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Peyami Safa'nm: "Makina 
kurbanları", Orh? Selim'in 
" Uçüncu mevki fıkraları. 
Ankara haberleri - Sağlık, 
Escnhk - Fclek'in : "Ha
vadis değil, incili". 
Aziz Hiıdai Akdemir'in : 
" Bizde casusluk " adlı tef-
rikası - Saglık öğiıtleri -
Sevişmeler, evlenmeler. 
Son haberlerler - Alman 
kadın casusu : Matmazel 
Doktor. 
Memlekette TAN. 
Spor. 
Dünya gazetelerine göre ha
dısclcr. 

Kazan Hanlığının son gun· 
Jcri - Faydalı bilgiler -
Hı kiye. 

lO uncuda : Ekonomi- Samsunlular si
zin için. 

~~===================~ 

Çaldaris Yu
Qostavyada 
Yunan başbakanı Prens 
Pau ı 1 Stoyadinoviç ve 

kraliçe ile görüştü 

Prens Paul, Marl, Stoyadinovi~ 
Çal dar is 

YO~)tina, 4 (Özel aytarımız bildiri • 
der·ı - Bled'den Atina ajansına gön 
1taıı1 en telgraflarda, Yunan Başba • 
ı;iı· 1 Çaldaris'in seyahatine dair taf 
ıe:!.h va.rdır. Çaldaris'in Yugoslavya 
Çaı atı .çok parlak geçmek.tedir. 

ve y dans, dun, valde kralıçe Mari 
n0 ._.i u.gosl~~.a ~_aş~akanı Stoyadi
lerc ç .. ıle goruşmuştlir. Bu görüşme-

\' onem verilmektedir. 
J:ıau~g;sıav hükCımet naibi prens 
llleg' k aşbakan Çaldaris'i akşam ye 
illin~ abuJ etmiştir. Bu kabul res
llluşt e Yugoslav Başbakanı da bulun 
nuş~~· Prens Paul ile yapılan ko • 
akşam ar uzu~. s~rm~şt~r. Çaldaris, 
llren p Yc~egını hukumet naibi 

8 auJ ıle birlikte yemiştir. 

Alem dağın.da 
~.rman Yangını 
<iı'lı:J~~ saat onda Alemdağında Fın
Sık1111 ~re fundahklarında yangın 

y § ır. 

l~ri ~~~~nın çıktı~ı .~ıe~dağ köylü -
buY\iıne fın?an gorulmuş ve ateşin 
lt~t au rneaınc çok çalışılmıştır. Fa 
llın a/un bulunmaması ve itfaiye -
tlıa111 y~·§ .~ahasına kadar sokulama • 
ga,t ka uzunden yangın, sert esen rüz 
lllış 31 r~ısında, Fındıkhdcrcyi atla-

liadisc a~aklara kadar ilerlemiştir. 
~akam yı ~aber alan Üsküdar kay 
bılJc 3:· nahıye müdürü bir otomi • 
Cdcn tcdk~vaklara gitmişler ve icap 

Yan bırleri almışlardır. 
dad1n1g1~. vakit: vakit büyümek isti
b:ı için go~tcrmış, köylülerin yardı • 
~önderi! cıya~ köylere de haberler 
~ogru .A~ıştır.~ A~şam saat 18 ze 
en ate eındag cıvarına doğru ge
rUJrı:: .. ş §i5büyü~. ç.~balam~larla durdu 
.4.le111d e de onune geçılememiş ve 

1 
Yan;g eteklerini de . yakmıştır. 

c bcra~n sahası içine girilememek
gın Yan:r oldukça vasi bir fondalı-

. ~ast 
0

1g1 tahmin edilmektedir. 
~'kat Y lup olmadığı hakkında tah
dalığa apılrnaktadır. Yangının fun
lııtıuı111:ktılan bir sigara ile çıktığı 

tadır. 

~~r ~evzi Çakmak 
<le is/11Uddettenberi şehrimiz • 
l(ltrnıırahat etmekte olan Genel 
~rn dy Başkam Mareşal Fevzi 
•e c\ıJk General Asım ile birlik 

araya döıunüştür. 
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Habeş Meselesini Konu$acak Yahudi Düşmanhğı 
Komisyon Pariste Toplanacak Silezgada Yahudilerle Alış Veriş 

. Yapmak Yasak Edildi 
Hakem Komisyonu Bir Eylüle Kadar işini Bitir- .--
miş, Neticeyi Uluslar Kurumuna Vermiş Olacak ~atolıkl~rekarşı 

.. .. · şıddetlı müca-
Goruşmeıer son ver· 
mezse Cenevre and· d e 1 e de Va m 
laşmasına göre ha· d · 

reket edilecek e 1. y o r 

Fransız - ingiliz 
münasebetlerin

de salah var ! 

Yahudilerle sevişen 
sekiz Alman kadını 

yakalandı . 
Berlin. 4. A.A. - Silezyada. Lue- · 

ben'de hükumet örklinleri bütün köy 
kapılarına şu ibareyi taşıyan afişler 
asılmasını emretmişlerdir: "Burada 
yahudilerin yeri yoktur . ., 

Cenevre. 4. A.A.- Oç devlet ara-· 
sında yapılacak göriişülere bir kaç 
gÜne kadar Pariste o.aşl?.nılaca
ğı sanılmaktadır. ~onseyın u.~ çey
ı:ek saat devam etmış olan dun ak
şamki celsesi. Jeze'ni!" Habeşistan a
dına yaptığı ôiyev ıle ba~lamıştır. 
Delege, Habe~ı~tanı.~ Ulus~a~ Sos
yetesi konseyının onergelerını kayt 
ve şartsız kabul etmek suretiyle acun 
barışından yana büyük bir fedakar
lık yapmakta olduğunu söylemiş ve 
anlaşmazlığın kotarılmasına çalıstık· 
tarından dolayı devletlere teşekkür 
etmiştir. 

Adisababada Habeş halkrnm her gün harp olmaması icin 
dua ettikleri büyük kilise 

~nhalt ilinin RossJav şehri şarba
yı, aylık sahibi olanlara yalnız Al
man dükkanlarından alış veriş etme· 
lcrini, aksi takdirde aylıklannın kesi-

l Jeceğini bildirmiştir. Uray (belediye) 
yalnız Alman cephesi üyelerinden 
ve ari olan tecimenlcre sipariş ver
mektedir. 

General Göring 

yakalanmış ve bir hapishaneye yol
lanmışlardır. 

Konseyin dünkü toplantısında iki 
hadise belirmiştir. 

1.- İtalyanın üç taraflı görü~üytı 
kabul etmesi. İyi bir kaynalctan öğre
nildiğine göre ..Habeşistan bu görüş
lere iştirfik etmiyecek ise de Habe
§istana herhangi bir kotarma sureti
nin cebren kabul ettirilmesi asla 
mevzuu bahis değildir. 

2.- Fransız-İngiliz münasebabn
da salah bulmuş ve bu münasebat 
lnı!iliz-Alman deniz uzlasrn:ırırnın ak
dıl'iocu oVYc/kı zamandaki halini al
mıştır. 

ltalyanlar gene harp 
istiyorlar 

Roma, 4.A.A. - Reuter ajansı bil
diriyor : 

İtalyan çevenleri, süet harekat ya
pılmadıkça Habeşistan meselesinin 
memnuniyete şayan bir surette kota
nlamıyacağı düşüncesindedir. Bu 
çevenler diyor ki : 

Habeşistan, İtalyanın kuvvetini 

denemeli ve öğrenmelidir. 
Bununla beraber 160 bin kişinin 

silah altına çağrılIDasına dair olan 
bildirigin yapılması ihtimal geri,Y.e 
attlacaktır. 

Konuşmalar çabuk 
başlayacak 

Cenevre, 4.A.A. - İngiltere. Fran
sa ve İtalya mümessilleri, konseyin 
son toplantısından evvel yaydıkları 
bir bildiriğde, İtalya-Habeş anla§
mazlığının kotarılması için yapılacak 
konuşmalara mümkün olduğu kadar 
_çabuk başlamak kararında oldukla
rını söylemişlerdir. 

Hakem komi yon ylOle 
kacidr i ini bitirecek 

Cenevre, 4.A.A. - Uluslar Sosye
tesi konseyi İtalya-Habeş meselesi ite 
ilgili bir kararı toplulukla kabul et
miştir. Bu karar, uzlaşma ve hakem
lik komisyonunun O ual-Oual bölge
sinin hakimiyeti ile meşgul olması 

gerekmediğini söylemekte ve bir be
şinci hakemin atanmasını kaydetmek
tedir. Komisyonun sahşmalannı 1 

(Arkası 3 üncüde 1 

Kutup Tayyaresi 
Sovyet Uçağı Sakatlandığından 
Şimal Denizinden Geri Döndü 

Sovyet uçmanı 

L.avonyevski 

bu sene yeniden 

Kutup uçuşu 

teşebbüsünde 

bulunmıyacak 

Lavanyevski son uçuş planlariyle uğraşırken .. 

Moskova. 4. A.A.- Kutuptan ge· 
çerek Amerikaya gitmek üzere hare
ket eden Sovyet uçağı, Kola yarım 
adasının 300 kilqmetre kuzeyinde 
uçarken makinesi sakatlanmış ve ge· 
ri dönmek zorunda kalmıştır. 

• Uçak saat 22,45 de Leningrada 
gclmiıtir! U~ma teşebbüsünün bu 

yıl tekrarlanamiyacağı sanılmakta· 
dır. 

Benzin kaçırmış 
Moskova, 4. A.A. - Kuzey deniz 

yolu genel direktörlüğü, " U.R.S.S. 
~$ " uçağı mürettebatından bir ra· 

{Arkası 6 ıncıda] 

Lav al, M asigli ve Aloisi 

Başbakan ismet 
lnönü Giresunda 

Tirebolu, 4. (Hususi muhabir_. 
bildiriyor) : Bugün Başbakaru1ma 
l s m e t t n ö n ü öğleden evvel 
yanındakilerle beraber Tirebolumu
z!" .ünlendirmişler ve halkın dilekle
rını candan dinledikten sonra Har
şit yolunu gezerek Giresuna hareket 
etmişlerdir. Halk büyük gösterişler
de bul unmuştur. 
Halkın sevincine payan yoktur. 
Bu akşam Giresıına varmış bulu

nacaklardır. 

Giresun, 4. A. A. - 3 ağustosta 
Erzincandan hareket eden Başbakan 
İsmet }nönü Ş. Karahisara uğraya
rak dun . akşam Giresıına varmıştır. 

Sekiz Alman kadım 
Berlin, 4.A.A. - Sekiz yahudi ile 

ari cinsinden sekiz Alman kadını 
"c' ,si kirletmek" suçundan ötürü 

Yahudi meselesi yavaş 
yavaş kotarı lacak 

Essen. 4.A.A.- İş cephesinin yap
tığı gösteri üzerinde Alman iç baka
nı Doktor Frick demiştir ki : 

(Arkası 3 üncüde] 

UJPEŞT. AMA TORLERiLE 

Galatasaray Dünkü Maçı 
Bire Karşı ·iki ile Kazandı 

Dunkü maçtan bır enstantane 

Sanki futbolcularımıza oyun oy • , şöyle bir takımla çıktı : 

namasını unutturmak için 111em1cke · Necdet 
timize gelmiş olan Ujpeşt amatör- Lutfi Osman 
teri ikinci maçlarını dün Taksim sta lbrahim Fahir Kadri 
drnda Galatasarayla yaptılar. An - Danyal Fazıl Gündüz Miıncvvcr 
cak ne yazık ki, Galatasaray da da- Necdet 
ha farklı bir mağlfıbiyete çok layik Eğer maçı görmedinizse bir takım 
bu takımı, beşiktaş gibi, 1 • 2 yendi. tasavvur ediniz ki, on bir oyuncusu· 

Uzun pantalonlu yeşil gömlekli nun en kuvvetli bilgisi, hasmın aya
bir zatın orta denilecek hakemliği ğından topu almak için sett atılış 
altında oynanan maça Galatasaray [Arkası 7 incide] 

Dün Modada Yapılan Kotra Yarışları 

Dünkü yaflşlara giren iki kotra 
Dün Modada I stanbul birincilikleri için yapılan kotra yarı§· 
ları pek heyecanlı olmuştur. Yarışa giren kotralar arasında 
birinciliği Demir Turgut I. S. K., ikinciliği Şeref Anadolu, 
üçüncülüğü Sadi I. S. K. almıtlardır. Bu müsabakalara (9) 
şarpi iştirak etmi§tir. Bu yarışlar yapılırken bir kotra devril
miştir. Bu kotranın devrili§ine ait foto muhabirimizin al-

dığı resimler yedinci sayfamızdadır. 
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Dl1$l1NDöKC I; 
MAKiNE KURBANLARI 
Keyif verici zehirler asrında· 

yız. Sürat bunların en tehlikesi
ne benzemiyor mu? Fransızca 
••Lu0 gazetesinde okudum: Ame 
rikada otomobil, cinayetten faz. 
la kurban veriyormuş; daha dün 
bizim gazetelerin bildirdikleri 
başka bir habere göre de, gene 
Amerikada otomobilin çiğnedi -
ği adamlar, büyük harpte ölen
lerden fazladır. Bu korkunç nis
betten çıkaracağrmız ilk farazi
ye, bize, makinenin harpten, ci
nayetten, zelzeleden, vebadan, 
taundan daha gebertici bir bela 
olduğwıu zannettirebilir. 

Fakat ben zannetmiyorum. 
Öldüren, makine değil, maki

ne vasıta.sile elde ettiğimiz sü
ratin içmizc dolan kudurtucu 
zehiridir. Kısa bir zamanın içine 
uzun bir mesafeyi sığdırarak, 
aralarındaki makfıs nisbetin sar 
hoş edici tezadını alkol gibi iç
mek, içtikçe o doza kanmıyarak 
daha fazlasını istemek, umumi
yetle rökor iptilası şeklinde be
liren öyle bir "Vis" tir ki, Ame
rikadan Rusyaya kadar bütün 
batı alemini kınp geçiriyor: Gö
rünüıte bir enerji tuğyanına ben 
zeyen, fa'kat hakikatte yorgun 
dermannnızı kıribaçlamak için 
aldığımız herhangi bir keyif ve
rici zehirden farkı yalnız daha 
tehlikeli olmasından ibaret ka -
lan bu iptila, alkolün, morfinin 
ve eroinin verdiği sarhoşluktan 
daha kudurtucudur ve daha ge
bertici. 

Makineyi uşak gibi kullana -
cağrmız yerde, ona olan aşkımız 
yüzünden uğurunda canrmızı f e
da edecek kadar altına yatıyo -
ruz. Sür'at hastasını, rökor deli
sini, makine budalasını dürtelim 
ve bir puan daha fazla kazan
maktan başka hedefi olmayan 
bir sürü teknik yarışların bir te
reddi aJ.ameti olduğunu kendile
rine bildirelim. O zaman yalnız 
makine kurbanlarım değil, bu 
felaketlerin uyC\fidırdığı umumi 
nefrete kurban ol.an~ ma
kineyi de if tir11d.An .kyrtannış o
luruz. Önun suçu nedir ki? Suç
lu şunlardır: sürat hastalan, rö
kor delileri, makine budalaları. 

Peyami SAFA 
.. 
O§retmenlerin 
Seyahatleri 
İstanbul öğretmenleri Ana

tiolu tetkik seyahatine ayın on 
altıaında çıkacaklardır. Progra
ma göre İsanbul muallimleri 
İzmir, Af yon, Konya, Adana, 
Kayseri, Samsun ve Ankaraya 
.gideceklerdir. Seyahate iştirak 
·eden muallimler, biribirlerile ta 
mşmak için 12 Ağustos saat 14 
de Beyazıdda beşinci ilk okulda 
bir toplantı yapacaklardır. 

Ekmek fiyatı hlll 
inmiyecek mi ? 

