. Du
rup dinlenmeden kimisini kartala, 
kimisini yarasaya benzetiyordum .. 
Paramın gecikmesi Parisi korkunç 

bir hayvanat bahçesi haline getir· 
mit ve ben bu korkulu rüyalarla do
lu bahçeden yorgun bezgin bir halde 
eve dönmüştüm. 

Her ay muntazaman parasını alan 
patron ilk gün beni taciz etmemek 
nezaketini göstermi •. fakat ertesi riin 
bunu hayra yormıyarak odama gel• 
mi!J ve bana "kalorifer,, denilen nes
nenin ne demek olduğundan tutun 
da, odamı yapan kadının kınk ökçe
lerine kadar hararetli bir nutuk ver
mişti. 

Ben, yorgun, yatafımın üzerinde 
uzanmrt. bir ıeycikler söylemeden 
onu dinledim.. Sonunda ona "para• 
mın biraz gecikeceğini., ve ~unun 
hni hakikaten çok üzdüğünü söyle· 
} iace. patron 1N7ruğwıa baaılmıı 

kedi gibi zıpladı, ve : 
- Vallahi ! dedi, ben an· 

cak üç gün bckliyebilirim ... sonra ..• 
ve şimdiye kadar, bana lisanının bas
makalıp nükteleri.ve kelime oyunla· 
riyle hoş görünmeğe çalışan patron, 
birden,resim asarak delikdeşik etti
ğim duvarlara bakarak : 

- Sonra.. Üç gün sonra, derhal 
bu duvarları eski haline koymanız 
lazım!.. Bu delikler kocaman tahta· 
kuruları gibi duvarda dolaştıkça.ben 
bu odayı kimseye beğendiremem .. , 
diye homurdanarak çıkıp gitti. 

Çivi deliklerini artık boyalarımla 
kendim kapattım. Ve patronun bana 
bağışladığı üç günü kafasına fırla· 
tarak, bavulumu, ve resimleri~i 11rt• 
layıp çıktım ... Bu kadar eşya ıle oto
büse, metroya binemezdim. Bir tak• 
si döndürecek param yoktu 1 Beni 
her zaman evine çağıran, yüreğini 
altın kadar saf sandığım bir arkada
tın evine yürüyerek gitmem lazımdı. 
Yürüyordum. Fakat adım başı kol
tuğumun altından kayan resimleri 
düzeltmek, elimi bıçaklıyan bavul 
sapına meram anlatmak lazımdı .. 
Bir aralrk nasıl oldu bilmiyorum. 
Hırsla güzelce sarıp aarmalryamadı
ğım resimlerim kolumun ardından 
kurtuldular. Ve hepsi berbat bir gü• 
rültü ile kaldırıma döküldü. İçle• 
rinden bazısını rüzgar sürüklemeğc 
çalışırken, ben,bavulumu bırakmıııon 
tarın ardından koşuyordum. Bir ki· 
ğıt benimle alay edercesine ala~ildi· 
ğine havalanıyordu. Sabrım tüken· 
mişti. Rüzgar kağıt üzerine pılan 
resimlerimi havalandırırken ve avu· 
lum gelen geçenin ayaklarına takı· 
lırken, bana kimsecikler yardıma 
gelmiyor. Ve ben bir sıranın üstüne 
çökmüş, bir çocuk gibi ağlıyordum .. 
Bir polis imdadıma yetişene kadar, 
hem ağlıyor, hem de Üzerlerinde 
irili ufaklı ayak izlerinin yeri kalan 
resimlerime bakıyordum .. Eksik ol• 
masın, polis efendi ayaklariyle sürü
yerek bavulumu bana kadar sürük· 
ledi: 

- Amma da yaptın ha delikanlı!. 
dedi. Hadi topla resimlerini. 

Ben üstünden bir sürü insan gc• 
çen resimlerimi toplarken, düıen 
frıçasını ressamdan evvel ğilip alan 
ve af diliyen aan'atkara: "Bilakis, 
sizin gibi bir san'atkann yere düşen 
fırçasını almak benim için bir şeref
tir,, diyen haşmetlu kral hazretleri
ni dütünüyordum. 

Birkaç gün evinde kalmam, yüre• 
ğinin altından olduğunu zannettiğim 
arkadaşın fena halde keyfini kaçır· 
mıştı. Bu birkaç gün içinde bu 
arkadaş yüreğinin altın kaplamalı 
kalp bir mangır olduğunu öğrendim. 
Halbuki o beni ne ısrarla evine çağı• 
np dururdu .• 

Ve itte d01tum, hiç Umit etmedi· 
ğim silik bir arkadaş yüzü bir gün 
imdadıma yetişmese, ayın sonunu 
bekliyemiyecek, belki çoktan bir ser· 
aeri gibi memleketime iade edilmiı 
bulunacaktım. 

• Sana, gelecek mektubumda, geçen 
ay parasızlıktan çektiğim sıkıntı ile 
harap olan sinirlerimi bu ay atölye
de tamamiyle sarsan acıklı hikiyeyi 
anlatacağım. 

(1) Yukule • Le'nin san'at te1Ucldterint 
ve Luvr m&izeıi halı:kmda dıiıündüklerinl 
bildiren ilk mektaD Taıı'm nn'at AYf._ 
liuıda '1kaultı. 
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._,.&;J< .2.t'm2.M ıtifi .. 
Memleketimizde Fındık 
Ve Yetiştiği Mıntıkalar 
Türkofis, fındıklarımız hakkındı 

yeni bir etüt hazırlamı§tır. Bu etüt
ten çıkardığımız bazı kısımları aıa· 
ğıya alıyoruz: 

"Memleketimizde fındık mahıulil
nün yetiıtiği yerler: Karadcnizin 
Samsundan Rus hududuna kadar ve 
dahile 50 - 60 kilometre giren aahil 
mıntakasıdır. Bu mıntakanın belli -
hatlı iskeleleri Hopa. Rize, Paz~r, 
Of, Sürmene, Trabzon, Vakfıkebır, 
Görele, Tirebolu, Gireıun, Ordu, 
Fatsa ve Unycdir. 

Bu yerlerden maada istihsal ve ih
raç bakımından bir kıymet ifade et
miyen Kocaefi körfezinin eol aahili 
He yine Karadenizde Şile ve havali· 
sinde fındık yetiımektedir. En bil • 
yük istihsal merkezleri Trabzon, 
Giresun ve Ordu mıntakalarıdır. 
Fındık bu havalide ağustoaun ıon i· 
kinci haftaaında idrik edilir. 