Tecim ve zahire borsasında 
buğday fiyattan çok düşmüştür. 
gvvelce 7 kuruş 30 paraya ka
dar çıkan en iyi Pulatlı mallan 
5 kuruşa inmiştir. Bu vaziyete 
göre, ekmek fiyatının 9 kuruş on 
paraya irunesi lizrmgeldiği ileri 
sürülüyor. Belediye narh komis. 
yonu bugün toplanacak, ekmek 
hyatlan işini inceleyecektir. 

Sivrisinek derdi 
Kalmadı 
İstanbul 6Itma mücadele.si heyeti 

yıllardır çalışmaları sonunda, önem 
li sonuçlar almıştır. Sıtma sahası 
Pendik. Erenköy ve Haydarpaşaya 
kadar hat boyu, Kadıköy, Adalar, 
Yakacık idi. Mücadele 1929 yılında 
başlamıştı. Şimdiye kadar süren mü 
cadele safhası hakkında İstanbul sıt 
ma mücadele heyeti başkanı, bize 
şunları söylemiştir: 

- İstanbul utma mücadele saha -
sında evveke rahat oturalamazdı. 
Sivrisinekler buralarda adeta kay
nardı. Halbuki buraları İstanbulun 
en güzel sayfiye yerleridir. Şimdi 
sivrisinek yok edildiğinden, bu gü -
zel sayfiyeler, her yıl daha çok rağ
bet görüyor, kalabalıklaşıyor, imar 
ediliyor. Mücadelemiz sivrisinekle -
re karşıdır. Bazı sivrisinekler sıtma 
yapar, birçokları da sıtma naklet -
mez. Sıtma nakletmiyenler içinde 
(Aedes Ejips) denilen bir nevi var
dır ki, dank hastalığı ile sari hüm -
manın nakilidirler. Dank hastalığı 
Akdeniz havzasında büyük salgın -
Jar yapmıştır. 1928 senesinin aonba
harinda Yunanistanda zuhur eden 
bu has.talık çok salgın bir hal alını§ 
tı. 

Sıtma mücadelesi yapılan yerlerde 
dank hastalığı da olmıyacağı fennen 
iddia edilebilir. Mücadeleye başla -
dığımız zaman, bu sahada, sivrisi -
nek yetiştiren birçok ocaklar var -
dı. Su birikintileri bilha5$Cl sivrisi -
nek yaparlar. Mikadele hududu 
içinde 7237 adi ve bostan kuyusu, 
(3680) su fıçısı, 2657 havuz, 2453 sar 
nıç. 107 çeşme ayağı ve ufak dereler, 
kurbağalı dere, ve adedi (13275) ola 
rak tesbit edilen lağım ve bulaıık 
çukuru belli başlı uğraşma noktaları 
idi. Tesbit edilen 13275 lağım çukur 
larınm muntazam bir şekilde temiz
lenmesi, lağım kuyularının mecra -
larının fenni yapılma&ı bir belediye 
işidir. Mücadelemizde, bu lağım ve 
çukurlarından başka hiç bir sivrisi
nek ocağı bırakılmamı§, hepsi kuru
tulmuştur.,. 

Şirketin otobüsleri 
~ok pahah 
Beşiktaş ahalisi birçok imza

lı bir mazbata yapar::ak. Bayın
dırlık Bakanlığı baş-1cQJ11isenn 
vermeği kararlaştırmışlardır. 

Beşiktaş ile Taksim arasında 
işleyen Tramvay Şirketi otobüs
leri, ilk işlemeğe başladıkları 
zamanki fiyatı elan muhafaza et 
mekte ve hiç indirmemektedir
ler. Mazbatayı hazırlayanlardan 
biri diyor ki: 

- Beşiktaş ile Taksim ara • 
6ında otobüs 15 kuruştur. Hal • 
buki çok dcf a dört beş kişi bir
leşip bir taksi ile onar kuruşa çı
kıyoruz. Bu fiyat çok pahalıdır. 
Ötobüsler ise rağbettedir. Son 
zamanlarda müşterisi artmış
tır. Bütün nakil vasıtala
rı ücretlerini indiriyorlar. 
Tramvay otobüsleri indirmiyor. 
Mesela Taksim- Büyükderc oto 
büslerile nisbet ederseniz, Tram 
vay Şirketi otobüsleri çok paha
lıdır. Şirket, tramvay hattını 
Maçka mezarlığından Beşikta -
şa indirecek ... Nazlı davranıyor. 
Hatta uzatmak istemiyor. Çün
kü bu hattaki seyriisef eri otobüs 
lerile daha pahalı yapıyor. 

Tramvayı uzatsa, hem tesis·. 
masrafı yapacak ve hem de bilet 
ücretleri tabii çok daha aşağı 
olacak ... Ötobüslerin hiç masra
fı yoktur. Masraf olmasın diye, 
boya bile sünnüyorlar.,, 

N o. 23 f luşuruz. 
1 Şimdi yalnızım. Ab e·ı .k Rüzgar hafif hafif esiyor. yat ba-"" anoz 1 ezı tıya doğru yavaı yava, yol alıyor. 

RENE CHAMBE Acaba hakikaten harp olacak mı? 

Fakat kafamda iki şey var: Biri 
14 temmuz bayramı. öteki Porames'
in söylediği söz:: ''gör~cckıin. harp 
olacak,, deyjıi .• 

Yata döndüm, Möewe'nin fazla ki 
barlığı tuttu. Bana boyuna sigara 
ikram ediyor. Fakat bu •igaralarda 
ben acaip bir koku hisıediyorum. 

Aviatik karadan ayrıldı. Porame• 
uzaklarda •. Ayrılırken uzun umn el 
lerimiz:i •ıktık. 

Dostumun eon söylediklerini de 
yazıyorum: 

- Oruvar Soliero, güle güle git. 
Havadisler gittikçe fenala~ıyor. 
Ben de Rabat'a döneceğim .Sen de 
Soliera, beni dinler11en seyahatini 
ıızatma. Başını çıkmazlara sokma .. 
iö1lc. ı1ilkin be! Bctki siperlerde bu 

-9-
Notlarım burada bitiyor. Daha doğ 

rusu burada bitirdim. Sebebini an
larsınız. Onun için aklımda ne kal
mı§U onları anlatacağım. Zaten ba
şımdan geçen hadiKler unutulacak 
§eyler mi? 

Temmuz 21 .. 
Madere daha çok uzaklarda ı Otuz 

saattenbcri denizdcyiz. Görünürde 
hiçbir kara yok. 

Sorduğum bazı suallere Framond 
olsun, Möewe olsun, hep kaçamaklı 
ve müphem cevaplar veriyorlar. 

Cebelüttarıktan çıkalı epeyce ol -
muştu. Bir şey daha dikkatimi çek· 
ti. Akdenizdeki vaziyetimize ait ha
ritalar, evvelce hep gözönünde du -
rurken, timdi bu haritalar birer bi • 
rer sır olmağa başlamışlardı. 

Evvela Stiller'in büyük Atlas kil , 

Ne Dersiniz? 
TRAMVAY 

lnanbulun en a•ık fehreli in
•anları bilir misini~, kimlerdir?. 
Tramvay kondöktörlcri. 

Halkın biletçi ümini verdiği bu 
maatarip iruanlann derdi hakika· 
ten çoktur. Onların ız.tıraptan dai
ma asık duran çehreleri, .ıon gün
lerde daha çok aarardı, .ıoldu. 
Çünkü, belediye, kapı•ı açık bulu· 
nan tramvay arabalarındaki kon-
doktörlerden 3 lira prro. cez.aaı alı 
yor.Tramvay arabalarının kapıları 
nrn kapatılma.ı lôz.ımgeldiiinde, 

belediye kadar bi~ de iMıbct bulu· 
yora~. Çünkü atlamalann önüne 
geçmek, dolayı.ile Jrcuaların önü· 
ne 6•fmelt demektir. 

Fo.lıat, tramvay lrapuı beheme· 
hal lrapalı duracak diye, ~en 

· çok cu bir ücret alan kondölrtörün 
keu•inde büyük bir açılı yapmak· 
ta mcina yoktur. Belediye Mabıta 
memurları, bu İfe aon ,ünlerde 
çolr Önem veriyorlar. iyi. Kondok· 
törler de herfCyden evvel aıkı Mı 
kapıları lıapcyorlo.r. iyi. Fakat, be 
nim, ün, hepimain rutlculıiı· 
mı~ öyle vak' olar oluyor iri, kon
d oktör için, hakikaten yürekler a• 

Gökte ylldız 
Aranırken ... 
Beyoğlunda, İstiklal caddesinde 

dün oldukça garip bir hadise geçmiş
tir. Saat on bt'§le on altı arasında 
Beyoğluna geçenler Iatiklal cadd · • 
de büyük ibr kalabalığın gökteki aya 
doğru bakbklannı görmüşlerdir. Bu 
kalabalık yanm aaat içinde o kadar 
büyümüştür ki, binlerce adam, kadın, 
erkek, çoluk. çocuk o sırada ağızdan 
ağıza dolatan rivayetlere göre parlak 
bir yıldızı aramaya koyulmuşlardır. 
Bu yıldızin hilal halinde bulunan ka
merin guya iki parmak sağında bulun
duğu söylenmiş ve mütemadiyen Tak 
sime doğru ilerleyen yolcular bu ka
labalık önünde takılıp kalmıılardır. 
Bir zaman ı~Jmiş ki, artık caddeden 
&•llp ~~etr: )'mkinuz b(r ~-~ 
•e tram~y. Qi0;9till scıerteu d{.;iUÇ 
lC§mİ§tir.-ıte• polisler <le rifticiahaleye 
mecbur kalmışlar ve halkı dağıtmak 
istemişlerdir. Dağılanlar, meraklarını 
yatıştıramadıkları için biraz ileride 
tekrar durarak herkesin gördüğü, fa. 
kat kendilerinin nedense göremediği 
bu yıldızı, bu garip, esrarengiz yıldı
zı ısrarla aramağa çabalamışlardır. 

Dün bu yıldız meselesini sormak 
üzere rasathaneye müracaat ettik. Fa· 
kat rasathane herkesin gördilğil bu 
yıldızı tliskopla gökte aramış, bula
mamıştır. 

Bir icra memuru tevkif 
edildi 

Birinci icra memurlarından Saidin 
ikinci icra dairesinde çalışırken bir -
çok bor~lulardan paralarını tahsil et· 
tiği halde vezneye yatırmadığı için 
daireye uğramadığı iddia ediliyordu. 
Sait, Sultanahmet sulh birinci ceza ha 
kimi tarafından tevkif edilmiştir. 

Müddeiumumilik hadisenin tahkikati
nı derinleştirmektedir. 

Emniyet direktörlUOUnde 
yeni bir tayin 

Emniyet direktörlüğü ikinci şube 
yar direktörü Sabrinin bir mesele -
den dolayı itten el çektirildiği yazıl 
mıştı. Açık olan bu §Ube yar direk· 
törlüğüne Maraş emniyet direktörü 
Şevki tayin edilmiıtir. 

KAPILARI 
cışıdır. 

50, 60, 70 kifinin lebalep dol· 
durduğu bir arabanın içinde kon· 
doktör, elini kolunu z.or hareket 
ettirerek mütemadiyen bilet keai
yor. Arka aahanlığın kapmna bu 
Va%iyette naınl hcikim olabilir?. 
Yol üati.inde ahbabını gören adam, 
kapıyı hemen açarak atlıyor. Ka
pı açıktır. Bira% ötedeki belediye 
memuru acrt düdüğü ile arabayı 

durduruyor ve kondoktörün numa 
ra.mı alaralr, Üf liralık makbuz.un 
ilk hoırlıklanna bQflamıı oluyor. 

Tramvay arabalarının bu kala
balılı hali deuam ettikçe, lnanbul 
ıehrinin aeyrü•eler hunı•una hiç 
uygun ve pratik olmayan köhne 
kapılan yerinde durdukça, bunla
nn daima kapalı kalma6ı imkcin
•ı~ır. 

Kondoktör bilet keame İfİnclen 
muaf tutularak, kapı önünde nÖ· 

bet beldetilirae, i•tenen fey müm
kün olur belki ..• Şarbaylık, tram· 
11ay kapdarı İfİnİ daha pratik bir 
fclrilcle halletmelidir. B~ böyle 
düıünüyoruz. 

Siz ne dersiniz? 

Lise proğramları 
Değiştiriliyor 

Lise ve orta mektep müfre • 
dat programları üzerinde çalı -
san heyet işine devam ediyor. 
Yeni programlar, talebenin ez -
berci y tişmemesi noktasından 
ıslah edile-le.tir. Dokuzuncu sı
nıftaki tabii ye dersı btr":ı e ki
tapdan değil, muallim notların
dan okutulacaktır. Biyoloji prog 
ramı üzerinde de değişiklikler 
yapılacaktır. 

Yaş meyve va sebze 
ihracah 

Ya!' mcyvclcrhnizi Romanya yolHe 
Orta Avrupaya-s~vkttmek işini tetkik 
i~in şehrimize toplanan komisyona iş
tirak eden Romanya murahhasları 

dünkü Romanya vapurile memleketle
rine dönmüşlerdir. Murahhaslar. ko
misyon toplantılarında görüşülen me 
seleler hakkında Romanya hükumetile 
temas edecekler ve alınacak kararlara 
göre tekrar Türk delegelerile müıake 
relere girişeceklerdir.Eğer itilaf hasıl 
olursa, Türk yaş meyve ve sebzeleri
nin Romanya yolile orta Avrupaya 
nakline başlanacak ve bunun için de 
hem Türk vapurlarından istifade edile 
cek ve hem de Romanya vaputlannın 
tarif esinde tenzilat yapılması temin 
olunacaktır. Mesele bu şekilde halle
dilirse şimdiye kadar nakliye ücret
lerinin fazlalığından Avrupa piyasala
rına sevkedilemiyen Türk yaş meyve 
ve sebzeleri bundan sonra zaten çok 
rağbet gördüğü için Avrupa piyasa
larına bol bol gönderilebilecek ve bu 
suretle de yaş meyve ve sebzelerimi· 
ze yeni bir mahreç bulunmuş ola· 
caktır. 

kadın kavgası 
Taksimde Çeşme sokağında oturan 

Madam M~ri ile Madam Hayganoş 
kavga etmışler, Mari, Hayganoşa bir 
tekm~ ~urarak bayılmasına sebebiyet 
vennıştır. Hayganoş polise müracaat 
ederek üç aylık çocuğunun Madam 
Mari tarafından düşürüldüğünü iddia 
etmiştir •. Polis, düşük çocuğu morga 
gönde~mı~, Madam Hayganoşu da 
Hasekı Nısa hastanesine kaldırnuştır. 
Madam Mari de yakalanmıştır. 

KUÇUK HABERLER 

• İstanbul Cerrahpaşa C. H. Par 
tisi 11emtocağı dün gece aylık gend 
bir toplantı yapmıştır. Bu toplantı
da parti ba§kanı Abidin Özger par
ti tüzüğü ve programı üzerinde bir 
görüşme yapmış ve parti gençleri ta 
rafından ls~iklal piyesi muvaffaki -
yetle oynanmıştır. 

• Türk diş hekimleri kurumu ta
rafından Cağaloğlunda Çocuk Esir 
geme Kurumu vilayet merkez bina 
sında kurulan iki sa.ndalyeli çocuk 
diş muayC11e ve tedavi dispanserinin 
açılış töreni bu sabah saat 10 da ya
pılacaktır. Törene diş hekimleri ku 
rumu başkanı profesör doktor Ka -
zım Esadın bir söylevile başlanacak 
tır. 

• Çamlıcayı güzelleştirmek mak 
sadile teşekkül eden Çamlıcayı gü
zelleştirme birliği çalışmasına bü -
yük bir önemle devam etmektedir. 

Birlik 10 ağustos cumartesi gü
nü Çamlıca tepesinde bir kır balosu 
hazırlamıştır • 

• Haseki hastahanesi kadın klini
ği asiştanlarından Fuat klinik pro -
fesörü ile anlaşamadıklarından sağ 
hk ve soysal yardım bakanlığına baş 
vurmuş ve Zeynep Kamil dogum evi 
ne naklini istemiştir. İsteği yerine 
getirilmiş ve Fuat Özer atanmış • 
tır . 

Yine profesörle anlaşamamazlık 
yuzünden istifa eden doçent Niyazi 
Müştak Tahran sefareti doktorluğu
na tayin edilmiş ve onun yerine de 
vekaleten doktor Naşit atanmıştır. 

Niyazi Müştak 12 ağustosta vazi· 
fesine hareket edecektir. 

• Kumkapıda Muhsine hatun ma· 
hallesinde oturan Zehrayı kocası 
yeni doğan çocuğile ve diğer iki cv
ladile bırakıp gitmiştir. Kadınm ve 
çocuklarının bu sefaletini çocuk e -
sirgeme kurumu haber almış sütsüz 
ve gıdasız kalan bu yavrularla anne
lerini himayesi altına almıştır. 

• Son gilnlerde et fiatları düşme 
ğe başlamıştır. Anadoludan fazla 
mikdarda hayvan gelmektedir. Balık 
pazarı dükkanlarında dağlıç ve ket· 
rammı 35 kuruşa satılıyor. 

• İstanbulun müstakbel plinını 
Fransız şehircilik mütehassısı pro
fesör Frouot yapacaktır. Frouot 
pJan işini tetkik etmesi için, yakın
da İstanbul §arbayhğı ile temaslara 
ba§hyaqıktır. 

o .. ~ ..... ~ ıı,......: .. " lcıı~ saatleri 
ayar di.idi.iğü bozulaugu . ı~_ın;-şarli~y. 
hk, bU düdüğü tamir C'den mütcab -
hit aleyhine bir dava açmışn. Bu da 
vaya yakında bakılacaktır. Bir ehli 
vukuf düdüğü yerinde tetkik ederek 
mahkemeye bir rapor verecektir. 

• Şarbaylığın, belediyeler banka
sından yapacağı 750 bin liralık istik 
raz işinin kanuni muamelesi ilerle • 
miştir. Bu para taksitler halinde 
bankadan alınacaktır. Esasen (100) 
bin lira avans alınmıştı. 

• Şehrimizde okuma çağına gel -
miş çocukların sayısı tesbit edilmek 
tedir. Şimdiye kadar bu çağda olup 
fakruzaruret yüzünden okuyamı -
yan çocuklar yedi bin olarak tesbit 
edilmiştir. Bu çocukların okutulma 
sı için bazı tedbirler düşünülmek • 
tedir . 

• İstanbul ilk okul öğretmenleri
nin, eski yıllara ait me6ken bedelle 
rinin, kendilerine verilmesi için, 
hususi idare bütçesinde bir imkan 
bulunamamaktadır. Öğretmenler ba
zı teşebbüsler yapacaklardır. 

• Karsta ve Bursada yapılan toz 
süt hülasaları sarfiyatı son zaman -
da artmıştır. Toz sütler çikolita 
ve diğer bazı sütlü maddelerin yapı
lışında kullanılmaktadır. 

Geçen hafta süthane sahiplerile 
fabrikatörlerden bazıları resmi dai
relere baş vurmuşlar, hastahane ve 
diğer sıhhi müessceelere ucuz toz 
süt vermek istemişlerdir. 

• Habeşistanın yeni Türkiye el -
çisi bugün Ankaradan §ehrimize ge
lecektir. EJçinin yaz tatilini §ehri -
mizde geçireceği ve bu müddet zar· 
fında Habeşistana da gideceği söy -
lenmektedir. 

BUDABkNDbN 
ÜÇÜNCÜ MEVKi.. 

Traınvayd~ Kadiköy, Bo
ğaziçi vapurlarında ayakta yol• 
culuk yine hesaba gelir diyelim. 
Çünkü olsa olsa, yarım saat, bir 
saat ayak üstü dikileceksiniz. 

Fakat şehirleri biribirlerine 
bağhyan trenlerde ayak üstü 
yolculuk, uyumadan değil, otur· 
madan yolculuk yapıldığını, ya
pılabileceğini işitirseniz şaşarsı· 
mz gibi geliyor bana. 

Düşünün; Ankar:adan trene 
biniyorsunuz ve hiç oturmadan, 
vagonun koridorunda 
dikilerek, ancak sırtınızı da
yıyacak biı: köşe bularak, Eski
şehre, hatta lstanbula kadar 
ayak üstü yolculuk yapıyorsu • 
nuz .. 

Bu çeşit "işkence yolculuğu
nu" geçen gün Ankaradan gelen 
bir bildik anlattı. Sordum: 

- Biletin kaçıncı mevkidi? 
Dedi: 
- Üçüncü mevki., 
Sordum: 
- Katarda kaç üçüncü mcv-' 

ki vagon vardı? 
Dedi: 
- Bir tane, biricik tane üçün

cü mevki vagon vardı. İkinciler 
de doluydu. Eskişehirden iki 
vagon daha bağladılar. lkiai de 
ikinci.. ve biz üçüncü mevki tek 
vagondakiler -bir dakika olıUB 
oturamadan İstanbula ulaştık .• 

Artık bir şey sormadım bizim 
bildiğe. O yol yorgunluğunu çı· 
karmağa gitti. Ben, içinde ayak 
yolculuğunu yapan, tek üçüncü 
mevkili katan dü~ündüm. Dü· 
şündüm ve bundan bir netice çı· 
karmağı yine "mercii aidi" ne 
bıraktrm. 

Orhan SELiM 

Mecburi hizmet· 
lerini yapmayan 
öğretmenler 

Kültür Ba,lr.:ıınlti'r1. valilere mühim 

~~ ~~ii~T~~~i{~~~İ! 'ayhlar,a~~~ 
diğer· biiiinHtlirdi tti~ vazifeler 
.aJmaktai::lıdar: ~u -:şekilde ınua1linılitr.! 
ten aynlaaltrJn rııühim bir kıamının 
mecburi hizmetlerini henüz bitirme • 
miş olduklan anlaşılmı§tır. Halbuki 
Muallim me'lttebi mezunu ilk mektep 
muallimlerinin, mektepte okudukları 
her seneye mukabil, bir veya bir bu· 
çuk yıl muallimlik yapmaları la%Jm• 
dır. Mecburi olan bu hizmeti görme
den başka bir resmi veya huıusi vazi· 
feye geçmek kanunen imkansızdır. Bu 
şekilde muallimliktcn aynlan bazı 
kimselerin mahalJi, hususi idareler • 
den, mali hiç bir ilişikleri olmadığma 
dair, bir de mazbata aldıkları anlatıl
mıştır. Kültür Bakanlığı gönderdiği 
tamimde, böyle iı için müracaat ~den 
muallimlerin, bir kere Bakanlıktan va 
ziyetlerinin tahkik edilmesi bildiri\ ·, 
mektedir. 

TUIUnferımizi ıslah 
inhisarlar idaresi memurları, tütün 

!erimizin arsıulusal pazarlarda dcğet 
ve sürümünü arttırmak için iyi tütün 
yetiştirmek yolunda tütün ekicilerine: 
öğütler vermektedir. ldare tütünlill 
evufını yükseltmek ve ig randınıaonu 
arttırmak için iıletme tarzını da de: • 
ğiıtinniştir. Halkın içim zevkini ve ka 
biliyetini de gözönünde bulundutaıı 

İnhisarlar idaresi harmanları ve aııı
balijları da ıslah etmittir. Bu auretle 
hem evsaf ve hem de zevk cihetindeıı 
yükaekle§tirilen Türk tütünlerinin ar
sıulusal pazarlarda dahi sürümünilıı 
fazlalaşacağı muhakkaktır. -tüphane masasından kayboldu. On - ı .zaklara .~~.ksa, çıplak ve muazzam \ sesinden taşıyordu. Ya o bqındaki \ ri.. Yalnız bir şey var, ben dikkat er 

dan aonra da birer birer öteki bari· bir su çolunden başka bir şey göre - bol sarışın saçlar. • tim, bütün buralara gelenlerin he " 
talar .. Ben bu acaip kayboluşlara miyordu. Ne bir duman, ne bir yel- Bir resimlere baktım, bir Maryse' men yüzde yüzü ecnebilerdir. Dalı• 
zihnimde bir mana vermeğe çalışı - kcn, ufuklar bom boş.. baktım: doğrusu hepsi de Almanlardır. tıaıı 
yordum. Hep bu tedbirlerin benim w. Bol şaraplı ~fes b~r akşam yeme- - Amma da lüks değil mi? de - gi masaya adım ~tsanız, kar§!"~': 
için alındığına kanaatim vardı. gınden aonra, fumuar da toplandık. dim. Ahnan çıkar. Nedır bu Alman ıstıl 

Geri salonda briç oynarken, yatın Maryse v; ~uffen yan~ana otur- Framond'da çok keskin : ıı? 
takip ettiği şaşırtıcı istikametlerde muşlar, resımlı haftalık Dıe Woshe - Şu zamanda amma da manasız! Ben bunu 1!1Öylcyince Möewe bit<' 
merakımı mucip olmuştu. Madere'e mecmuasın!n sayfala~ını .karıştırı • dedi. denbire yerlnden fırladı: 
doğru düpe düz gitmek varken, ör- f°rlaJ~ Parı.~te M~rq;ıse'n~n B ... ~\on Koltuğuna gömülmüttü. Purosunu - Bu kadarı yetişir. dedi, bur..S-
le zikzaklı yolu takip ediyorduk kı.. arın verı en zıya ete aıt resım e- püfür püfür içiyordu. 1 1 kk F ııd'" 

Möewe boyuna bana kokusu acaip re alaka ~ös~e~iyorlar .. Ben de uzak- yapı an .ası maaaaız. , ramo f., 
sigaralar veriyordu. Uyutucu aiga • tan kendıle~ını seyredıyorum. - Evet ne minasızlık! dedi. dan gelıyor. De Soben den de 
ralar olduğuna şüphe yok. Ben de Maryse bır~nbire h~ykırdı: .. Dansediniz bakalım, Fran•ızlar, siz ı~ his~~ kapıl?1~masını ri~ e~1.: alıyor ve içiyor gibi görünüyordum. - Bakın, bakın, dedı. ne guzel dans ede durunuz. Nasıl bir felike - 'l'ım. Bızım her 1kı memleketımi• 
Yakın bir tehlikeyle karıılqaca • ger~lıkl. Hem de ne y~kışmışt , tin başlan~ıcında olduğumuzdan hiç de ıercfi vardır~ ~tibarr vardır. Bd 

w • d 0 . . t b Bırdenbıre kalktım. Dıe Wache • birinizin haberiniz yok. Dans edin, sefer de büvük :-paratorumuf1J11 
gımı ıezıyor um. nun ıçın a an - . F . , 1 . , J , ""'' 

camı cebimden hiç ayırmıyordum. nın ya c:_mı~a dan; ya llus~r~tıon • dans edin, kankran olmuJ, çürümüş korkunç bir muharebenin önüne gc-
Yalnız Werner Galavine Maryse dan çaldıgı hır resım... Parısın en insanlar- çeceğine kuvvetti umudum vardıt• 

ve l..auffen'den korkum yoktu. Fa - t~nın~ış, kibar ail~lerinden iki hem Bu söze kızdım ama, belli etme - Şa§ırdım. Ne olmuıtu bu Möe' 
kat ötekiler b.~şka.. k' b. d . . ıırMenın boydndu?"ldk~kı gerdanlıklar.. dim: ye? Bu değişiklik, hayret ediJece~ 

O aksam guneş, sa ın ır enızın aryse e ı ı: b' d' F k . . d d b ıı~ 
enginle°i-inde geniş bir kızıllık için - - Güzel değil mi şu gerdanlık - - Evet, dedim, Paris, son zaman- ır ~e~ ı. a at ıçım ~n e ~il) 
de kayboldu, gitti. !ar? ların Babili oldu. O meşhur Mon - ye~ı bır manevra oldugunu ta 
Şimdi Aviatik geniş bir daire çiz· Tertemiz boynu, ilahi denecek ka marter'i, Mülenruju, harlan, Ro - edıyordum. 

meğe başlamıştı. İnsan ne kadar u~ dar güzel omuzlan pembe tül clbi "' yal'i ne bileyim, daha bir çok ıeyle- [Arkası var) 
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SA~LIK, ESENLiK 

SUSAMAK 
HAVADiS DEGIL, INCi !!. 

ADLT ISTILAHLAR 

kılavuzda Bulunmayan 
kelimeler Kullamlmıyacak 

Herkes bilir, susamak en dayanıt- j 
maz, önüne geçilemez isteklerimiz· 
dendir. Susuzluktan ölenlerin çektik· 
lerini ancak gene kendileri bilir. İn· 
san kendini zorlıyarak oldukça uzun 
bir müddet yemek yemiyebilir. Ama 
içmeden duramaz. Otuz kırk gün aç 
kalanlar görülür, lakin bunlar su iç· 
rnezse açlığa da dayanamıyorlar. 

Susama uzviyette bulunması lazım· 
gelen suyun azalmasında.n ileri geli
yor. Bu eksilmek hep birdir. Suyun 
eksilmesi, ardı arası kesilmiyerek 
deri ile, böbreklerle, barsaklarla, ak
ciğerlerle olur. Eksileni yerine koy· 
malı. Bu su içmekle olur. Bu susa
manın tabii olanıdır, her türlü tabii 
olmıyan şartlar dışında •.• 

luk olunca gövdenin sulan tabii 
yollardan boşanır, yirmi dört saat 
içinde beş, yedi, on litre sidik çıkı· 
yor. Bu bir hastahktır. Adına tatsız 
diyabet diyoruz. ÖküzdeJl çıkarılan 
hipof iz bezi bu hastalara yedirilirse 
böyle aşırı su boşa}tmalan duruyor. 
Nasıl oluyor da duruyor? Orasını 
sormayın ... 

Susuzluğun bir de ruhisi var. Bel· 
ki bu da herhangi bir sinir merkezi· 
nin işlemesindeki bir bozukluktan 
ileri geliyor. Henüz bilmiyoruz onu 
biz:. Onu anlayıncaya değin susamak· 
larrn bazılarını bu adla anacağız: Ru
hi susamaklar. 

Gitgide inanıyorum ki; gazetecilik, 
gazete aytarrığı (muhabirliği) ger • 
çekten güç bir zenaat. Öğrenilmesi 
lüzumlu bir sürü bilgiye bağlı bir ı:e· 
naattir. Lakin bu l\rada her şeyden 
önce akh sdim denilen elemanın vÜ· 
cudu mutlak lüzumlu olduğunu bi
zim gazetelere bakıp ta sezmemek 
mümkün değildir. Memlek:ette hadi
se mi yok bilmiyorum, yoksa bizim 
aytarlar işitmiyorlar mı ki; hükumet 
ınerkozinden bize tel, telefon haber
leri verirken, ku§ yemi gibi tatsız 
tuzsuz. haberler veriyorlar. Bunlar • 
dan bir tanesini bir iki gündür bü .. 
tün lstanbul gazeteleri israr ile ade
ta inadına yazdılar. Bu telefon habc· 
ri nedir biliyor muıunuz? 

[Hususi muhabirimiz bildiriyor] 

Ankara, 4 
lt ?üze Bakanlığı Cümhuriyet Müddeiumumiliklerine ve mah-

emelere şu tamimi yapmıştır: 
~ "Ceza işlerinde adaletin gereğile yerine getirilmesi ıçın mu
t akemenin ilk yüzü ve temeli olan tahkikat işinin sağlam tu-
1 Ulması ve bunun için de bu yoldaki adli belgelerin çeşit mana-
1~ra gelen kelime ve tc:birle~ bulunma~sızın açrk yazılı ve an· 

1 Yışh bulunması pek lazım ıken bazı ıdare heyetlerinden yol-
ilnan ceza kararlarında kılavuzda yeri bulunrmyan ve ne de
~ek olduğu açrkça anlaşılamıyan indi tabirlerin kanuni tabir ve 
hhlahiar yerine kullanılmakta olduğu görülmekte ve ceza mu
o~kemeleri usulünde maznunlar .için kıymetli adalet garantısı 

arak kullanılan tabirler değiştirilmektedir. 
n Ceza Muhakemesi Usulü Kanununun elde bulunan tadil Iayi
ı:sındaw adli tabir v~ ~tılahlann türkçe şekilleri tesbit edilmek
la oldu.gundan bu Iayıhanm kanunlaşmasına kadar adli ıstılah 
r rkt~crıne kılavuzda buluıunıyan tabirlerin kullanılmaması ge-
c ır." 