Maliyet flatları 
Müstahsilin ma1iyet fiyatlarını 

teıbit te mıntakalara göre tahalilf e· 
der. Çünkü amele yevmiyeleri fın
dık ağaçlarının büyüklüğü veya kü
çüklüğü, arazinin meyilli veya düz 
olması bu hususta müesairdir. Mı· 
ahaza Karadeniz mıntıkasında vasa
ti olarak maliyet fiyatları fU ıuretle 
hesap olunabilir: 
Kuruı 

2 Tqplama amele ücreti (bir a
mele vasati günde 35 kilo fın· 
dık topladığına ve yevmiyesi 
50 kuruı olduğuna göre) 

l Kurutma ve ayıklama 
1 Pazara nakliye 
2 Vergi ve sair tekalifi resmiye 
2 Ayıklama, budama 
2 Gübre, belleme, kazmalıma 

ıo Yekun 
Yukarki rakkamlardan anlatılacı· 

ğı veçhile müstahsile vasati olarak 
bir kilo fındık 10 kuruta mal olmak· 
tadır. Bu maliyet fiyatı bazan bu mik 
tarın biraz yukarısına ve hazan da 
biraz aıağııına dü1er. Bunun ıcbebi 
de mahsulün fazla olması ve her ta
rafta ayni .zamanda idrak edilmesi 
ve idrakten aonra uzun zaman •ta· 
cında duramaması hasebile bir an ev 
vel amele tedarikile toplattmlmaaı 
için fazla ücret vermek mecburiyeti 
ve bittabi her hangi bir hava Afeti 
gösterilerek izah edilebilir. Bu ma
liyet fiyatı kabuklu fmdık içindir. 

lhracahmız 
Memleketimiz fındıklarının rakip 

müstahsil memleket mallarından ka
me itibarile yüksek olması dolayısi
le bütün müstehlik piyasalarca ara
nir. Ancak son senelerdeki iktisadi 
sıkıntı karıısında beynelmilel müba
dele makanizmasının muhtelif ıe • 
kil ve suretlerde tahdide uğraması 
gerek iç ve gerek dış piyasalara te
•ir yapmaktan hali kalmaınıJtır. 

Alivre salltlar 
Geçen ıeneye nuaran fazla olaca

ğı tahmin edilen bu sene rekolte.ine 
karşı tüccarlarımız alivre aatıtlara 
baılamışlardrr. Bu satı!l•r son za • 
n1an1arda Fransız frangının iıtikra
rtnda gösterdiği tehlike muvacehe • 
ainde alıcı ve satıcıları bir dereceye 
kadar tereddüde sevketmit iıe de bu 
gevşekliğin ve tereddüdün piyasa • 
dan yavas yavaş kalkmakta olduğu 
da son günlerde müıahede edilmeğe 
başlan trr. 

edilmekte olduğuna bakılıraa alivre 
atıfların hem çoğalma11 ve hem de 
fiyatların tutunmaaı ihtimali kuv
vetletir ki bundan, fazla rekoltemiz 
olacafnuı gi:Sre memleketin istifade 
edeceJi tabiidir ... 

BORSA 

2 AOuatoa CUMA 

PARALAR 

Al11 -Sterliıı 618,-
Dolar 124,-

20 Pram111 Fransı 166.-
20 Liret 194,-
20 Belçika fraqı 82,-
20 Drahmi 23,-
20 tniçre fr, 816,-
Florin ao.-
20 Çek Kron 94,-
A vuıturn ıiliıt 22.50 
Marlı: 31.-
Zloti 23,-
Penıo 23,-
20 Le1 ıs.-
20 Leva 23,50 
20 Dinar 52,-
Yen 31,-
lıveç Kuron 30,-
Altm 932,-
Mecidiye 52,-
Banknot 232,-

ÇEKLER 

Pariı üzerin.. 
ınciliı liraaı 
Dolar 
Liret 
Belıa 
lave çfraa11 
Leva 
Florin 
Cekoılovak kuronll 
Avuıturya 
Pczet> 
Marlı: 
Zloti 
Penıı 
Le7 
Dinar 
Yen 
Çenıo•etl 
tııvec kuronll 

ESHAM 
it Bankaıı Mil-
" • N. 
,, " H. 

Anadolu % 60 
" % \08 

Slr1ı:etlab7rin 
Tramva7 
Bomontl • Nektaı 
Terkoı 
Reji 
Asaln Çimento 
Merkez Bankası 
Oımanlı Banbaı 
Telefon 

labl 

623,-
126,-
169,-
198.-
83,-
24.-

120.-
il.-
98-
24,-
40,-
24.50 
25.-
16,-
25,-
56,-
33,-
31,-

5134,-
53,-

234,-

Kapan11 

12,03,-
622.-
0,79.65 
9,74,10 
f,72,90 
2,44,10 

63,51,10 
1,17,70 

19,21,40 
4,20,-
5.81,43 
ı.98,38 
4,21.-
4 51.40 

63,77,55 
34,96,33 
2.78.30 

10.98 
3,12,50 

oo.-
9,50 
9,60 

26,10 
42,SO 
14,2S 
26,50 
s.-

15,50 
2,60 

10,40 
58,-
24.
U ,25 

İttihat Definnencı1ilr T. A. S. 
Şark Delirmenleri 

8,25 
0,78 
4.25 Sark Merlrea Eaaneat 

iSTiKRAZLAR 

Türlı: Borca I Kupon lı:..UC 
" .. ıı N .. 

" ,. III ., .. 
Er1tanf 
tıtilrrul dabtU 

TAHViLAT 

28.10 
26,35 
26,70 
9S.-
94,25 

Rıhtım Kupon Kesik ıo,25 
Anadolu ı ve II 45,80 

,. ın Kupcm lı:esilr 46.-
Anadolu MUme11il Kupon keailr 46,65 

YENi NEŞRiYAT 

DENiZ 
Alivre satışların ekseriyetle iç fın 

dık üzerinde olduğu mallımdur. Aliv Deniz mecmua111nın ikinci sayısı 
re satış fiyatları ise rekolte tahmin· çok güzel ve renkli bir kapak içinde 
lerine nazaran normaldir. Bu fiyat- çıkmıttır. Bu sayıda birçok güzel ve 
Ja.r Giresun malları ağustos, eylQI, önemli yurlar vardır. Tavsiye ede-
ikincitefrin teslim prtile 47 - SO ku- . . . rız. 

ruı ve ııtanbul pıyaaası ıhvre satı§ ------------· 
fiyatları ise 100 kiloau 620 - 685 
frank arasındadır. Geçen ıeneden 
&tok az bulunduğundan hazır mallar 
üzerine olan aatıı fiyatları 58 • 62 ku 
ruş araamda temevvüç etmekte ve 
piyaaa aallam bulunmaktadır. Yeni 
sene rekoltesine karşı alivre aatıtla
rmın fazlalığı şayanı arzudur. Bu
nunla beraber bu sene hpanya ve 
ltalya rekoltesinin mevsimsiz futa 
soğuklardan mütee11ir olduğundan 
geçen seneye nazaran daha gayri mü 
11ait görüldüğü alakadarlara temin 

İstanbul İkinci iflia memurlu
ğundan : Merkezi İıtanbulda Gala

tada Bahtiyar hanında ve Şubeleri 

Adana ve Meninde bulunan Pamuk 
ve Nebatı Yatlar Sanayii T. A. Şir
ketinin 31·7-1935 tarihine milaadif 
çarpmba gUnü aaaf on betten .itiba· 
ren iflbma mahkemece karar ve
rilmittir. Keyfiyet ilan edilir. 