Bunlar iki tanedir: Potomani, dip-
somani. 

Dipsomani buhranla gelir bir susa 
maktır. Bu buhrana tutulan içeceği 
şeyleri seçer ve çok kez ispirtolu iç
kileri içer. Bu aşağı yukarı. kendi 
kendini zehirlemenin bir türlüsüdür. Ankara berbcrlerindeki aaç kıvır• 

ma makineleri muayene edilmiı, bu 
i§i yapacak berberler de imtihan ola· 
cakmı§ ••• 

Böyle bir şeyin lstarıhuJ gazete• 
sine tez elden haber verilmesinde ve 
latanbullunun vakit kaybetmeden 
bunu okumasında ne fayda vardır, 
kavrıyamadım. 

Dünyanın hiçbir gazetesinde bu 
kadar manasız havadis ve haber ve• 
rilmez.. Dütünün, bir Paris gazetesi: 

AF' KANUNUNUN TATBiKATJNDA ZORLUK 

Gayrı Meşru Çocuklarm 
Hukuki Vaziyetleri 

inhisarlarda 
Kırtasiyecilikle 
Mücadele 

Ankara, 4 (Hususi muhabirimiz 
bildiriyor) - Gümrük ve İnhisar
lar bakanlığı, Bakanlığa bağlı dai
re !er arasında lüzumsuz ve llzun mu 
haberelere son vermek üzere ?a:mn 
gelen incelemeleri yapmış ve şim
diye kadar yapılma!ct~ olan ]ilı:ı;m
SUZ..=JI'. u.aun muhab~lerin neler 
olduğunu t bit etmiştir. Bakanlık 
bu hususta dairelerin hangi muame
lelerde nasıl ve ne şekilde muhabe
re edecekleri hakkında bir izahna
me hazırlamı!ltır. Yakında bakanlı
ğa bağlı dairelere ve gümrüklere 
bildirecektir. 

Suyu eksilten her şey susamayı 
arttırır. Sıcaklık, ülkenin kuruluğu, 
etlerin ekserisi, hepsi bunların terle 
bedenin suyunu kaçrnr. Söylev ve
renler susar. Büyük heyecanlar da 
böyle •.. Yemekten sonra susuzluk ge
lir. Katı yemek lokmalarını ıslatmak 
ister. İlkin şundan ötürü, kan için 
ve bedertdeki başka mayiler, hıltlar 
için su lazımdır. Su olmazsa bunlar 
işlerini yapamazlar. Su, bedendeki 
her örgünün, her bücrenin terkibine 
girer. Onların içinde su ilk sıradaki 
işi görür. Katı şeyleri eriterek müba· 
dele denilen alavereyi r~vam ettirir. 
Su gerektiğinden azalırsa bedende 
bir sürü uygunsuzluklar yüz göster
meğe başlar; suyun eksilmesi haddi 
aşarsa, iş ölüme kadar dayanır. Var
lığımız daimi mübadele denilen bu 
alaverenin bir araya gelmesinden 
ibarettir. O kesildi mi makine durur, 
dirilik ışığı söner. 

Anlaşılıyor, susamak bir duygu, 
kökeni bedendeki genel karışıklıklar 
içinde. Bizde bu duygunun yeri ağ
zın içinde ve boğazda. Neden oralar
da duyuyoruz susuzluğu ? Su azalın
ca oradaki bezlerin, saldıkları (ifraz 
ettikleri) suyuk (mayi) da azalır. 
Bu azalış tükrük bezlerinde, ve boy· 
dan boya hazım borusunu döşeyen 
ince zarı kaypak yapan sümük gibi 
5eyleri döken bezlerde görülür. Bun
lar ksilince oraları kurur. O vakıt 
sıkıntı çekmeğc başlarız. Söylev ve
renlerin susaması açık kalan ağızla
rından bir düziye havanın,' geçmesi• 
dir. Ağız ve boğaz ıslatılınca susuz· 
luk tami\miyle geçmese bile hiç ol
mazsa azalır. Susuzluk ziyade ise 
bu kadarı yetişmez. Susuzluk böyle 
ağızda, boğazda değil d~ genel bir 
tarzda giderilir. Bu deniz kazaların
da görülür. Sandallara atlıyarak kur· 
tulanlar denizin ortasında susuzluk
tan yanarlar. Bunlar denize atılırlar
sa ıusuzlukları oldukça azalır. Deri· 
den biraz su geçer, bu kadarı susuz
luğu gidermeğe yetişmez, ne de ol
sa bir müddet için oyalar. Kara kan 
damarlarına su şır,nga edilirse kö· 
peklerin susuzluğu gidiyor. Günler
ce, hiç bozmıyarak oruç tutanlar da 
buna benzer hilelere baş vuruyorlar; 
sık sık banyoya giriyorlar, ihtikan 
yapıyorlar. 

Potoman böyle değil. O, içeceğini 
secmez. Ne bulursa içer, ispirtolu, is
pi;tosuz .. Bilinmez nedendir, b.u iç
mek düşkünlüğü.. Ararsanız hır se· 
hep bulamazsınız. Ne şeker, ne baş
ka bir şey •. Bunların içinde öyleleri 
vardır ki alışmışlardır, her güıı lit
relerle içmezlerse rahat edemezler. 
Ne dersiniz? Bu hiç kanmıyanlar, is· 
terik kimseler olmasınlar.. İsteri, 
pek ağza alamıyoruz onu şimdi biz. 
Profesör Babenski onu paramparça 
etti. Hekim kitaplarından kaldırdı 
attı. Öyle ama gene kendisi söylü· 
yor, sözle kandırarak iyi ettiği Poto· 
manlar görmüş. Yalnız Babenski 
değil, baskalarr da böyle vak•atar 
görmü§. Ne denirse densin, böyle 
vak'alarda Pitializm - isterinin ye
ni adı - işe karışıyor, kuşkulanma 
boş yere ... 

Dipsoman kronik alkolik gibi ken· 
disinde uydurma bir susamak ihtiyacı 
uyandrnr. İspirtolu içkilere susamak 
ihtiyacı ... Bu ihtiyaç gitgide bir has
talık halini alır. Öldüren bir hastalık 
belki .. Ne güzel söylüyor, Şirazh 
(Hafız): 

"Dün Dijon'da ondülasyon maki· 
nelerini belediye muayene etti" diye 
yazsa gülünç bulmaz mısınız? Biz 
buna benzer yalınkat, pC$tİI gibi ha
berleri vermekte daha ileri de git• 
mi§izdir. 

Şimdi burada ismini yazmıyaca • 
ğnn, memleketin ileri gelenlerinden 
bir zatın Ankarada, falan yerde bir 
gezinti yaparken orada rastladığı bir 
lostracıya kunduralarını boyatbğı 
telgrafla lstanbula bildirilmi§ti. 

Her §eyin en üst kabndan lcif cdıp 
her şeyde en yüksek bilgiçlik iddia 
ederken böyle en basit bir belediye 
vazifesini havadis diye buraya gön. 
dennck lstanbullu okuyucu ile alay 
etmekten ba!ka devletin telgraf ve 

[Huauai muhabirimiz bildiriyor] 

A A.nkara 4 
tatb\~anununun ıo ıncı madde~lnin 
tatb! !ne dair olan talimatnamenin 
CdiJ~~~~d.e bazı müşküllere tesadüf 
l\un ıgı ıçin af kanununa ek bir ka
ğun Pr?icsinin hazırlanmakta oldu-
F~ hıldirmiştir. 

1ltı11;1nana Bakanlığının medeni ka -
Jli :n tneriyctinden eonraki mede· 
Sot •kahsız çiftle§o111elerden doğan 
~el tıkların hukuki vaziyetlerini dü-

bnek ·· tlıeJc . u~ere Kamutaya teklif et-
leri ~~tedıği tadil şekli şu güçlük-

1 Çozecektir. 
lf Jc"';;" Evlenmenin ..... ---· •• ,..., ........ 
'-'ııkubnununun merf yetinden sonra 
birl Ultnuş olmakla beraber, tesiri 
h/§lne tarihine kadar olacağından 
le ~~ aylığı almakta iken bu suret-

ırle-.e v •. k .. h k k" ~h. r-• e o gun u u u ı va-
.r ete ·· 

ıay11 gore evlenme mahiyetinde 
'-'c ~ıyarak aylığı kesilmiyen dul 
tihtYetı1111erin aylıklarrnrn hangi ta-

en k ·ı -2 _ esı mesi lazım gelecektir. 
len Soylan (nasipl~ri) düzelti
Olcn Çotuklarrn düzeltmeden evvel 
lığ, ~ernur babalarından yetim ay
lıa .. ır~ tnaları lazım ise de bunun 

·• .. ı t "h tektir? arı ten başlaması lazım gelc-

3 - v· a!.• bak •ne bu çocu~ların .yetim ma 
gtın h lll'ıından vazıyetleri ve bu-
tn~fllel~~la~ı~da yaprlacak tahsis 
btüteeas· erını ne dereceye kadar 

1"ina ır edecektir. 
~akanlrğını alakadar et-

tiği için af kanununa ek olarak ha
zırlanacak bu kanun projesinden 
sonra af kanununun hususi hukuk 
münasebetlerine de önemli tesirleri 
olmaktadır. Bunların arasında bil .. 
bassa miras hukukuna ait meseleler 
güçlük doğurmaktadır. 

Af kanunile soy dilzeltilmesin • 
den önce ölen babanın mirası, son
radan soyu meşru sayılan çocuklar 
ve karı hesaba katılmadan dağıtıl-

tnı§ veya nesebi sahihi füruu yok
tur diye tasdik edilmiş olacağın -
dan, yeniden soyları düzelen ve ai .. 
, .. , .. -!-t.-•1--! a\Jul cc:ıııen karı ve-
ya çocuğun hakları ile bunlarsız: 
mirasa konan eski mirasçıların mük 
tesip hakları, tasfiyesi çok güçlülc 
doğuran hukuk ihtilafları olarak 
uk sık görülmektedir. 

İş, yalnız kanun hükmünün me
riyetinden önceki zamana şümul ve 
tesiri bakımından güçlük çıkarmak
ta ise de saldığı dal budak, o kadar 
bulunmaktadır ki yoluna konulma
sı bugünkü vaziyette bir kanuni 
müeyyideye ihtiyaç göstermekte -
dir. 

Bugünkü vaziyet tatbikatçıların, 
mahkemelerin biribirine aykırı çık
ması mümkün olan telakki ve içti
hatlarına yol açmaktadır. Hasılı va
ziyet mali kanunların tatbikindeki 
güçlüğe .inhisar etmemekte ve da
ha çok şümullü bir mahiyet arzet
mektedir. 

italyaya sevkedile
cek maden cevheri 

Ankara, 4 (Husust muhabirimiz 
bildiriyor) - 1talyada tatbik edil
mekte olan son ithal rejimi dolayı
sile maden ccvherlerimizin ithalin-
de birtakım güçlüklere tesadüf e
dildiği alakadarların müracaatı üzeri
ne anlaşıldığından İtalya hükumeti
le teati edilen nota ile, bundan böy
le İtalyaya sevkedilecek maden cev
herlerinin kontenjanlı mallara tat
bik edilen kuyut ve şeraite tabi tu
tulmaksızın yüzde 100 takas suretile 
ithali kabul edilmiş, keyfiyet Eko· 
nomi Bakanlığınca takas heyetleri
ne gümrük ve İnhisarlar bakanlığın· 
ca güınrüklere tamim edilmiştir. 

Ucuz tuz 
Ankara, 4 (Hususi muhabirimiz 

bildiriyor) İzmirde Çamaltı 
memlehasrnda halka ucuz sofra tu· 
zu temin etmek üzere İnhisarlar i
daresi tarafından ince tuz çıkarmak 
üzere tesisat yapılmaktadır. Tesi· 
sat bittikten sonra İnhisarlar idare· 
si maliyet fiyatına ince tuz satışa 
;ıkaracak ve böylelikle de &<>fra tu
~yatlarınrn daha ziyade ucuz
~arnsrnı temin etmiş olacaktır. 

Davet 
İstanbul, 4.A.A. - İstanbul Fut· 

bol h~yeti başkanlığından : Futbol 
hey.tı azalarının çarşamba günü saat 
ıe de mıntaka merkezine gelmeleri 
ıka olunur. 

ispirtodan 
~ıkan yangın 

İzmir. 4.- Kemalpaşa bedesteni 
arkasında o~u.ran Süleyman oğ:u 
Hasan. Fehmınr~ altı yaşında Hu
d~ver~ı adı~da.kı oğlu eline geçirdiği 
hır .. m~~t.~r .. ıspırtoyu ateşliyerek ma· 
sa ortusunu tutuşturmuş ve yangın 
çıkmışsa .. da .. e~~ar:~n .. Yetişenler tara
fından sondurulmuştur. Ev sigorta· 
sızdır. 

Ali Çetinkaya geldı 
Ba!.'ındırlrk Ba~anı Ali Çetinka • 

ya dun ~abah. Eskışehirden şehrimi
ze gclmış ve ıstasyonda bir çok kim 
seler. tara~rndan karşılanmıştır. 

Alı Çetınkaya dün öğleden sonra 
Dolmabahçe sarayına gitmistir. Ba • 
kan yedi sekiz gün kadar lstanbulda 
k.alacak ve sonra Ankaraya gidecek
tır, 

Su kaybettiren her sebep, susuz
luğa sebep olur. Netekim, çok kan 
kaybedenler keskin bir s.usuzluk du
yar. Kaybolan uzviyetten eksilen bir 
s~yuk (mayi) tur. Bundan dolayı 
agır yaralılar hiç ·durmazlar, au is
terler. Daima su diye bağırırlar. 

Kan almak, istekle yapılan bir kan 
a~ı~madı.r.Kan aldıranlar da.yaralılar 
gıbı susarlar. Her zaman böyle ol· 
maz. Elleri, ayakları şişenler gibi. 
Onlar kan aldırırlarsa susamazlar. 
Kaybettikleri suyu şişlerde birikmiş 
o~~.dan alırlar. Ve bu yüzden fayda 
gorurler. / 

Daha başka yollar vardır ki be
dendeki sular oradan kaçar. İshal ol
mak, kusmak gibi. Kolera bedeni 
susuz bırakır, damarlarına serum şı
rınga edilince koleralıların susuzlu
ğu biraz kesilir. Mide ve barsakları 
iltihaplanan küçük çocukların hasta
lıkları ilerlerse koleralılara dönerler. 
Ve koleralılar gibi bakılırlar. 
. Susamamak şeker hastalığının bel
lıbaşlı belgelerindendir. Bu hastalığa 
tutulanların kanları şekerle yüklüdür. 
Kandaki teker beden örgülerindeki 
suyu çeker. Damarlara toplanan su 
d~~m~z, çıkar. Çıkanların yerine ye
nısı gırmek gerekir. Şeker hastah~ı-
na tutulanlar içtikleri suyu o kadar 
çabu~ çıkarırlar ki nekadar su içse· 
ler bır türlü kanmazlar. Şekerliler 
unlu şeyleri iyi hazmedemezler, onla
rı hazmedebilmek için şekerli olmı· 
~anlardan artık su içmeleri Hl.zımge· 
lır. Bunqan ötürü daimi susamaktan 
kurta.rma~ .için unlu şeyleri ve ha
mur ışlerını yemek listelerinden çı· 
karmak gerekir. 

Bir de sinirden iİeri gelme bir su
samak vardır. Şaşmazsınız. Öteden· 
beri yazrJara dikkat etmişsinizdir. 
Hastalıkların, hastalık belgelerinin 
sebeplerini araştırırken çok kez si· 
n!r~ere de el atanz. Sinir merkezleri 
b~zı_m s.ağ~ık işlerimize düzen verir. 
Sı:ıırl~rın ışlemeleri az çok engeJleşti 
mı, govdenin başka yerlerinde de 
b~nun sarsıntısı sezilir. En küçük 
hır heyecanla insanın susadığını, di· 
lin, damağın kuruduğunu herkes bi
lir. 