(13532) 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Arttır
ma ve Eksiltme Komisyonundan: 

İstanbul Leyli Tıp Talebe Yurdu talebesi için lüzu
ml' olan (700) aded kasket mevcud nümune ve şartna
mesi veçhile açık eksiltmeye konulmuşdur. 

1 - Eksiltme : 21-8-935 çarşamba günü saat 15,30 
da Cağaloğlunda Sağlık Direktörlüğü binasındaki Ko
misyonda yapılacakdır. 

2 - Tahmini fiat beher adedi ( 1 1 O) kuruşdur. 
3 - Muvakkat garanti (57) lira (75) kuruşdur. 
4 - Şartname bedelsiz olarak yurttan alınır ve nü

munede orada görülür. 
5 - İsteklilerin cari seneye aid ticaret odası vesika

sile ( 2 4 9 O) sayılı kanunda yazılı belge ve bu işe yeter 
muvakkat garanti makbuz veya banka mektublarile 
belli &ün ve saatte komisyona ıelmeleri • . < 4499). 

lıtanbul Harici Askeri Kıtaab ilinlan KIZILAY 
Aşağıda cinsi yazdı 4 kalem erzakın miktar tahmin 

bedel muvakkat teminatı ihale tarih gün ve saatleri 
hizalarında yazıldığı veçhile kapalı zarfla eksiltmesi 
Tekirdağında Askeri Satınalma Komisyonunca yapıla
caktır. Şartnameleri Ankara, İstanbul Levazım Amir
likleri Satmalma Komisyonlarında görülebilir. İstekli
lerin teminat makbuz ve mektuplariyle teklif mektupla- , 
rını ihale saatinden bir saat evvel Komisyon Reisliğine 

HAST ABKICI HEMŞiRELER 
OKULASI DiREKTÖRLÜ~ÜNDEN: 

Genç kızlarnnıza çok onurlu ve önemli bir istikbal ha~
lryan okulamıza yeni talebe yazılnıa ve alınma mu;unelesıne 
başlanmıştır. 

Kabul şartlan : 
1 - Türk tab'ası olmali 
2 - Sıhhati yerinde olmak hiçbir hastalığı bulunmamak 

vermeleri. ( 113) ( 4·445) (Muayene okulada yapılır). 
Cinsi Miktarı Teı. yeri Muhammen B. İlk t~i- İhale T. 3 - Yaşı 18 den aşağı ve 25 den yukarı olmamak, 

4 - iffet ehli ve ahlak sahibi olmak, Kilo Ku. San. natı ve saati 

Ekmeklik Un 150000 Malkara 

Sığır eti 80000 • 1 

Lira 
12 40 1395 

19 24 1155 

5 - En az orta tahsili bi tinniş olmak veyahud o derecede 
tahsil ettiğini vesikalarla göstermek. 

6 - Evli bulunmamak, evvelce evlenmiş ve aynlmı~ veya 
zevci ölmüş ise çocuğu bulunmamak. . . . 

Sade Yağı 21000 Tekirdağ ?6 00 1197 

19.g.935 pa
zartesi 16 

ı 9.g.935 pa
zartesi 17 

20-8-935 Sa· 
? - Okulayı veya mesleği terki, be' ıene mecburı. hi~etı 

ifa etmediği veyahud bu hizmet esnasında ızdıvacı, 
okuladan veya meslekden ihracı halinde tahsil masrafını 
ödeyeceğine ve mecburi hizmeti ifadan sonra evlenme
diği ve meslekde kaldığı müddetçe Hemşirele~ yurduna 
bağlı kalacağına dair Noterden müsaddak bır kefalet
name vermek. 

Sade Yağr 12000 Malkara 7'1 00 
1ı 16 da 

693 20-8-935 Sa
h 17 de 

••• 
!zmir Müstahkem mevki 

kıtaatı ihtiyacı için 426600 
kilo kuru ot kapalı eksiltme 
suretile satın alınacakdır. 
İhalesi 6 Ağustos 935 salı 
günü saat 16,30 da İzmir 
Müstahkem Mevki Satınal
ma Komisyonunda yapı
lacakdır. Kuru otun tahmin 
edilen mecmu tutarı 17064 
liradır. Beher kilo kuru ot 
için 4 kuruş fiat tahmin e
dilmişdir İlk teminat narası 
12 7 9 lira 80 kuruştur. Şart 
name her gün Komisyon
da görülebilir. Eksiltmeye 
iştirak edecekler 2490 sayı
lı kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerinde ve şartname
sinde yazılı vesikalarla ilk 
teminat makbuzlarım ve 
teklif mektublarını ihale 
saatından en az bir saat ev
vel Komisyona vermiş bu
lunmaları. ( 9 2) ( 41 71 ) 

5484 
• •• 

Vizenin 3000 Alpullunun 
2500 Pmarhisarm 2000 
kilo Koyun etine ihale günü 
yine istekli çıkmadığından 
son pazarlığı 7 Ağustos 935 
çarşamba saat 16, 1 7, 18 e 
bırakılmıştır. İsteklilerin 
Vize Satınaln:ıa Komisyo
nuna gelmeleri. (120) 

(4496) 
••• 

Vize kıtaatının 12000 
kilo Arpasına ve 5100 kilo 
Gaz yağına ve 1 7 O O kilo 
kuru üzümüne yine istekli 
çıkmadığından ihaleleri 9 
Ağustos 935 cuma saat 17 
e hırakılmışdır. İsteklilerin 
Vize Satınalma Komisyo
nuna gelmeleri. 

Alpullu kıtaatının 98000 
kilo arpasına ve 73000 ki-
lo kuru otuna ihale günü is
tekli çıkmadığından eksilt
mesi 1 O gün uzatılmışdır. 
İhaleleri 8 Ağustos 9 3 5 per 
şeınbe saat 17,18 dedir. 
İsteklilerin Vizede Satınal
ma Komisyonuna gelme
leri. (120) (4496} 

••• 
Kırklarelinde 900 ton 

Un kapalı zarfla ihalesi 19 
Ağustos 935 pazartesi günü 
yapılacakdır. Eksiltmeye 
girmek isteyenler ihale gü
nü teklif mektublarını saat 
15 e kadar Komisyon Riya
setine vermeleri. Beher kilo 
Un fiatı 11 kuruş 50 san
tim tahmin edilmiştir. İlk 
teminat parası 642 5 lira
dır. Sartnamesi Kırklareli 
Satınalma Komisyonunda 
her gün e:örülebilir. ( 121 ) 

(4498) 

• •• 
46300 kilo sade yağı sa-

tın ahnacakdır. Bir kilosu
nun muhammen bedeli 80 
kuruştur. Bedeli 37040 li 
radır. Eksiltmesi 21 Ağus
tos 9 3 S çarşamba &iinü 

saat 16,30 da yapılacakdır. 8-Tahsil müddeti 3 senedir, ve Birinci Teşrin başlangı· 
Eksiltmeye girme parası cmda başlar. 
2 7 7 8 liradır. Tekliflerini 9 - Talebelerin iaşeleri, giyimleri ve Yatilan Kızılay 
ihale saatından bir saat Cemiyeti tarafından temin edildiği gibi kendilerine her 

ay münasip bir harclık da verilir. 
evvel Lüleburgazda Satın- 10- Okulayı bitiren ve hemşire çıkan Bayanlar Kızılay 
alma komisyonuna verme- Cemiyeti tarafından kurulan Hastabalacı hemşireler 
leri. (122) (4497) Yurdu himayesine girer. Hastalananlara ve çabşamı-

* * • yanlara bu yurd bakar. 
Hadımköyündeki kıt'at 11-isteklilerin15 Eylül 1935 günlemecine kadar bizzat ve-

hayvanatı ihtiyacı 1çın \ ya yazı ile Aksaray'da Haseki caddesinde Okula Di-
rektörlii2'üne müracaatlan. 