Beyinde bir bez var. Hipofiz bezi. 
Bu bezde ve yanıbaşında bir bozuk-

"Şarap kadehinden dinle; bu yeni 
gelin olmuş kadını, çok kocasını öl
dürdü, Keykubad ve Cem gibi ..... 

Dr. Rusçukru Hakkı UZEL 

Habeş mesele
sini konuşacak 
komisyon 

[Baş tarafı l incide] 
eylüle kadar bitirmesi ve 1talya ile 
Habeşistanrn 4 ey)iilde bu çalışmala
nn sonuncunu konseye bildirmeleri 
gerektir. 

Konsey bundan başka yalnız İtal
ya dışarıda kalmak üzere ikinci bir 
kararla İtalya • Habe~ ilğilerinin bü
tününü incelemek üzere 4 eylülde 
toplanmayı kabul etmiştir. 

Eden'in söyrevi 
Londra, 4.A.A. - Eden ni'dyo ile 

yayılan bir söylevde demiştir ki : 
" Oç devlet arasındaki görüşmele

rin durumu her ne olursa olsun, U
luslar Kurumu konseyi 4 eylülde 
toplanacaktır. Bu görüşmeler sonuç
lanmadığı takdirde. Konsey, Cenev
re andlaşmasrnın hükumlerine göre 
hareket edilecektir . ., 

Laval elçimizle görUştU 
Cenevre, 4.A.A. Lava! dün 

Türkiye elçisi Cemal Hüsnü ile gö
rüşmüştür. 

Laval otomobille Parise gitmiştir. 

Misyonerlerin binaları 
ya,ma adi miş 

Paris, 4.A.A. - Petit Parizien ga
zetesi, Harrardaki Fransız katolik 
misyonerlerine ait binanın silahlı Ha
beş grupları tarafından yağma edil· 
diği ve yakıldığı hakkında Romadan 
gele.ı bir haberi yaymaktadır. 

Bundan başka, Sidamo ve Ualla
mo"da Fransız katolik misyonerleri
ne ait binaların da son günlerde Ha
beşlerin hücumuna uğradıkları söy
lenmektedir. 

Gallanın baş papazı Jarusa tehdide 
uğramıştır. 

Kuvvete baş vurmak yok 
Cenevre, 4.A.A. - Uluslar Sosye

tesi konseyinin birinci karar suretin
de adı geçen 1928 tarihli 1talyan
Habe~ antlaşmasının beşinci maddesi. 
bilhassa iki hükumetin aralarında 
çıkabilecek bütün meseleler için 
yargıca gitmeyi yükenmiş olduklannı 
bildirmektedir. Maddede ayni za
manda diplomasi usulü ıle kotarrla· 
mıyacak olan bu gibi meselelerin ko
tarılması için kat'iyyen kuvvete baş 
vurulmıyacağı kaydı da vardır. 

ltalyan hUcum kıt'aları 
federasyonu 

. Roma, 4.A.A. - Dünya harbinde
kı İtalyan ordusunun hücum kıtaları 
federasyonu başkanı, evvelce kapatı
lan bu federasyonun tekrar kqrulma-

telefon tellerini de beyhude yıpratmak 
tır. Azıcık i§İmize mukayyet olalım. 
verdiğimiz haberleri önce kendimiz 
tadalım ve en ufak bir çeşni duyar. 
aak o zaman halka sunalım ••• 

B. FELEK 

Yahudi 
Düşmanhğı 

[Baş tarafı ı incide) 

" Nevyork yahudileri, Almanyaya 
karşı gösteri yapmak için para alan 
komünist serserileri kullanmakla Al· 
manya da hem cinslerine yardım et· 
tiklerini sanıyorlar. 

Halbuki böyle yapmakla ters bit 
sonuça varacaklardır. Yahudi mesele .. 
si, yavaş yavaş, fakat her halde na· 
zi programına uygun olarak kotarrla
caktır . ., 

Bakan, Kürfurstendam'da bir ya
hudiye biraz fena muamele yapıldı· 

ğı için dünya basınının gösterdiği he· 
yecandan eğlenerek bahsetmistir. 

Bakan, din meselesinden bahsede. 
rt'k, şunları ilave etmiştir: "Katolik 
ve protestan kiliselerinin nazi hüku. 
metini tutmalarını ve genel hayatın 
temamiyle layik olmasını dileyoruz .. , 

Bundan sonra, Frick, takim mese
lesindeki durumundan dolayi Osser. 
vatore Romano gazetesini tenkit et. 
miş ve çelik miğferlere de hücum e
derek, bu kurum için en eyi çare ya 
dağılmak, • ·.ut ta Alman askerleri 
genel birliğine katılmak olduğunu 
söylemiştir. 

Katolikler· ezecekler 
Kolonya, 4.A.A. - Nazilerin bir 

toplantısında, hükumet bakanların
dan Alman hukukcularr şefi Frank 
siyasal katolikliğe şiddetle hücum e
derek demiştir ki : 

" Parıasların eğemenliği altında 
bir Almanyaya artık tahammül ede
meyiz, iktidar mevkii elimizdedir ve 
hiç kimse onu bizden alamıyacaktır. 
Düşmanlarımıza yılanlara yaprlan 
muameleyi yapacağız, onları ezece .. 
ğiz.,. 

Şükrü Kaya 
Ankaraya gitti 
Evvelk~. a~~m Yalov~ya giden Iç 

Bakanı Şukru Kaya, dun şehrimize 
dönmüş ve bir müddet sarayda meş
gul olduktan sonra akşamki trenle An 
karaya hareket etmiş ir. Şükrü Kaya· 
nın hır müddet sonra tekrar şehrimi· 
ze gelmesi muhtemeldir. 

sı .nüna.sebe~iyle faşist partisi genel 
sekreterıne hır mektup göndermiş ve 
~~temadiyen artmakta olan gönüllü
ıerın Santa Gabric.:.~. Piave, Vittorio 
Veneto muzafferiyetlcrine hakim o
lan ayni fikirle bu kere siyah göm
lekliler üniforması altında vatana Af
rikada hizmet etmek hususundaki 
sarsılmaz azmini bildirmiştir. ---
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SAGLIK 
ÖGÜTLERi 

Sarı Saçlar 

içki ve ocak 

Casus T af ebeler Arasında 
Mensup Kimseler de 

Yüksek Tabakaya 
Görülüyordu 

Erkeklere sorarsanız, kadın saçı 
hangi renkte olursa olsun her vakit 
güzeldir derler. Fakat bayanlar, er
keklerin sözüne hiçbir vakit inan
madıkları i~in, erkeklerin daima H· 
rı saçları daha ziyade sevdiklerini 
sanırlar. Onun için saçları aarr ren
ge çevirmek kara yahut lepiska saç
lı kadmlar memleketlerinde hemen 
hepsinde hemen daima moda olmuş
tur. 

Oksijenli au daha tanınmazdın 
önce, bizde, yalnız akııaçlı bayanlar 
değil, genç kızlar bile saçların3 kı
na korlar, onlara .arı renk vermese
ler de hiç olmazsa kırmızı yaparlar
dı. Avrupalılar da kil'Cçle yahut ao
dayla saçlarının rengini aarıya çevi· 
rirlerdi. 

İnsanların üç büyük iptilası 
var ki, bunların herbiri yeryü
zünde ne ocaklar, ne aileler, ne 
cemiyetler mahvetmi§... Hep 
işitir dururuz: Kumar, içki, ka· 
dın. 

Bizde kumar yüzünden varını 
yoğunu, babadan kalma emlaki· 
ni, senelerce alın terile biriktir
diği servetini yok edenler ek
sik olmamakla beraber başka 
memleketlerdeki kadar değil. 
Fakat kadın, hele içki hala Türk 
camiasında ne derin uçurumlar 
açıyor. 

sarılır. Bize mektup yazan bU 
dertli kadın şahidi olduğumuz 
kadınlann tuttukları yol ile bel· 
ki evini düzeltir, çocuklarını ra· 
hata kavuşturur. . 

On beş sene için, gündüzler• 
bile sarhoşluktan baş alamıyan, 
evde kansının yüzüğünü, küpe· 
sini satıp meyhaneciye veren 
bir adam tamdık. Karısı on beş 
sene tahammül etti ve bir gün 
tasını, tarağını tophyarak kaç· 
tı. Onun bulamıyacağı bir yere 
gizlendi. Sarhoş bütün bir kış 
yapayalnız, yemeksiz, çaysız. 
kahvesiz inledi. Hastalığında 
çorba verecek kimse bulamadı 
ve rakıya töbc etti. Barıştılar; 
şimdi iki üç senedir, ağzına ra· 
kı koymuyor. 

- Sinsi (1) danıııklı (2) gizli (3) 
mektuplar. 

M ekte;> Devanıirde, Jğaçlrkh, çi
,. ,. .ı oır yerde, güzel bir köıkün 
içinde gizlenmi!ti, kimıe bilmiyordu. 
Mektebin bir de mükemmel matbaası 
ve her tipte makineleri vardı. Mü· 
hür, damga, ticaret vesikaları, pasa
port, duhuliye kartları yapılmakta, 
taklit usulleri gösterilmekteydi. 

Casus talebeler arasında yüksek 
sınıflara mensup adamlar da görülü
yordu. Gene bunların arasında on 
yıl serviste çalı§mak şartını kabul 
eden mahkumlar da bulunmakta idi. 
Talebeye verilen ilk öğüt casusluğun 
yüksek, değerli ve karlı bir meslek 
olduğu idi. 

İngiliz casus mektebi İngiliz ulu
sunun egemenliği ve bunun için ge
reken propagandalar hakkında uzun 
ve tekrarlanan dersler koymuştur. 
İyi bakılırsa mektebin ruhunu ve te
melini de bu dersler kurar. Bu mek
tep ve bu dersler saydinde değil mi
dir ki İngiliz müstemlekelerinde İn
giliz kanı dökmeden yaşamakta, En· 
tellicens Servisi en kuvvetli bir ordu 
dan daha çok ve daha büyük iıler 
görmektedir. 

Şimdi aaçlara aarr renk vermek i
çin en ziyade kullanılan oksijenli 
sudur. Bu, bedenin genel aağlrğma 
~okunacak bir 9ey olmamakla bera
ber, aaçlara okaijenli ıu ıürülmeai 
uzun müddet devam eddnce M>nun
da saçlar pek bozulur. 

Lepiska saçlara arada ıırada h· 
fif olarak oksijenli au ıürlilerek on
ları biraz altın tellerine benzetme
nin hiçbir zararı olmıyablıir. Fakat 
saçlar zaten sim11iyah olup ta, onla
rın rengini kırmızımtırak aarıya, ya 
hut açık kanarya sarısına çevirmek· 
için oksijenli au çok miktarda ve 
11k sık sürülürse bu elbette zararsız 
kalamaz. 

Dizdariyeden N. M. M. işa· 
retile bize anlatılan faciaya ba
kınız: 

Çocuğunu seven, fakat ondan 
başka yerlerde yaşıyan sefih bir 
adama karşı da karısı ayni ted· 
bire baş vurdu. Herif çocuğu • 
nun hasretine dayanamıyarak 
yola geldi. 

• 
AGırhk farkı 

Kalaınıştan "Bir Dayı" imza· 
sile: 

Evlenecekler arasında yaş 
farklarının, seviye farklarının 
mühim tesirleri olduğunu bili • 
riz. Sizce ağırlık farkları da rol 
oynar mı? Yani mesela 52 kilo 
gelen bir kadınla 110 kilo ağır· 
hğrndaki bir erkeğin evlenmesi. 

Casus mektepleri açan ve bu mek
teplere büyük bir değer veren ulus
lardan biri de Ruslardır. Ruslar genit 
memleketlerinin milyonlarca halkını 
yerinde ve uslu tutabilmek için ca· 
&uslar ve propagandacılar kullanmak 
ihtiyacında idiler. Onlar bir değil, 
birkaç c11uı mektebi açtılar. Bunlar 
bizim bildiğimiz §ekilde olmaaa bile 
kullanılacak hafiye, casuı ve propa
gandacılar için ayrı ayn yerlerde 
öğretme ve yetittirme kurumlan bu 

Casus mektebini bitirenlere verilen imtihan örneklerinden biri. 
Görünü§te çirkin bir resim, lakat içinde belli olmayan §İfreler 

ve yazılar vardır ••• 

O vakit aaç telleri biraz çekilince 
çok uzarlar. Saç tabii halinde de ç-c
kilince biraz uzaraa da boyalı saçla
rın uzaması böyle değildir, hem faz 
ladır, hem de bir daha tabii haline 
tekrar gelemez. Bundan baıka tel· 
lerin uçları biribirlıerine karııır. Tel 
l~~ ~er~l~şi~lcr. İnsan eaçı koyun 
yunu gıbı hır ıey olur. Galiba, onun 
içindir ki, uzun zamandanbcri aaç
larrnı tarı renge çeviren bayanlar, 
saçlarına kimseyi dokun.durmak i~ 
tecnezler. 

Saçları onijcnli IU ile boyamanın 
bir ~arı da, bunu yapan bayant.
r~n gıtğh1 • .aclarının ren&ini daha 
zıyade açık aarı yapm•S- temayUl 
etmeleridir. Bu da yine tabii bir 
haldir. ln.aan ilkin bir lavantadan 
hafifçe ıürünmekle hatlar, ıonra 
gittikçe lavantanın miktarını arttı
rır. En güzel kokulu lavanta bile 
çok olunca ağır bir koku verir. Ok
sijenli ıu da çok olunca ve çok de
vam edince saçları Jianarya sarısına 
çevirir. Kadın başında bu rengi hoı 
aör ... ıı b!J799• \MI~ bil• "1f
bir erkeğin -d' renkte saçları beğen-

"İki çocuğumla artık kendimi 
denize atmaktan başka ç:ırc gö
remiyorum. Çünkü sekiz sene 
evvel, çok cahil iken evlendiğim 
adam bu sekiz sene içinde bir 
gün bana rahat yüzü gösterme
di. Evlendiğimiz zaman maaşı 
yüz lirayı geçiyorken içkisi yü
zünden işinden çıkardılar. Baş
ka bir işte daha az maaşla ça
hşmağa başladı. Fakat aldığını 
içkiye veriyor. Ben buna razı -
ynn; ancak evde rahat, huzur 
olsa ... Her akşam ya dışarda 
içer, evde sızar; ya bir iki kendi 
ayarında sarhoşla evde sabaha 
kadar rakı masasından kalkmaz. 
Ben bir taraftan çocuklara, bir 
taraftan onlara hizmet etmeğe 
mecbur olurum. Eve para aar· 
f etmesine imkan yok. Çünkü 
rakıdan ve mezeden para arttı
ramıyor. Bütün bundan gayri, 
bir de küçükten yanımızda bü
yüyen besleme kıza karşı sar • 
hotlukla iılediği rezaletin dava
sı görülüyor. Mahkum olmuını 
can ve gönülden istiyorwn. Çün
~~cuklan kahretti. BU' halden na-

Evlenecekler arasındaki fark· 
lan zorbalıkla tayin eden bir ni· 
zamname yoktur. En iyi nizaın· 
name gönüldür. Kendini sevdir· 
mesini bilen dünyanın en çirkin 
adamı, dünyanın en güzel kııi• 
le evlenip mes'ut olabilir. işi görmekte idi. 

Halkın ulusal ve sıyasal terbiyesi 
için yr , .irilen ajanlar sonraları aa· 
lonlara, meyhanelere, çarın etrafın· 
dakilere, grandüklere, generallerin 
keyfine ve kazançlarına, maiyyet kıt
alarına, papaslara ve sosyetelere ka
dar yayıldı ve aokuldu. Her Rus bir 
hafiye olmu!tu. 1§ bulamryan, lSç a
rıyan, canı srkılan herkes Dvornik 
denilen kuruma girebiliyordu. Niha
yet erkanrharbiye bu i§i düzeltmeğe 
karar verdi. Ajanların düzgün, iyi 
kurulmuş mekteplerde okutulmasına 
başlandı. 

llk açılan süet casus mektebi Pe.ı 
terııburgta, erkanı harbiye dairesin
de idi. Sonra memleketin birçok yer 
lerind-e istihbarat merkezleri açıldı. 
Buralarda büyük rütbeli erkinr 
har.p zabitleri de den görmekte ve 
yeni kurumlar yapılmakta idi. 