1 30-40 ton samaQ yapılan • 
açık eksiltmede verilen fiat 
pahalı ~örüldüğünden 6 
Ağustos 935 sah günü saat 
14 de pazarlığı yapılmak Ü· 
zere uzatılmıştır. Teminat 
akçesi 60 lira olup İstan
bul Komutanlığı Muhase
be veznesine yatırılması. İş 
tirak edecekler şartnameyi 
okumak için kanundaki ve
saikle ve muayyen gün saa
tinde vezne makbuzu ile bir 
likte Hadımköyündeki As
keri Satınalma Komisyo
nuna gelmeleri. ( 119) 

(4470) 

*** Bir kilosuna biçilen eder 
180 kuruş olan 30000 kilo 
pamuk çorap ipliği kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmuş 
tur. İhalesi 22-8-935 per
şembe günü saat 14 dedir. 
İlk inanç parası 3 7 S O lira
dır. Sartnamesinin 270 ku
ruşa almak ve örneğini gör
mek isteyenlerin her gün 
Komisyona uğramaları ek
siltmeye girecekler kanuni 
teminatlarla birlikte 2490 
sayılı kanunun ~ ve 3 mad
delerinde yazılı belgelerle 
birlikte teklif mektuplannı 
\hale saatinden bir saat ev
vel Ankarada M.M. Veka
leti Satınalma Komisyonu
na vermeleri. ( 11 5 ) 

(4447) 
••• 

Bir metresine biçilen eder 
25 kuruş olan 500 bin met 
re 90 arzında çamaşırlık bez 
kapalı zarfla eksiltmesi 
21-8-935 çarşamba günü 
saat 14 dedir. İlk İnanç pa
rası 7 500 liradır. Sartna
mesini 625 kuruşa almak 
ve örneğini görmek isteyen 
}erin her gün komisyona uğ 
ramaları: .Eksiltmeye gire
cekler tık teminatlariyle 
2490 sayılı kanunun 2 mad 
delerinin Birinci fıkrasiyle 
U çüncü maddesindeki bel
gelerle birlikte teklif mek
tuplarını ihale saatinden bir 
saat evvel Ankarada M. M. 
V. Satınalma komisyonuna 
vermiş bulunmaları. ( 1 16) 

(4448) 
• •• 

Metresine biçilen eder 25 
kuruş olan 500 bin metre 
8 5 arzında çamaşırlık bez 
kapalı zarfla eksiltmeye ko 
nulmuştur.İhalesi 23-8-935 
cuma günü saat 14 dedir. 
İlk İnanç para.$ı 7 500 lira
dır. Şartnamesini 625 ku-

5835 

Yüksek Deniz Ticaret 
Mekt0bi Müdürlüğünden 

1 - Mektep tali ve yüksek olmak üzre beş yıllıktır. 
Yatılı ve bedavadır. Gayesi tecim gemilerine kaptan ve 
makinist yetiştirmektir. 

2 - Mektebin yalnız tali birinci sınıfına talebe alınır. 
Bunların orta mektebi bitirmiş olmalan ve yaşlan on 
beşten küçük ve on dokuzdan büyük olmamaları şartlı· 
dır. 

3 - Yazılma işi için pazartesi, çarşamba, cuma gün
leri mektebe baş vurulmalıdır. 

4 - İsteklilerin mektep müdüriyetine karşı yazacak
lan istidanamele:"ine hüviyet cüzdanlarını, aşı kağıtla· 
rını, mektep diplomalannı veya tasdikli diploma suret· 
!erini ve polisce tasdikli iyi hal kiğıtlannı ve velilerinin 
izahlı adres ve tatbik imzalanru ve dört tane vesikalık 
fotoğraflarını iliştirmeleri ıerektir. 

5 - Yazılma işi 6 Eylül 1935 cuma gününe kadar ... 
dır. İsteklilerin muayenei sıhhiye için o günü saat 9 da 
kendilerinin mektepte bulunmaları gerektir. (3788) 

5778 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Arttır· 
ma ve Eksiltme Komisyonundan: 

İstanbul Tıp Talebe Yurdu talebesi için lüzumu 
olan 700 takım pijama ile 1400 adet Fireng Gömleği 
mevcut nümune ve şartnamesi veçhile ve kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

1 -Eksiltme 21-8-935 çarşamba günü saat 15,30 da 
Cağaloğlunda Sıhhat Müdürlüğü binasındaki Komis· 
yonunda yapılacaktır. 

2 - Tahmini Fiat Pijamanın takımı 2 7 S kuru~ ve 
Firenk gömleğinin adedi ise 295 kuruştur. 

3 - Muvakkat Garanti 454 lira 12 Kuruştur. 
4 - Şartname ve nümuneler bedelsiz olarak tıp ta

lebe yurdunda görülüp alınabilir. 
5 - İsteklilerin cari seneye aid Ticaret Odası vesi• 

kasiyle 2490 sayılı kanunda yazılı belge ve bu işe ye· 
ter muvakkat garanti makbuz veya Banka mektuplariy
le yukanda yazdı usuli dairesinde teklif mektup zarf
larını eksiltme saatinden bir saat evveline kadar mak· 
buz mukabilinde Komisyona vermeleri. (4500) 

ruşa almak ve örneğini gör
mek isteyenler her gün ko
misyona gelmeleri eksilt
meye girecekler 2490 sayı
lı kanunun 2 ve 3 madde-
!erinde yazılı belgelerle bir
likte teklif mektuplarını i
hale saatinden bir saat ev
vel Ankarada M. M. V. Sa-
ttnalma komisyonuna ver
meleri. ( 117) ( 4449) 

••• 
Bir tanesine biçilen eder 

300 kuruş olan 10,000 ila 
lSOOOtane kilim kapalı zarf 
Ja eksiltmeye konulmuştur. 