Sonraları hudut muhafız kıtaları, 
emniyet kuvvetleri gibi kısımlar da 
l;u merkezlerin emrine verildi. Ar
tık her askeri mıntakada bir cuuı 
mektebi açılmıttı. Mekteplerden çı· 
kanlara ''küçük casuslar,, deniyor 
ve bunlar, ikinci derecede itlerde 
kullanılıyorlardı. Talebenin çoğu -
nu Yahudiler tetkil ediyordu: 

"Büyük casuslar,. ders görmüt 
Ruı zabitled, Almanya ve Avustur
yadan sığınan okumuı açık gözler, 
o ordulardan aatın alınmıt sübay
Jar, o memleketlerde vaktile asker
lik etmit kimseler idi. 
Öğretme programının temel taı

ları 1unlardı ~ 
Ruayayı ilgilendiren devletlerin 

ordu kurumları coğrafya bilgileri, 
nakliye vasıtaları, touların geçebile
ceği yollar nehirler, köprüler, ge· 
çitler, demiryollar, müstahkem mev
kilerin durum ve kuvveti, kıtaların 

konuı ve knrulutları, karargthlar, 
depo ve ambarların ycrlerile bunla
ra ait iııtikfaf rapor ve krokileri. 

Yabancı ve uzak erlerde ulusal 
propaganda, casus ve hain elde et
mek usulleri de öğrenilmekte idi. 

Tatbikat daima kolaydan batlayıp 
zora doğru yükaeliyordu. 

Büyük Harbin verdiği sonuçlara 
bakılırsa Ruslar yüksek casus yetiş
ti rememişlerdir. Fakat hain elde et
mek hususunda büyük bir maharet 
göstermişlerdir. Nikolai diyor ki: 

''Tanenberg muharebesinde ele 
geçen Rus vesikalan arasında Al
man darülhan l itına dair o kadar 
değerli belgeler vardı ki Alman or
du kumandanları da ancak bu kadar 
bilgiye malik idiler ... Fakat Rusla
rın casusluk yolile öğrenemedikleri 
bir şey vardı ki o da biltiln bir ulu
sun vatan kaygısile çahımıı ve tim
di ayaklanmıı olması idi. Bunun i
çindir ki Almanlar, Rusların her
ıeyi önceden öğrenmit olmalarına 
rağmen, bir ıürpriz kartıaında kal

~J 

f,'' 

Rus casus mekteplerinde öğreti
len işaretler. 

Rus casusları dü~man nakliye ka -
tarlarının üzerine bunları çizerek 

malumat veriyorlardı. 

sunun en küçük ve gizli noktalarını 
bile öğrendikleri halde Avusturya 

Dördüncü bUyUk göçmen 
kafilesi geliyor 

Romanyadan dördüncü büyUk göç
men kafilesi bu hafta içinde Kösten
ceden vapurla gelerek Tekirdağına 
gönderilecektir. Bütlin Trakyada ve 
Tekirdağı bölgeainde göçmenler için 
bir çalıgma vardır. 

Göçmen evleri için alınmakta olan 
cam, çivi, kereste gibi maddeler bu
radan Trakyaya gönderilmektedir. 
Tarım Bakanlığı Tarım Genel Di

rektör Muavini Şevket, Trakyada ta
rım işlerini gözden geçirmif, Ankara
ya gitmek üzere ıehrimize gelmiştir. 
Trakyada tarım itleri iyidir. Geçen 
yıl yerlettirilen göçmenler de tarlala
rında çalr1makta, yeni ürünü almak
tadır. 

Hakem komisyonu 
toplanıyor 

Evkafla belediye arasındaki pürüz· 
lü itlere ait evrak bir haftalık çatıı
madan sonra her iki taraf avukatla
rı tarafından tanzim edilmiş ve ara· 
daki ihtilafı halledecek olan komis
yona verilmiştir. Komisyon bunları 
tetkik etmektedir. Bu incelemeden 
sonra komisyon her iki taraf avukat
larını çağırarak temas edecek ve id· 
clialannı dinledikten aonra kararını 
verecektir. 

K1 oıonya toplanhsında 
stanbul Onıversitesi 

mamıılardır.,, 
A v u 11 t · r y ı- • n tı ü y ü k har 

bin d e v l t l c. • ı içinde caauı· 
lukta olduğu kadar kontr -espi 
yonajda da en zayıf ve becerik•izi 
Avusturya görünmektedir. Ruslar 
w atta !talr.anlar AYUJtUl')'& ordq· ' 

Yakında Kolonya ıehrinde toplana
cak olan araıuluaal Romanoloji kon
gresine İstanbul Universiteııi de da
vet edilmiıtir. Bu kongrede, Univer
aiteyi, Romen dilleri ve edebiyatları 
Ordinaryüs profesörü Leo Spitzer 
temsil edecektir. Profesör §İmdi A· 
vuııturyada bulunmaktadır. Yakanda 
Kolonyaya ıeçecektir. 

erkanı harbiyesinin komıutırına da· 
ir bildiği 1ey pek azdı. Bu hususta 
yalnız ihtiyaç duymamak ve ihmal 
etmek değil, memleketin karıtık U· 

lus ve kanlardan kurulmut olma11 
ve ıpropaganda teairile bu karışık 
kümelerin hlikfımete dütman edil 
mit olması da rol oynamıştır. 

General Konrad erklnı harbiye 
fttsl •hltcıtt mı 4" ba-eı.Att-*»1thft
ma k kayguıu oldu. Komıu memle • 
ket ve ordular hakkında çabuk ve 
doğru bil~Her alabilmek için yeti§· 
tirilmiş casuslar gerekti. Komıuları 
onlardan çok evvel davrımmIJ, ted· 
birlerini almıılardı. Oralara casus 
göndermek için eldeki adamlara hu
dut em:tiyet çemberinden nasıl ge
çeceklerini, gittikleri yerde ne 11-

fatla çah1acaklarını, hem it görmek, 
hem de yakayı ele vennemck içlra 
ne türlü davranacaklarını öğretmek 
gerekti. 

[Arkası var] 

(1) A.nodine o mmıleket Ye ordaJU 
methettlii halde ca1111luk haberleri ıötil
ren mektuplar. 

(2) Convenae yazan ve yazılan araım
da manaları kararlaıtırrlml) kelimelerle 
yaztlmıı mektuplar. 

(3) Secrcte ıizli miirekkeple yurlm11 
mektuplar. 

Özel okullar için 
incelemeler 

Resmi lise ve okullarda yapılacak 
ıalahat aıraaında huıusi mekteplerin 
durumları da incelenecekti. Duydu
ğumuza göre hususi liseler hakkında 
ayrıca Avrupada tetkikat yapılması 
kararlaşmı§tır. Bu sebeple husuııl 
okul öğretmenlerinden Oıman 15 
ağuııtoııta Almanyaya gidecektir. Bu 
seyahate birkaç öğretmenin daha it· 
tiraki muhtemeldir. 
Balkan Haftasma hazırhk 

22 Eylulde yapılacak olan Balkan 
ııpor haftası etrafındaki hazırlıklara 
devam edilmektedir. Belediye turizm 
direktörlüğü bu vesile ile memlekete 
seyyah celbi için aynca metgul ol· 
maktadır. O hafta yapılacak §enlik
ler arasında Balkan devletlerinden 
gelen milli kıyafetlerle oyunlar oynı· 
yacaklardır. Fakat, teıkilitı esasiye 
kanunu, yabancıların milli kıyafetler
le dans etmelerine mani olmaktadır. 
Bunun için iç işleri bakanlığına mlira 
caat edilerek Balkan hafta11 ıenlik
lerine mahsus olmak üzere müsaade 
alınmıştır. 

Adaları gUzelleıtirme kurumu otel 
fiatlarının pahahhfım gözönünde tu· 
tarak seyyahlara kolaylık olmak ilff
re Büyükadada bir otel açmafa karat 
vermiştir. Tam teıkilatb yeniden bir 
otel kuracak kadar parp olmadığın
dan mevcut otellerden biri muvakka· 
ten kira ile tut'.llacaktır. 

diği §İmdiye kadar işitilmemiştir. 
En iyisi, §Üph~siz, saçları kendi

lerinin tabii renginde bırakmaktır. 
Erkeklerin sarı saçları tercih ettik
leri fikri yalnız kadınların zihinle
rindedir. 

Mutlaka sarıya çevirmek iateni -
lince de, okaijenli suyu arada aırada 
hafif olarak sürmekle kalmalıdır. 
Çok devam edilince ııa.çların gUzcl· 
Uği kaybolur, telleri lwrur ve doku· 
nunca kırılırlar. 

Lokman t'eklm 

Dr. A. KUTiEL 
Karaköy Topçular caddesi N .33 
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DOKTOR 
MÜNiR ÖLDÜ 

Bir müddettenberi çekmekte ol
duğu hastalıktan kurtulamayarak 
dün sabah Doktör Münir gözlerini 
kapamıştır. 

Cenazesi bugün saat 11 de Kala
mıı-Fener caddeainde 13 numaralı e· 
vinden kaldrnlarak namazi Kızıltop
rak camisinde kılınıp Sahrai cedid.Me 
zarlıfına defn edilecektir. Allah rah
met eylesin. 

tir. Fakat bu kitap tam dört buçuk 
aydır İstanbul gümrüğünde bekle -
me~e ve bir türlü çıkmamaktadır. 

. ~ıtabı~ niçin gümrükte bekletil • 
dıgı tetkık edilmektedir. 

Kadastro ltlerinde 
bir yenilik 

Bazı Avrupa memleketlerinde ka
daatroda tatbik edilen fotoirametrf 
hakkında alakadarların yaptığı tet -
kikat aon bulmuıtur. Bu usulün yur 
dumurda tatbiki pek faydalı olacalı 
anlatılmııtır. 

Bundan sonra memleketimizde a -
ruf kadastroeu tayyare ile fotoiraf 
lan alınmak ıuretile yapılacaktır. 

Bu usul tatbik edflirae, günde bir 

sıl kurtulabileceğimi, bu adamı 
yola getirmek üzere kanuna mü
racaat edip edemiyeceğimi ya • 
zar mısınız?" 

Kanunun bir sarhoşu ayıltma· 
sı kolay olmadığı gibi iki çocu
ğu ile bir kadının kocaamdan 
aynlmağa kalkması da kolay 
değildir. Biz evlerine karşı al· 
çakça lakayt olan aarhotlardan 
bir ikisinin nasıl yola geldiğini 
gördük. Vakii dofnı bir usul 
değil ama, denize düşen yılana 

• Bir köylU kızı 

Mudanyadan La. Ma. imzasi• 
le: 
"Vazi~m_ içabı memleketi do

ıaımrerr-pır kOynt lSi .. A ,. ...... ~· 

Henüz çOk genç. Cahil ve rtJI• 
güsüz. Buna mukabil zeki ve çolc 
kabiliyetli. Benimle beraber do
laşmağa tahammül edebilecek 
ancak bir köylü kızıdır. Fakat 
aramızdaki seviye farkını düşü· 
nünce ... " 

Çok genç ve kabiliyetli ise g

na karşı yalnız koca değil, hoca 
da olursunuz. Bir iki sene için
de bir ıehirli kız, az çok oki.unUŞ 
bir ev kadını yetiştirebilirsiniz. 

lzmir Vakıflar Direktör
lüğünden: 

1 - İzmirde Mezarlık başı mevkiin'deki vakıf arsa 
üzerine yaptırılacak hal binası inşaatı kapalı zarf usu"' 
liyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İhalesi 15 Ağustos 935 perşembe günü saat 
15 de İzmir Vakıflar Direktörlüğünde Direktörlük 
odasında toplanacak komisyonda yapılacaktır. 

3 - Bu işe aid projeler ile imalat ve eksiltme şartııa• 
meleri ve mukavelename nüshalan 2,94 lira mukabilitı .. 
de İzmir, Ankara, lstanbulda Vakıflar Direktörlüklt" 
rinden alınabilir. 

4 - Muvakkat teminat mıktan 4191,5 6 liradıt· 
Eksiltmeye gireceklerin teminat makbuzunu veya ıne~ .. 
tubunu, Ticaret odasında kayıtlı olduklanna dair veSl"' 
kayı ve fenni ehliyet vesikasını teklifleriyle berabe' 
vermeleri lazımdır • 

5 - Eksiltmeye girecek müteahhitlerin kendileri"' 
nin mimar veya Mühendis olmalan veyahut inşaatıt' 
~er türlü kanuni, İdari ve fenni mea'uliyetini kabul; 
ıfa edecek mütehassıs mühendis veya mimarla bilt 1 
muamelelerde müıtereken mes'ul olmak üzere birliıct 
çalışmaları ıarttır. 

Aynı zamanda bu eksiltmeye cirebilmek için en ~ 
30,000 liralık bir binanın inşaatını muvaffakıyetle!;, 
tirmiş olduğun,a dair resmi fen hey'etlerinden verilıP"' 
veya tasdik edilmiı belgeler gösterilmesi mecburidi~~ 

4,5 ay gUmrUkte kalan kitap 
memur bir kaç yüz parçanın kadaa· 
troaunu yapmıı olacaktır. Halbuki, 
eskiden günde ancak üç, dört parça 
nın kadastrosu yapılabilirdi. Istan· 
bulda 6 yıl içinde 11,500 parçanın 
kadutrosu yapılmııtır. Bunlardan 
6000 parça İsviçre usutune göre ta -
pu ıicil kütüklerine geçirilmiıtir. , 

6 - Eksiltme ve ihale 2490 sayılı arttırma, eksUtP.-
ve ihale kanunu uyarınca yapılacaktır. .....1' 

Şehrimizdeki bir kita9çı gümrük
ler bat direktörlüğt.me müracaat ede 
rek şikiyette bulunmuıtur. Bu kitap
~ı. Pariste Oğüst Pikard kütüphanesi
ne bir kitap ısmarlamııtır. Pariateki 
kütüphane kitabı btanbula iönder1nit 

Teklifnameler bu kanuna tamamiyle uygun olaJ"d' 
hazırlanıp en geç 15-~-.935 perşembe günü saat ı.~ U' 
kadar makbuz mukabılınde İzmir Vakıflar DirP.kÇO'~I 
iüne verilecektir • . ( 4244 ), S 

1 
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BiR KARiKATüR vüzüNDEN Bir Gazete 
Japonyamn Vaşington Elçi- Aleyhine 
liği Amerikayı Protesto Etti Açılan Dava 

Vaşington, 4 (A.A.) - Japon büyük elçiliği yönetgeri Seijori 
1'loshizava Dış İşleri Bakanlığına giderek, "Vanity Fair" gazete
sinde çıkan ve Japon İmparatorunun Nobel yarışı mükafatım bir 
Çek-çek arabasında çektiğini gösteren bir karikatürü protesto et· 
tniştir. Japon büyük elçisi Saito, Japon ulusunun galeyanına se
bep olan bu çiııkin karikatürü protesto etmek için pazartesi gü· 
nü Hull'ü ziyaret edeceğini söylemiştir. 

Avusturyanın Erginliği 
Viyana, 4 (A.A.) - Federasyon Başkanı Miklas, yeni yolun 

açılma törenini yaparken verdiği söylevde Avusturyamn gerek 
~İYasal ve gerek kültürel egemnliğini korumaya dölenrniş <?ld~t· 
gUnu söylemiştir. Starhemberg'de bu y-0lda bir söylev vermıştır. 
:Su söylevlerin verildiği sırada Fon Papen'in hazır bulunması 
bunlara daha büyük bir önem vermektedir. 

Madritte Komünist Nümayişi 
Madrit, 4 (A.A.) - Birkaç komünistten mürekkep bir grup, 

~ehrin merkezindeki caddelerden birinde gösed yapmağa teşeb
büs etmiş ise de evvele tttbir alan polis tarafından dağıtılmıştır. 
Ötuz dört kişi yakalanmış ve hiç bir hadise çrkmamıştır. Y_aka~ 
~a.n~nlardan üçü, tabanca ve birçok fişek taşımakta olan tehlıkelı 
ıhtılalcilerden idi. 

lh Eko~.omi Ba~am Celal Bayarın s.ovJ:'~t ~usyaya yaptığı seya
~tı ~munasebetıle Sovyet gazetelerı Turkıye hakkında çok sita

f1§~ar yazılar yazmışlardır. Bu münasebetle, Celal Bayarm Ka
~nınle yaptığı mülakat esnasında alınan bir resmini, J ournal de 

0skou'dan iktibas ediyoruz. 

banzig limanına 
<:iiren mallar 
l> ~ançig, 4. A .A. - Dançig'deki 

C•
1
° ,0nya genel komiseri Popee, Dan
g e . ;il gırcn bazı mallardan alınan ver-

~:in kaldırılmasına dair istenilen 
ı at hakkında özgür şehir senato-
llndan bir cevap alınıştır. 
Senato V h"k~ . . l)ltt . ~ • . arşova u umetının 

O\ftn Çıg Yolu ile Polonya ya gidecek 
:likı ~allar vergilerinin Polonya güm 
tarih C:1ne verilmesi hakkındaki 18-7 
ltıc .lı. emirnameyi kaldırmak iste
bi/i§tnc teessüf etmekte ve bu ted
tca~nl Danciğ ekonomisi üzerindeki 

ır erin' .. 
~ ı onemle kaydeylcmektedir. 

dtır:~a bund.~n .. b~.ş~~· Polonyanın 
ıtrı.lllct•unun ozgurluğu Polonya hü
''tıd 1 tarafından Versay andlaşma
lıayaa, tanınmış olan Dançiğ şehrinin 
Jlıcltt~~~ tehlikeye koyduğunu söylc
dan ır. Son olarak senato tarafın
'-chr·alınan tedbirin yalnızca serbest 
lttı ın hayat şartlariyle ilgili olduk
l?\adı:~ ekonomik alandan dışarı çık-

\r arı ya~ıtmaktadır. 
tı~·arşova, 4.A.A. - Dancigdeki 
Yay~ t~~~ın .teşkilatı, üyelerine, Polon
)aııak oın~r . ve dokuma siparişini 

etnıışt1r. 

:~·~a~istan, sıav 
•rhğı peşinde 

"Sofya 4 vJadi 1 ', .A.A. - Leh-Macar Kralı 
lbiı o~a~v ı~ hatırası için tertip edil
~ll töre torenVamada başlamıştır. 
drnın b· n, Bulgar-Leh-Macar ittiha
torcn· ır seınboli sayılmaktadır. Bu 
l:chıe~~· terti.?ind~ . ö?ayak olanlar 
lııstan ır, Soylenıldığıne göre Le
'inde k Bulgaristanı islav birliği pe
Jtıaktad oşınaktan vazgeçirmeye çalış-

Ç ır. 

)et ~~?Slovaklarla Yugoslavlar, he
ttçP..:(')01 de~nıekten son dakikada vaz 

.... ;ı crdır. 

Birleşik Amerikada 
ekonomik durum 
Nevyork, 4. A.A. - Halk, Ameri

ka ekonomik durumunun düzelmesi 
borsa piyasalarının yükselmesi, pera
kende satışların artması, ve çelik i
malatın mevsime göre önemli şekil
de kendini gösteren eyileşmesi ile 
alakadar olmağa başlamıştır. 

Bayındırlık işlerinin hükumet eli
ne alınması yahud kontrol edilmesi 
hakkındaki projeyi red eden kongre 
karan, bu işlerin artmasına ve eko
nomik düzelmeye ayak uydurmaları
na sebep olmuştur. 

İş çevenleri tarafından Ruzveltin 
radikal müşavirlerinin tam bir mağ
lubiyeti olarak tefsir edilen kongre
nin bu hareketi, hükumetin ekono· 
mik siyasetine olan güveni artmış ve 
finansal istikrarı getirmiştir. 

Bir otobüs kazası 
Palermo, 4.A.A. - Graçi'den 

Kastelbonoya asker taşıyan süel bir 
otobüs bir uçuruma yuvarlanmıştır. 
Yedi asker ölmüş, bir küçük subayle 
iki er de yaralanmışlardır. 

Bir vapur tutuştu 
Şerburg, 4.A.A. - Prenses Ena 

adındaki lngiliz vapuru, Suthampton 
ile Y ersey arasında tutuşmuştur. 
Yolcular boşaltılmıştır. İnsanca hiç 
bir zarar yoktur. 

Bir zenciyi linç ettiler 
Yreka, (Kalifornia), 4.A.A. 

Zorla hapishaneye giren yirmi beş 
kişi, Johnson adlı bir zenciyi yaka· 
layarak bir ağaca asmışlardır. 

Johnson, bir beyaz öldürmekle suç
lu bulunuyordu. 

At nadaki Hitler aleyhtarları 
Atina, 4.A.A. - Eğine adasında 

yakalanan Buham, Hitler aleyhdar
larmm bası Otto Straser'in Yunanis
tanda olduğunu fakat bulunduğu 
yerin neresi olduğunu bilmediğini 
söylemiştir. Pasaportsuz ve gizli 
olarak Yunani tana giren Bubam 
budud dışına atılacaktır, 

Atina, 4 (Özel) - Estiyer gazete 
sinde subay imzasile çıkan makale
lerde ordu teşkilatı hakkmda yazı • 
lan şeyler "üzerine, Sü Bakanlığının 
isteğile müddeiumumilik gazete a -
leyhine dava açmıştı. Dün gazete sa 
bipleri çağrılarak imza sahibinin 
kim olduğu sorulmuştur. Gazete sa
hipleri ve mesul müdürü ordu te§ • 
kHatı mevzuu bahsolacağından mu -
hakemelerinin gizli olmasını istemi_ş 
}erdir. 

Gazetecilerin bu talebine Sü Baka 
m General Kondilis, kendisinin mu
hakeme işlerine karışmak alahiyeti 
olmadığını ve mahkemenin takdiri 
ne ise o suretle hareket edileceğini 
söylemiştir. 

P atris gazetesi 
Atina. 4 (Özel) - İsyan hareke -

tinde bilfiil alakadar olmakla yirmi 
sene küreğe gıyaben mahkum edi -
len Morhovit'in Patris'de çıkan bir 
makalesinde Yunanistanın deniz 
kuvvetleri ve deniz kumandanları 
hakkında malümat verildiğinden do
layı Patris gazetesi dört gün tatil e
dilmiştir. 

Cumhuriyet 
Kurulları 
Atina, 4 (Özel) - Bugünkü gaze 

teler ayrışık gazetelerinin tahriki a
miz yazılarına cumuriyet kurulları
nın sebebiyet verdiklerini ve hüku
met tarafından bu kurulların dağıla
caklarını vazmaktadırlar. 

1ç Bakanlığı biltün ilbaylara er 
iki tarafın da ı.tösteri yapmalarının 
menedilmesi emrini vermiştir, 

Metropo id er arasında 
Atina, 4. (Özel) - Sen-Sinod'un, 

isyan hareketi suçlusu iki Metrepo. 
lit hakkında beraet kararı verınesi 
üzerine, bakanlar kurulu yarın için 
bir toplantıya çağırılmrştır. Bu ku
ruld• Sen - Sinodun durumu ince
lenecektir • 

Mareşal Peten 
Londraya gidiyor 

Londra, 4.A.A. - Mareşal Peten 
teşrinievvel ayında Londraya gele
cektir. Mareşal, Lord D~rby'nin mi
safiri olacak ve Fransa-İngiltere müt
tehit sosyeteler-inin 23 birinci teş
rinde verilecek olan yıllık şöleninde 
hazır bulunacaktır. 

·~-----
KUÇUK HARiCİ 
HABERLER 

• Berlin, 4. A.A. - Ulusal sos
yalist partisi ekonomi ve siyasa ko· 
misyonu başkanı Köhler, sosyalist 
prensipleri hakkında yaptığı bir söy
levde yalnız ba~ına sosyalistliğin ha
kiki tüzeyi kuramıyacağını söylemiş
tir, 

• Madrid, 4.A.A. - Lerroux u
çakla Pantavedra'ya gitmiştir. Orada 
yarın siyasal bir söylev söyleyecek· 
tir. 

Eski Şehzade 
Abdulkerim 

intihar Etti 

Abdiilkerim'in ~ski bir r~smi 
Nevyork, 4. A.A. - Abdülhamid 

in otuz yaşındaki torunu Abdülke
rim, Nevyork otellerinden birinde 
kendisini öldürmüştür. 

Polis di~~ktö~iinc yazdığı bir mek· 
t!1pta Abdul~erım, zengin bir Ame· 
r!kalr kad!n ıle e:-Ienemediği için in
tihar. etm_ış oldugunu söylemektedir. 
A.bd~lkerım. bu kadının parasiyle 
Çınlı serserılerden mürekkep bir or
du toplayarak Türkiye tahtını ele ıc
çirmek fikrinde imiı. 

BÜYÜK 
ALMAN 
CASUSU 

Matmazel 
HAKiKI 

s 

Doktor'un 
ESRARI 

Uç Kişilik Bir Divanı Harbın Karşısında idi ... 
Arkasında iki Süngülü Vardı 

_ 14- r 
Küçük Normandiya'lı: 
- Hakketmiş, dedi. Bu )>\i

manların kökünü kazımalı. lki 
kardeşim, babam askere gitti. 
Belki de hain karı bunların ölü-
münü hazırlıyordu. Zaten çok 
merak içindeyim. Buraya geldi
ğim gündenberi, hiçbir haber al
dığım yok. Öldüler mi, kaldılar 
mı? Kim bilir ... 

Küçük Nonnandiya'hnm ma
vi gözlerinde bir nem perdesi 
hasıl olmuştu. Bu nemler, süzü
le süzüle, kınnızı yanaklarının 
üstünden çenesine doğru akı
yordu. 

Alnını pencerenin soğuk ca
mına dayadı. Bol ışıklı bir yaz 
günü Paris'i kavuruyordu. Oto· 
mobiller, arabalar geçiyor, Bi -
rinci Fransuva caddesinin bağ· 
!andığı büyük caddede sel gibi 
ahali akıyordu. 

O, cephede bulunan kardeşle
rine, babasına ağlıyor gibi gö
rünüyordu. Fakat hakikatte ağ
ladığı şey kendi bahtı, kendi ka· 
deri idi. 

Kabus 
Anne - Marie ona ağlıyordu. 
İhtimal bu hayatı son defa 

görüyordu. İhtimal, bu güneş 
son güneşi idi. Bol ışıklı sokak· 
lar,, bol ışıklı caddeler, belki ya
rın bu saatte onun mezarına si· 
yah bir kapak olacaktı ... 

Gözünün önünde üç kişilik 
bir divanı harp belirmişti. Arka
sında süngülü iki nefer vardı. 
Sonra gözleri karardı, başı dön. 
dü. Üç kişilik mahkeme heyeti, 
altı, on altı oldu. Çoğaldıkça ço
ğaldı. Milyonlara yükseldi. Ar· 
kasındaki süngüler fazlalaştı ... 
Ordular oldu ... Müthiş bir ka
bus içinde idi. Bu orduların, bu 
süngülülerin küfürlerini işiti, 
yor, dipçik darbelerini hissedi
yor gibi idi. 

Zavallı küçük Normandiya'lı
yı linç ediyorlardı. 

Biraz silkindi.· Bu kabus, bu 
hayalet, ortadan kaybolmuştu. 
Fakat buna mukabil bir haki • 
katle karşılaştı: Gözlerinin bağ
landığım hissetmişti. Onu bir 
direğe ilmikliyorlar, sonra bir 
~üfreze asker karşısına geçip 
nışan alıyordu. Mülazımın sesi
ni duyar gibi olmuştu: 

- Ateş!. .. 
_sa.nki sekiz kurşun birden ye

mıştı. Yrkılacak gibi oldu. O 
esnada omuzunda bir el hissetti. 
1şte Yakalanmıştı ... Döndü; kar
şısındaki kapıcı idi: 

- Korkma kızım, diyordu. 
~?rkma... Elbette yarın, öbür 
gun ka~deşlerinden, babandan 
mektup alırsın ... Harbe her gi-
den ölmez ya... , 

K:1pıcı onu teselli ediyordu. 
Bır düşmanın insanı teselli 

etmesi kadar feci bir şey yoktu. 
Buna rağmen Anne • Marie 
kendisini toparladı. Kapıcı ka· 
dının ellerine sarıldı. Y alnızhk
tan kurtulmuştu. 

. ~ir ha:n, bir düşm.:ınının eli
nı ılk defa şefkatle sıkıyordu. 

Sonra uzaklaştı ve gitti. Tek
rar kovasını, süpürgesini eline 
aldı. Merdivenleri uğmağa baş· 
ladı. 

• ~Bir ~ün hizmetçi kız, belinin 
eıgrıdıgım bahane ederek işini 
ço_k ~eç bitirdi. Saat onu geç
mıştı. Anne • Marie henüz bü
roları temizlememişti. 

E':Tak odasının kapısında 
b7klıyen nöbetçi küçük kıza pek 
dıkkat etmemişti. Dalgın dalgın 
onun yaptığı işleri seyrediyor
du. Fakat birden Anne • Marie
nin gözlerinde garip bir ışık, bir 
aydınlrk gördü. Bu ışık nöbet
çinin kalbini yakıverdi. 

Ne tahaf tahaf bakıyordu öy
le? 

Gözlerinin içi gülüyordu kafi
rın ... 

Her ikisi de evrak dairesinde 

Nöbetçi baygın bir halde boylu boyunca yere yuvarlandı 

yalnızdılar. Kimsecikler yoktu. 
Heı;kes erkenden gitmişti. 

- Küçük kız pek te fena de· 
ğil ! diye düşündü. Nihayet bir 
hizmetçi parçası, ama yine ne 
ise ... 

Anne - Marie ellerile yerleri 
silerken, hala garip garip nö • 
betçiye bakıyordu ... Nöbetçi fe
na adam değildi. İri yapılı, kara 
bıyıklı, kara gözlü bir şimal ço
cuğu idi ... 

Nonnandiya'lı belki de kendi
sine aşık olmuştu.. yoksa, aşık 
olmasa ne derneğe böyle gözle· 
rini bayılta bayılt9 bakardı?. 

Nöbetçi yavaş yavaş ilerledi, 
- Yavrucuğum, dedi, çok geç 

kaldın. Seni bu ana kadar çalış
tırıyorlar .. Ötekiler !le alemde? 

- Onlar çoktan uyudular ... 

Nöbetçi yavaş yavaş yaklaşı• 
yordu: 

- Ne güzel saçların var, de
di. Sonra elini uzatarak bu saç
ları okşamak istedi. 

Anne - Marie çekildi: 
- E ! ... E ! dedi. Artık pek iYe

ri gitme ... 
Bu zevahiri kurtarmak için 

s5ylenen bir lakırdı idi. Nöbetçi 
şimdiye kadar böyle nicele
rini görmüştü. 

Hiç kulak asmadı. El şakası
na devam etti. 

Nihayet ... 
Nihayet anlaştılar. Genç as

ker, genç Normandiya'hyı -
caklayıverdi.. Fakat tam bu es
nada birdenbire kendini kaybet· 
ti. Boylu boyunca yere yuvar
landı. (Arkası var) 

Pariste Otöy at yarışları fevkalade nazarı dikkati cclbedccck 
beyaz müslinden bir elbise 
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Ti REDE FECi BiR KAZA 

Tabancadaki Kurşun, Aşçı 
Çırağı Fuadı Nasıl Vurdu? 

Tire, (Özel aytarımız bildiriyor) - Burada Paşaçeşme me
siresinde bir vak'a olmuş, kaza neticesinde bir genç ağır suret
te yaralanmıştır. Tire ahçılarmdan Mehmet pazar günü çırak
larım ve Şoför Mustafayı alarak Paşaçeşme mesiresine gitmiş
tir. Akşam dönüşte Mustafa tabancasını karıştırırken, içinde 
bulunan bir kurşun birden ateş alarak ahçı çırağı Fuade isabet 
etmiştir. Fuat ağır surette yaralanmıştır. Yaralı hastaneve kal
dırılmıştır. Adliye tahkikat yapmaktadır. 