İhalesi 26-8-935 pazartesi 
günü saat 14 tedir. İlk te
minat parası 3 3 7 5 liradır• 
Şartnamesini 225 kur:.,şa al 
mak ve öme~.11i görmek il• 
zere her gün öğlden sonra 
komisyona uğrayabilirlet· 
Eksiltmeye gireceklerin 1111 
İnanç parasiyle 2490 sayılı 
kanunun 2 ve 3 maddeleritı 
de yazılı belgelerle birlikte 
teflif mektuplannı ihale 
saatinden bir saat evvel /#.ti 
karada M. M. V. Satınairıı• 
komisyonuna vermeleri . 

• (118) (4450) 

• 
1 
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T0RKIYE ŞEKER FABRiKALARI ANONiM ŞIR
KETlnin Alpullu, Upk, Eakifelıir ve Turhal 

ŞEKER F ABRIKALARINDA VE lSTANBULDA 
fabrikaların tealim edecekleri tarzda: 

Kristal 
Kesme 

kilosu 
,, 

25 
28 

kuruş, 
kuruştur. 

Müşterilerimize bir kolaylık olmak üzere aşağıda ya-
2Ilı yerlerde de ve hizalarmdaki fiyatlarla 1 O Ağustos 
1935 tarihinden itibaren satışa başlanacaktır. 

' 
l 

Bursada • 

Kristal 
25,50 
26,10 
26,40 
26,80 
25,25 
25,65 

Kesme 
28,60 
29,25 
29,70 
30,15 
28,30 
28,80 

lzmir Vagonda 

Bahkesir ,, 
Adana 
lzmit ,, 
Adapazarı ,, 
Samsun limanm-

da fob 25,10 28,10 
(Fob Samsun fiyatı; Karadeniz 

lahillerinde her hangi bir iskeleye gönderilmek üzere 
fabrika tarafından vapura yükletilmiş bulunmak kay -
diyledir. Ve Samsundan sonraki navlun ve sair masraf 
tnlişteriye aittir.) 
• Siparişler, fabrikalardan gayri yerlerde on gün içinde 
ifa edilir. Fabrikaların bulunduğu yerlerde en az BİR 
~N, İstanbul ve sair yerlerde en az BİR VAGON si
Plriş kabul edilir. 

(Bir vagon 150 çuval veya 260 sandıktır.) 
'Yukarıdaki fiyatlara sigorta dahil delildir. 
Sipariş bedelleri f abrikalarm bulunduğu yerlerde ve

)a İstanbul, Ankara ve Samsun Bürolarında ödenebilir. 
. Diğer sipariş şartlan fabrikalardan veya İst:uıbul, 
~ ve Samsun Bürolarmd;!n öğrenilebilir. 

5755 

latanbul Millt Emllk MGdGrlülünden: 

kADIKöY 

Muha.men değer 

·: Caferağa Muradiye sokağı eski 11 ye 
ınt 23. sayılı evin 1/2 payı. 

.: Biriıici kısnn Etref efendi ~ağı ~ 
ki 5/24 sayılı ananm tamamı. 

ı: Kemenkeş Kara Mustafa paşa mahal
lesi Kara Mustafa paşa nhtnn aokak· 
lan eski 9, 30, 32 yeni 24 ili 30 sayı-
lı üç dükkan ile gazino ve hanın 85, 
5/540 payı. 

Lira 

938 

1029 

4157 

1111111111111111nını..,.H11t111111 • = VAPURCULUK I 
i Türk AnOmm Şirketi § 
! lıtanbul Acentabğı 1 
: Liman Han, Telefon: 22925. i 
5 Karabiga yolu = - -5 BARTIN Yapuru 3 Atuatos CumarE 
;teai Nat 20 de Karabigaya kadar; 
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NASIRLAR 

r ' 

Kırklareli Vilayeti Daimi Encümeninden: 
Keşif Be Kilometre İhalesi Teminatı 

deli Mevki Tarihi günü saati Lira Yolun ismı 
Lira K. 
7540 Ol 62+193-75+ 380 7-8-935 Çarşamba 15 565 Babaeski-Bur-

gaz 
3515 20 39+640-42+ 410 7-8-935 

" 
15,5 264 Kuleli - Baba-

eski 
5216 12 58+086-70+ 341 7-8-935 

" 16 392 Kırklareli-Vize 
3456 72 20+981-31+ 110 7-8-935 

" 16,6 260 ,, ,, -Babaeski 
3287 99 13+577-14+ 237 8-8-935 Perşembe 15 246 Pınarhisar-Bur-

gaz 
2071 58 20+ 186-26+ 798 8-8-935 ,, ıs,s 1S6 Kırklareli-Has-

köy 
1 - Yukarıda altı maddede yazılı işler açık eksiltme ye konmuştur. 
2 - Taliplerin ehliyet ve liyakatlan baş mühendislik çe musaddak olmalan veya 

böyle bir fen memuru ile teşriki mesai edecelderine dair noterden tasdikli bir 
taahhütname vermeleri limndır. 

3 - Keeif ve prtnameleri görmek ve eksiltmeye iştirik etmek isteyenlerin 
yeni yıl Ticaret odası vesikalariyle muvakkat teminata ait Banka makbuz 
veya mektubunu ve teahhü tname veya ehliyet vesikal ariyle birlikte Kırklareli 

Daimi Encümenine müracaatları ilan olunur. ( 4199) s1s1 

lstanbul Gayrimübadiller Komisyonundan: 
D. No. Semti ve maiıalleal Sokağı Emlik No. Cinsi ve hissesi Hisseye göre 

muhammen IC, 

3088 70 T. L. 
DstuDAR 

:t>aJruDAR 

llAaxov. 

;ı Yenimahalle gemici ohannes sokafı 
eski 15 yeni 17 sayılı evin 1/2 payı. 

ı Kısıklı mahallesi, Kısıklı caddesi es
ki 13 yeni 21 bostanın 7 /40 payı. 

ıı Abdü11elim mahallesi kumbarahane 
ve auyolcu IOkaıldan uki 14, 9, 9, M. 
yeni 154,13,13 ev ve dUWnm 1/2 payı 

r: Rum kilisesi arkası eS'ki 39 anaıun 
tamamı. 

319 

700 

Ayağınua kundura giymek imkt- ' 
mm telbederler. YOrlyilftlnGs lize 
uap verir. İtte, naaırlan kökünden 
sökecek' pek kolay ve u masraflı bir 
tedbir: Aqamlan denmüııe kili 
miktaı:da RADlO SALTS ilive e
deceiüıiz ıuda ayak baoyoaunu ya
pmıs bir kaç giln zarfında bu azap 

4 veren naaırlan kolayca çıkarabilecek
~ ıiniz. 

Beyoilu Hüae)'inaia Çaylak 
ve Canbu 

,.14-15-18· 
20-37 
Y.20-22·24· 
26-51 

102,50 metre 
aranın 1/6 His. Açık arttırma 

250 

542 so 
·ı Yenimahalle kabristan IObfı eaki 20 

:Ua yaıi 14 sayılı ev ve dükkinm 1/6 payı 193 
ICUD.AR rı Pazarbaşı karamanlı sokağı eaki 72 au yeni 74 evin 4/18 payı. 214 

b'YUKDERE: Kirkor sokağı yeni 22 evin 1/4 payı. 500 

1 Hemen bu alqam eczanenizden bir 
kutu RADlO SALTS iıteyini.z, 

Her eczanede satılır. 

Is. İkinci iflla memurlufundan : 
Çarpkapıda Sepetci hanında otur

makta ve kunduracılıkla mqjul bu· 
lunmakta olan Yorp lıfikyadol'm 
ifli11 13 .. 5.935 tarihinde açılıp tufl
yenhı adi tekilde yapılmuma karar 
Yedlmit oldufundan : 

1:Ukarda yazılı mallar 13-8-935 Salı günü saat 14 de pqin para 
~~ ~ ile satılacaktır. İsteklilerin yüzde yedi buçuk pey 

·~ aaat on ikiden evvel yatmnalan "M" ( 4466) 

........ ~----------------------------------------· c l>Wıet 
1 - llilflile alacağı olanlarm ve 

istibbJi lddfumda buJ11n1nJann ala· 
caldarmı Ye fltihkaJdanm ilandan 
bir ay içinde Z el lflia daheaine ge
lerek bJdettirmeleri ve delillerini 
(senet ve defter buJa111an ve saire) 
a11I veya muaaddak ıuretlerini tevdi 
eylemeleri. Z - HiUfına hareket ce
zai mcsuliyeti müıtehim olmak ü
zere müflisin borçlannın aynı mild· 
det içinde kendilerini ve borçlanm 
bildirmeleri. 3 - Miifiiain maDanm 
her ne aıfatla olursa olsun ellerinde 
bulunduranların o mallar Orerindekf 
baklan mahfuz kalmak prtile ban
lan aynı mOddct içinde daire emri
ne tevdi etmeleri •• etmeslene maJr.. 
bul mueretleri bulunmadıkça ceui 
meauliyete ufrayacaklan ve ruçhan 

Demir)'ollan ve l .imanlan qletme 
Umum idaresi Oinlan 

hı~ eksiltmesi bozulıtıuı olan ve bedeli 58174 lira 
~edilen ilaç ve tıbbi malzeme 16 Ağustos 1935 
~ Cilnü saat 15,30 da kapalı zarf usulile Ankara'da 
~ binasında satın almacakdır. Bu ite girmek iste
~ ( 4159) liralık muvakkat teminat ile kanunun 
'b;!!_ıı ettiği vesikalan kanunun 4 üncü maddesi muci
~· İle girmete kanuni manileri bulunmadıtma dair 
d;illllıame ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 aka-

IComisyon Reislifine vermeleri lizıındır. 
~Bu İle aid şartnameler 290 kuruş mukabilinde An•e Haydarpap veznelerinde satılnıakdadır. ( 4430) 

5829 ........... 
--------------------------------------------~eksiltmesi bozulan ve beher ı 000 kiloeunun mu· 

ı., 
1 

bedeli 1620,45 lira olan 18000 kilo külçe ka
'-'ııJ _Eylill 1935 sah günü saat ı 5,30 da kapalı zarf 

'b __ ile Ankarada İdare binasında satın almuakdır. 
..._~İte &innek isteyenlerin 2187,61 liralık muvakkat 
~t ile kanunun tayin ettifi vesikaları, kanunun 
~ddesi mucibince ite girmeğe kanuni manileri 
8'a dıima dair beyanname ve tekliflerini aynı gün 
dır-~ 14,30 a kadar komisyon Reisliğine vermeleri lizun-

1.-~u işe ait şartnameler 145 kuruş mukabilinde An
~ •e Haydarpap vemelerinde satılmaktadır. 

J4491), 

haJdanndan mabruın kalacakları. 
4 - 7-8-935 tarihine millldlf 
çaıpmba günü aut ıo da ala· 
caldılann ilk içtiınaa ıelmeleri ve 
milflil ije llriifterek borpu olanlar ve 
k~lilJerinin ve borc\Ulu tekeffUl eden 
1&ir kiımelerfn ı-.planmada bulun· 
mala hDlatı oldutu llb olunur. 

ı:: (13534) 
1killCi iflU momurlujwıdua : 

Adapann ahpp ve demir malze
me imilatiıaneal Tilrk Anonim Şir· 
ketinin lfliaı 14·6-935 tarllabıde açı· 
hp taıfiyenin adi tekilde yapdmaaı· 
na karar veriJmlt oldupdan : 

1 - MUfliıte alacalı olanlarm ft 
istihkak iddiumda baJuunJırm ala· 
caldannı ve fatibbli:Janm Dindan 
bir ay içinde Z ci lflll dairesine ge
lerek kaydettirmeleri ve delillerini 
(ıenet ve defter bullsalan ve saire) 
alll veya muaaddak IUl'etlerini tevdi 

4041 

\ 

4175 Galata Tomtom 

6673 Çenıelköy 

6574 . 
6576 Kadıköy Oamanaia 

4455 Beyoğlu Hilffyinaia 

6317 Beyotlu Y enlfehir 

1703 Beyollu Hllleyinaia 

4063 KadddSy Cafcraia 

4439 Kadıköy Oamanap 

Kuleli Cad. E.71 Y.52 

Bostancı bap E.22-24-26 
aokağında yeni Y .26-28-30 
BoğazkeHD Cad. 
Kuleli Cad. E. 7 7 

Y. 46 

Nubı bey 

E. Amawt 
Y. Mısır 
Buidaycı 
B. Bilecik dere-
si Y.Kttçllk akarca 
suuaıacı 

Milhtlrdar cad. 

E.79 Y.44 
E.18 MU. 
Y.11 
E. 5 Y.47 

E.91 
Y. 4 
E. 98 
Y.ıız 

E.ve Y.17 

Beden divarlan 
mevcut çatı11 ol
mayan ktgir ma· 
ğuanm 1/2 His. 

517 .. 

98 metre arsa• 1225 Kapalı 
nın 25/30 Hia. zarf 

Beden divarlan 535 Açık 
mevcut çatıp ol arttırma 
mayan kigir ma· 
iuanın 1/2 His. 

" .. ııs .. 
Ahpp hane ve 1250 Kapah 
bqçeainin tamımı nrf 
Abpp hanenin 448 Açık 

31 metre ananın 
ta••ı 

Ki&ir hanenin 
1/2 Hissesi 
Klgir mağua ve 
ve tlstUnde mtl• 
taaddit odalar 
ftlalre 15/120 
Hissesi 

arttırma 

16 ,. 

1450 Kapah 
zarf 

435 Açık 
arttırma 

B. Oton ef. E.46 Mü. Bağçeli abtap 1125 Kapab 
y, Misakı Milli Y.95 hanenin tamamı zarf 

Yukarda evsafı yazılı gayrimenkuller on itin m~ddetle satıp çı!'-nlmı~tır. İhaleleri 12-8-935 tarihine tesadüf 
eden pazartesi günü saat 14 tedir. Sabi münıhanran caynmübadil bonoailadır. (21840) 

:ııe=~:ti-.:ı~=c~ 1 Türkiye Ziraat Bankasından: 
sere milfliain borçlannııı aynı müd
det içinde kendilerini ve borçlannı 
bildirmeleri. 3 - Müflilin maUanm 
her ne llfatla oluna olamı ellerinde 
bulunduranJann 0 mallar illerindeki 
baklan mahfuz kabuk prti1e bun• 
lan aynı milddet içinde daire emri
ne tevdi etmeled ve etıDUlene mak-
bul mazeretleri bulumnadıkça cual 
meıuliyete ufrayacaldan ve ruçban 
baklanndan mahrwD lralacaklmn. 
4 - 12-8-935 tarihine mU..dlf 
Pazartesi pil uat 1 S te ala· 
cülılarm ilk içtima& ıeJmeleri ve 
müflis ile mil.terek borçlu olanlar ve 
kefillerinin ve borcunu tekeffül eden 
nir kimselerin toplanmada bulun
maga baldan oldutu nan olunur. 

(13533) 

Ankara'da İdarei Merkeziyemiz binasının kalörifer, 
aeansör. elektrik, telefon tesisatını muvaffakiyetle idare 
eclebilecek ve icabında bu tesisatta zuhur edebilecek 
anzalan hemen tamir ve ıslaha muktedir iyi bir san 'at 
adamına ihtiyacmuz oldufundan zikrolunan tesisat 
bakkmda ameli ve nazari mal6matı klfiyeyi haiz oJdu
funa dair selihiyettar makamlardan verilmiş şehadet
name ile bu işleri binat devamlı ve muvaffakiyetli bir 
tarzda ifa eylediğine dair ihticaca salih vesaik ibraz 
etmek şartiyle Yüz liraya kadar aylıkla bir fen memuru 
almacakdır. 

Bu şeraiti haiz olan isteklilerin talepname ve hüviyet 
cüzdanı ve vesaiki lizımelerini 1 O Ağustos 935 tarihine 
kadar lstanbul Subemiıe tevdi eylemelai. ( 4453) 5846 
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Dünyanın HASAN OLO YA-• • • _ en ıyısı IDIR 
Hasan kolonyası Fransa, Almanya ve lngiltereye beraberce götürüyorlar. Orada bulunan ecnebi dostları bu müstesna kolonyanın bütün dünya piyasalarında bir eşine 

beyan ediyorlar. Esans fabrikalarından meşhur Sanderson bile bu hususta kat'i olarak "Hasan kolonyası kadar nefis bir kolonya yoktur." demiştir. 
tesadüf edıJmiycceğini birlı kte 

Hasan kolonyası istimal etmektedir. Taklidlerinden sakınınız. Hasan namından istıfade etmek istiyenlerden sak1nınız. Hasan Depo~u ; Ankara, Istanbul, Beyoğlu. 

ıacıarınızı Bah~e SALİH NECATI 
kapıda 

den alınız. Reçeteleriniz büyük bir FOSFOTiN NECATI 
dikkat, ciddi bir istikametle 

Çok kıymetli bir bebek gıdasıdır. 
Bununla beslenen yavrular tombul~ 

ve kuvvetli, neş'eli olur. :;; hazırlanır. 

1\1 :11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll' 

IST AN BUL AMERiKAN KOLECi 
KIZKISMI: Amerikan Kız Koleci ERKEK KISMI. Robert Kolec, 

Arnavutköy, Tel. 36 160 • Bebek, Tel. 36 .• 3 
Mektep, lngilir.ceyi en iyi Öğreten bir müessesedir. Almanca veya Fı:ansır.ca ihtiyari olarak mütehassıs 
muallimler tarafından Öğretilir. Aile hayab yaşahlır. Ulusal terbiye ve kültüre sonderece ehemmiyet 
nrilir. Kütüphaneleri mükemmeldir. Kız. ve erkek beden terbiyesi ve ıporlar talebenin bedeni tekem
mülünü temin eder. Lise kısmı derslerine munzam olarak ticaret dersleri gösterilir. 

•• 
M U H EN D 1·5 KIS M 1 • Ameli ve na:ari e~e~trik,. m.a~ina 

• ve Nafıa muhendısı yetıştırır. 
-:: HÜKOMETlrt ve DÖRT BÜYÜK MİLLi BArtKArtlrt -

~ --------------------------------ROBl:.RT KOLECDE KA YiT GÜNLERi : 1 Ağustosa kadar Cumartesi günleri saat 9 dan 16 ya 
kadar, 1 Ağustostan sonra Çarşamba günleri 9 dan 12 ye kadar ve Cumartesi ğünleri 9 dan 16 ya kadar. 

= 1,000,000 LiRA iLE SERMAYESlrtE iŞTiRAK ETTIGİ: ----- ---AMERiKAN KIZ KOLECINDE KAYIT GÜNLERi: 15Ağustosdan itibaren Çarşamba ve Cumartesi - ----günleri 9 dan 12 ye kadar. Fazla malumat için mektupla müracaat etmelidir. 5759 --- ---- -- -- -~~~--~~~~--~~~~----~~~~~--~------~~--~~----~------~ - ADAPAZARI --
•• u 

Umumi Müdürlüğünden 
1934 -1935 Lise ve Ticaret Mezunlarma 

Müsabaka ile memur allnacaktır 
Bankanın dahili teşkilatında, fabrikalarında ve 

diğer müesseselerinde istihdam edilmek üzere mü
sabaka ile (25) memur alınacakdır. 

Müsabaka imtihanında muvaffak olanlara baş
langıç maaşı olnıak Uzere, kazanacakları derecelere 
göre, 5 0-6 O-7 O lira verilecekdir. 

Bu memurlar ayrılacakları teşekkülün idari, ticari, 
teknik iş bölümlerinde muayyen devrelerle çalıştırı
larak yetiştirildikden sonra ehliyet ve liyakatlerile te
mayüz edenleri bir seçim imtihanına tabi tutularak 
tecrübe ve bilgilerini tekemmül ettirmek üzere Ban
ka hesabına ecnebi memleketlerde fabrika ve ticaret 
müesseselerine gönderjleceklerdir. 
• l'ausabaka imtihanına kabul şartları : 

1 - Türk olmak, 
2 - Liseden veya Ankara, İstanbul, İzmir, Tica

ret ınekteblerinin birinden veya Lise muadili ecne!Ji 
mekteblerden Pek İyi, İyi derece ile 1934-1935 ders 
senesi mezunu olmak, 

3 - 18 yaşından aşağı 2 5 yaşından yukarr olma
ınak, 

4 - Sıhhati tam olmak, 
İmtihana gireceklerin nihayet 20 Ağustos 1935 

tarihine kadar aşağıdaki vesaiki Ankarada Sümer 
Bank Memurin Müdürlüğüne ve İstanbulda Sümer 
Bank İstanbul Şubesi Miidürli:.;iine göndermeleri 
lazımdır : 

1 - Nüfus tezkeresi, 
2 - Mekteb şahadetnamesi veyahut mekteb ta-

rafından verilmiş muvakkat tasdikname. 
3 - Resmi bir hastaneden alınmış sıhhat raporu, 
4 - 3 aded vesika fotoğrafı. 
lVIüsabaka imtihanı 26 Ağustos günü saat 3 de 

başlıyacak ve Ankara Sümer Bank Umum Müdür
lüğünde İstanbulda Sümer Bank Şubesinde yapıla
cakdır. 

20 Ağustos tarihinden sonra vaki olacak müra
caatlar nazarı itibare alınmıyacakdır. ( 1781) ( 4114) 

5745 

: .. • .. • ••• • • ,...... . ,, ... , . "119 .. ılıJI'\,; -,.~·~·· : ~-,, • .,..,_il' 

. i y i 
Daktilo 

BiR 
• 
ıs enıyor 

Liman işleri Umum Müdürlüğünden: 

A gart beş sene büyük bir ticarethane veya 
Bankada c;ahşmış birinci sınıf daktilo kabiliyeti 
haiz ticari muhaberat usullerine tamamen vakat 
bir daktilo ahnacakt1r. Müracaat edenler ara· 
sanda bir müsabaka yapllacak ve en yüksek not 
alanlar arasında Yabancı lisan bilen tercih olu
nacak ve Ucreti kabiliyetine göre tesbit edilecek· 
dlr. Müsabakaya girmek isteyenler ellerindeki 
vesaik suretlerini bir talebnameye rapdederek 
5 • 8 • 635 akşamına kadar Liman hanında 
Umum MUdUrlük kalemine müracaat etmeleri. 

(4463) 

5851 

---'fl..tıır-..~Jll'\~.. = -- •• 
:~- y 

Parası ı ya ırma 
~ve aydan aya 
~ f izini almakt 1 • 

-----= s ' § -na1§ -----------------== ---------t -----------------------------------
, . 

Faızler her ayın birinci günü verilmektedir. Ayın ----ilk hangi gününde olursa olsun yatlrllan para ın 

faizi, ertesi ayın öirinci günü verilir. ::::: 
~ J~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ------------------untazam .ve s ~ a r Nüfus sayımı 

• 

-----~ 20 lLKTEŞRIN 1935 PA
ZAR GÜNÜ MEMLEKE
T1N HER T ARAFINPA 
GENEL NÜFUS SAYIMI 
YAPILACAKTIR. ll~llillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll[ 

1 - Nüfus sayımına esas ol
mak üzere Belediyelerce bütün 
binalar~ numara konulmaktadır. 

2 - Numarasız binalarda otu
ranlar Hükumete haber vermeğe 
mecburdurlar. Oturdv~u bina .nu
marasız olduğu halde haber ver
miyenlerle bu numaraları bozan 

ve silen ve kaldıranlar için para 
cezası vardır. 

Başvekalet 
İstatistik Umum Müdürlüğü 

5745 
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• • 
iDi 

TRUFLEX 
AEG . U.S. PAT. OFF 

Blades 
Çok eyi bilenmif 

TRUFLEKS traş biçak• 
ları hafif bir okşama 
gibi, yüzün üzerinde 
kayar. Rahatlık ucuzca 
bu biçakla temin edilir. 

a 
nezleden, gripten, baş ve diş ağrılarından 

koruyacak en iyi ilaç budur. 

ı~~~ismine dikkat buyurulması _5769_ 

•- Satılık yeni bir Fransız -• §1111 Karaci"' er[Mide Barsak T KumEhaLstal1!ır~ 11111~-·-I!: 

1 
Tenezzüh motörü ı ~ f 1:. K ""' 
Müracaat yeri: Fenerler idaresi ~ VE OTELİ hergün Köprüden 6,30 • 7,35. 8,20 -

•-Posbık, Telefon: 42007 -• = 9 45 11 13 15 15 10d H d "d - - - = , · · , · , a ay arpaşaya gı en 
___________ s_7_7_3 =: vapurlar1n trenleri menbalara kadar 
BAŞ SlPAHl ZADE TALAT VE ;1111111111111111111111111111 gideceklerdir lllllllllllllllllllllllllllffi 
H. ARİF Ş. i T ASFlYf: MEMUR-

LUGUNDAN: 
İstanbul, Azapkapı, Kalafat cadde· 

si 2 No. lu kereste ticarethanesini 
ticareti ikametgah ittihaz eden yu
karda adı yaztlı Şirketin tasfiye işle
ri tamamen bitmiş ve şirketin bütün 
hak ve borçları şeriklerden Baş Si
pahi Zade Talata intikal etmiş oldu
ğu herkesin matumu olmak üzre ya
yılır. 

farı fi ye memuru: 
Avukat Suad Hayri 

R E V U E Saatleri 

en dakik, en hassas, en son modeller 

8EV0Ôl.U'nda: MISIRLI, lstıkllll Caelel 1 399 

O ALA TA 'da : SAATCI MEVER TUnel Caddesi 29 

ISTANBUl.'da ı A. KEŞIŞVAl'll, Sultan Hamam. 
Veni Camı Caeldfl•I 4 

ANKARA' da : RIZA TEVFiK, Bankalar Caaaoaı ti 

Umumi O•poau : latanbuı, Bahçe K•pı, Ta, Han ı~ 
1 

Teltıfon ; 21.354 

.rn 111m1111111111111111111111111111111?:: 

~ en·z yol arı~ 
§ iŞLETMESi § 
E Acenteleri: Karaköy Köprtiba§ı :: - -: Tel. 42362 - Sirkeci Mlihiirdar- = - -§111111 zade Han. Tel. 22740. 111111§ 
§ Ayva ık yolu § 
E MERSiN vapuru 3 Ağustos E 
: CUMARTESi günü saat 17 df' E 
: Dikiliye kadar (4459)5848;: 

= = : Mersin Yo u = = = : KONYA vapuru 4 Ağustos :: 
: PAZAR günü saat 10 de Mer· :: 
: sine kadar. (4460~ 5849:: 

= = - -T abzon yolu § 
: ANKARA vapuru 4 Ağustos := 
: PAZAR günü saat 20de Rize'ye := 
: kadar. "4492,, := 
;; lll 1111111111111111111111111111111111111'! 

SAT LIK 
LOKANTA 

Bütün sene işliyen ve müşte
risi çok olan Beyoğlunun mer
kezinde kain işlek bir lokanta 
esbabı mücbireden dolayı sab· 
hktır. İstiklal caddesinde 299 
No lu Angelıdis Tütün mağa· 

8 
____ zasına müracaat. 11 

5168 
ZA yf - Nüfus tezkeremi zayi ~ 
tim. Yenisini çıkaracağtmdan eskı~ı· 
nin hükmü yoktur. Hasan Tahsırı 
oğlu Mehmet Necmettin. 

E2 

Umumı : ·eşriyat ve Yazı ışlerı Mü • 
dürü: Etem izzet BENiCE. Gazete• 
cilik ve Matbaacılık T. A. Şirketi. Ir 

tanbul. Ankara diddesi, 100. -
Basıldığı yer: 'l' AN Matbaası 