Aydında Sağhk Durumu 
J\ydın, (Özel aytarımız bildiriyor) - Aydının bir yıllık sıh

hi durumu çok önemlidir. Elde ettiğim rakamları bildiriyorum. 
Bir yılda (165) veremli görülmüş, (77) si ölmüş, (88) i kurtul
muştur. (159) kızamık görülmüş, (140) ı iyi olmuş, (19) u öl
müşt~r. Diğer sari hastalrklara müptela ( 41) hasta göııülmüş, 
(24) u kurtulmuş, (17) si ölmüştür. 

~ir yılda 26.272 çiçek, 4.458 tifo, 1.660 menongok, 390 dizan
terı aşısı yapılmıştır. Sıtma ve frengi mücadelesine önemle de
vam ediliyor. 

Maraşta Yeni Caddeler 

M araştan bir görünüş 
M~ra.ş, <9zel. aytarımız bildiriyor) - Yurdumuzun en kıy

<:,t?~~ı hır .koşe~ı olan g~zel ve tarihi Maraş cümhuriyetin verdi 
gı one!11lı fey~zl~rle, gıttikçe güzelleşiyor. Şarbayhk, şehrin 
çehresıne yenı hır durum vermek için çalışıyor. Yeni sokaklar 
açılıyor. Maraş halkı c;ok çahşk andır. Şarbaylığa ellerinden g.
len yardunı yapıyoriar. Si~ Ma raşın genel btf'-"gönlnU"''fttl 3"01· 
luyorum. 

ANADOLUDA SPOR 

Balıkesir - Edremit Şampi
l·ona Maçlarına Başlandı 

• 

Balrkesir mmtakası futbol birincisi ldman Yurdu. 

Balıkesir (Hususi muhabirimiz bil ' 
dı 'yor) - Edremit şampiyonluk ma 
çı 28 temmuz pazar giınü Balıkesir 

stadyumunda yapıldı. Trib!inler çok 
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evvel meraklılarla dolmuş ve oyun -
dan biraz evvel eski kolordu kuman· 
danı General Ali Hikmet gelerek al
kışlar arasında ayrılan yerlerine o -

Çorumdaki evlerde 
Hali kafes var 

Çorum, (Ozel aytanmız. bildiri
yor) - Çoru,;.da bu aon günler, 
gÖ:&e çarpan bir yapı in1aatı var• 
dır. 

/fçi gündeliklerinin ve malzeme 
fiyatlarının ucuzluğu, elinde para
., olanları, yapı ;yaptırmak mera· 
kına düıürmÜftÜr. Fakat yeni ya· 
pılan binaların çoğu, eski r.ııulde, 
kafeali, cumbalı z.evkaiz. ff!ylerdir. 

Çorum Belediyesi kafeai Çorum· 
da henüz. kaldırmamıflır. Hiç ol • 
maua yenilerine müıaade etmeme· 
lidir. 

Çorumda er1 kiraları da, geçen 
yıllara nisbctle Çok ucıulamıştır. 

Çorumda yapılan inıaat beledi· 
yenin ııhı bir kontrolünden de geç· 
miyor. Yapı ve Şoseler Kanununun 
maddelerine uygun olarak evler ya
pılmıyor ve inıaat ıehrin plansız.. 
lığı yÜ:r.ünden gelitigüzel ilerliyor. 

Rakip kebapçılarm 
oynadıkları oyun 

Merzifon, (Özel aytarnnız bildiri
yor) - Burada kebapçı Hasanın 

d!ikkanına lraçak tütün ve sigara 
kağıdı bırakılmış, Hasan, kaçakçı 

gibi gösterilmek istenmiştir. Me
selede bir çekememezlik vardır. 

Merzifon kebapçıları biribirlerini 
hiç çekemezler. Birkaç meşhur ke
bapçı vardır. 

Kebapçı Hasanın dükkanına ka
çak tütün ve sigara kağıdı bırakan 

,köylü. suçunu itiraf etmiş, bunu, 
bir başka kebapçının teşvikile yap
tığını söylemiştir. Adliye suçlu ve 
mijşevvik kebapçı ile vasıta olan 
köylü hakkında tahkikat yapıyor. 

turmuşlardı. 

İki taraf futbolcüleri kırmızı - sarı 

ve kırmızı - yeşil formalarile sahaya 
çıktılar ve alkışlandılar. 

Oyun güçten Saminin hakemliği 

altında 17, 15 de başladı. Rüzgar Ba· 
lıkesir idman yurdu kalesi aleyhine 
olduğu halde Edremit kalesine yapı· 
lan ilk hücum korner ve ikincisi de 
avutla neticelendi. Bundan sonra Ba
\iknir kalc•lnc yapılan b.~wzwu· ~ 
müdafi Münibin iyi kurtarıılariyle 

refedildi. Bu şekilde yirmi dakika sü 
ren oyunda canlılık yoktu. 17 ,35 de 
Edremit aleyhine olan ve yurttan Mü 
nip tarafından çekilen penaltı Edre • 
mit kalecisinin çok güzel bir tutuşu 
ile kurtarıldı ve oyun 1 O dakika son 
ra Vali Salim Gündoğanın gelmesiy
le heyecanlandı. Birinci aftayımdaki 

çarpışmalar Balıkesir idman yurdu • 
nun çok faik oyunu ile O - O neticelen 
di. 

İkinci aftaym 18,05 de başladı. Yal 
nız Balıkesir idman yurdundan Mü -
nip muhacim hattına geçmi§ti. Her 
iki taraf da iyi oyniyorlardı. 15 da ki· 
ka sonra yurttal} sağ iç Arcıp Celillin 
göğsü ile Edremit kalesine yaptığı 

gol heyecanı arttırdı. Oyunun bitme· 
sine beş dakika vardı. Edremit kale • 
sine sıkı bir hücum yapılarak yurdun 
kapiteni İrfan ayağı ile ikinci gol ol
du ve oyun Balıkesir idman yurdu -
nun sıfıra karşı iki galibiyeti ile bit
ti. Üç oyuncuları hasta olduğundan 
diğer oyuncularla tamamladıkları Ed
remit takımının göze çarpanları kale 
cileri ve müdafileri oldı·.~u halde fe
na oynamadılar. 

Gönderdiğim fotoğraf bu oyundan 
sonra Balıkesir mıntakası futbol bi -
rinci:si olan Balıkesir idman yurdu bi 
rinci takımıdır. 

por almıştır. Bu raporda uçağın ben- E p d • A d 1 
zin kaçırdığın~an ~ncelti tahmi.nl~r- srar er esı y ın anıyor 
den fazla benzın yogaltılmış (ıstih-
lak) bulunduğu bildirilmektedir. 
Mürettebat, bu hadisenin sebeplerini 
bulmaya ve bunu ortadan kaldırma
ya muvaffak olamamış. yola devam
dan vazgeçerek Leningrad bölgesin· 
deki uçak alanlanndan birine inmek 
için izin istemiştir. İzin verildiğin
den uçak, Leningrad'da yere inmiş
tir. 

Uçak karaya indikten sonra uçuş 
sırasında benzin tevzii sisteminin iyi 
işlememesini inc~lemek için bir ko
misyon kurulmuştur. 

Bostancı yolundaki toz 
Fener yolundan Bostancıya kadar 

olan ıı.csafede yazın otomobil, kam
yon ve otobüslerden hasıl olan toz 
sayfiyeye gelenleri ve daimi oturanla 
n, izaç ediyor. Kadıköy belediyesi 
günde iki.hiç olmazsa bir defa bu şö· 
seyi sulatsa hem sıhhi bir mahzuru 
giderir, hem de bu evleri tozdan vi
haye eder. 

KÜÇUK TELGRAF 
HABERLERi 

• Koçarlı, (Tan) - Koçarlıda 
hava tehlikesini bilen ve yardımcı 
üye yazma işi önemle yürümekte
dir. Bugüne kadar 650 lira para top
lanmıştır. 

• Malatya, (Tan) - Fırat spor 
ile maç yapmak üzere evvelki gün 
şarırnıza gelen Sıvas spor takımı 
bugün spor alanında karşılaştılar. 
Fakat bazı münakaşalar üzerine o
yuna devam edilmedi. Ak•:am. Hal
kevi sporcular şerefine 40 ki§ilik 
bir çay ziya( eti verdi. • 

• Merzifon, (Tarı) - Burada ev
velce çok güzel çarşaf kumaşı do
kunurdu. Şimdi artık çarsaf kalk
mıştır. Yerli tezgahlar, ~mantoluk 
vesaire kumaşlar dokumak için ha
e;ırlanıyorlar. 

• FJl.):'os, (Tan) - Filyos • Zon· 
guldak arası demiryolu inşaatı iler
lemektedir. Zonguldakta asılacak 
tünel ve is a:>~ri tesbit edil~ 
miştir. Şimdilik muva lfa Bprü
Jer yapılarak tünel açılma işine baş
lanmıştır. 

• Balıkesir, (Tan) - ~alkevi, 
halka, içtimai iktisadi ve vatani 
.filmler göstermek için büyük bir fe
dakarlık yaparak 195 modeli aeyyar 
ve sesli bir sinema makinesi getirt
miştir. Acentesi tarafından gönde
;rilen m!itehassıs Abdülkerim Önder 
makineyi halkevi salonuna kurmuş 
ve tecrübesi yapılmıştır. 

• Antep, (Tan) - Bir haftadan
beri şehrimizde sıcaklar bonaltıcı 

bir hal almıştır. Hararet derecesi 
38 ze kadar yüselmiştir. 

* Adapazarı, (Tan) - Adapazarı 

Avcılar Kulübünün yıl dönümü neş'e 
isinde kutlulanmıştır. Bı• münasebet· 
le, 130 fakir çocuk ta sünnet ettiril· 
mittir . 

* Lüleburgaz, (Tan) - Yeşilova 
klübü Tekirdağ takımı ile yaptığı 

maçı 7 - O kazanmıştır. 
Zonguldak, (Tan) - Halkevinde 

ikmale kalan talebeler için kurslar 
açılmış, kursların öğretmenliğini 
mühendis Aşir, Muzaffer ve Celil 
üzerlerine almışlardır. 

"' Zara, (Tan) - Atatürk'ün Zara
ya ilk ayak bastığı gün Zara'lılar ta
rafından biıyük bir şenlik içinde kut
lulanmıştu. 

* Adapazarı, (Tan) - Av sporla
rında önemli çalışmalar yapan Ada· 
pazarı Avcılar Kulübü yönetim ku· 
nılu on beş günde bir konferanslar 
vermeğe karar vermiştir. Alay Bay
tarı Yüzbaşı Fehmi (Cemiyetler ve 
Faydaları) mevzulu bir konferans 
vermiştir. 

Elmasyam öldürmekle suçlu iki adam 
p o 1 is tarafından zan altına alınrl· 

Bundan sekiz buçuk ay evvel Sarı ı mıştık. Ögrendiğimize gf ~ın. 
yerde Sarı Elmasyan isminde bir ka iki kişinin dikkatsizliği .ı.nden: 
dının ölilmile neticelenen cinayet çıkmıştır. Bu suçlular y ımış ve 
üzerinde tetkikata devam olunmak - Kemerburgaz jandarma .rakoluna 
tadır. Aradan hemen bir seneye ya· getirilmişlerdir. Sarıye . jandarma 
kın bir zaman geçmiş ve cinayet iz- komutanı karakolda dün 6ece geç va 
leri tamamen kaybolmuştur. Bu, kite kadar tahkikata devam etmiş • 
zabıtayı hayli yonnuşsa da sarfedi- tir. Suçlular, bugün Kemerburgaz • 
len gayretler ve teksif olunan araş - dan getirilecek ve müddeiumumili -
tırma faaliyetleri bu işle alakadar ğe teslim edileceklerdir. 
olan iki kişi bulunmuştur. Cinayeti Yangının kömür yapmak için ku
işliyenin bir kişi olduğu tahakkuk rulan gümelerin tutuşmasından çık· 
etmekle beraber bazı noktalarda gö- tığı doğru degildir. 
rülen iştirak izleri, hakiki failin Yangının söndürülmesinde İstan
bunlardan hangisi olduğu üzerinde bul ve Beyoğlu gruplarından giden 
zabıta ve amirlerinin şüphesini çek- üç arabanın bilhassa çok faydaları 
mektedir. görülmüştür. Tahrip arabası, gece 

Asıl neticeyi suçluların vereceği 6abaha kadar orada bırakılmış ve a-
izahat aydınlatacaktır. teş sabahleyin tamamen bastmlabil-

Kim olduklarını şimdilik yazamı- miştir. 
yacağımız bu adamlardan birisi Ana Yangında yaralanan, ölen yoktur. 
doludadır. Ve bütün şüpheler bunun Çekirdekten yetişme 
üzerinde toplanmaktadır. 
Öğrendiğimize göre, Elmasyan 22 

yerinden yara almış ve ancak boğa
zına yediği en son derin biçak dar -
basile çok kan kaybetmek suretile 
ölmüştür. Bu ölümde. her hangi bir 
hırsızlık. her hangi bir kin ihtimali 
mevcut değildir, fakat tazyikle ser
vetini söyletmek istemenin bütün 
asarı ~örülmektedir. Bu zorba a -
dam Elmasyana bir şeyler söylet -
me k .istemiş ve çok ustalıklı hareket 
etmiş. kendisini yakalamıya esas O· 

labilecek bir tek iz dahi bırakma • 
mıştır. O derecede ki. cani evde her 
şeyi yeni kağıt parçalarile tutmuş 
ve bu kağıtları daima cebine atmak 
suretile çok mahir hareketler gös -
termiştir. 

Zabıtanın bütün bu muvaffakiyet 
lerini takviye eden diğer bir nokta 
da, bu adamın Sarıyerdeki cinayeti 
işledikten sonra kaçtığı yerden yap 
tığı bütün muhaberatın yakalanmış 
olmasıdır. Fakat kesin neticeJii yine 
bu adamların tutulup sorguya çekil
mesi verecektir. 

.. Takip edilen bu iki ş~ririn iki üç 
gune kadar buraya getirılmcsi umul
maktadır. 

Bir Haliç vapuru 
bir sandal parçaladı 

Kaptan Şerifin idaresinde bulu -
nan 8 numaralr Haliç vapuru dtin-
Cibali iskelesine yana!i•••.,-- ·--~ 
o esnada Eyüp, Mahmut ile çocuğu 
Şemsinin içinde bulundukları kayı
ğa vurmuştur. Kayık derhal parçala 
narak devrilmiş ve içindekiler de 
feryatlar içinde denize dökülmüş .. 
lerdir. Etraftan yetişenler kazazede 
lcri kurtarmışlardır. 

Şerif kaptan hakkında takibata baş 
lanmıştır. 

Bir sandal devrildi, 
içindekiler kurtarıldı 

Ayastafanus açıklarında dün bir 
deniz kazası olmuş ve Floryaya git
mekte olan bir kay.ık devrilmiştir. 

Kumkapıda oturan Mehmet Ali ve 
Osman Nuri adında iki kişi evvel • 
den tasarladıkları bir deniz gezinti
si yapmak üzere bir sandala binmiş• 
ler Kumkapıdan Floryaya doğru a
çılmışlardır. Fakat kayık Ayastafa -
nos açıklarında birdenbire çıkan şid 
retli b i r r Ü z g a r neticesinde 
alabura olmuş ve içindekiler denize 
.düşmüşlerdir. Bu esnada kazayı u -
.r:aktan gören Talii Yaver motörü 
kaptanı Mehmet derhal vaka mahal
line yetişerek onları kurtarmıştır. 

Kemerburgaz yangım 
Kemerburgaz civarında Kısır rnan 

dıra ile Akpınar köyleri arasındaki 
büyük bir fundalık ve meşe orma -
nının 12 saat içinde yandığını yaz-

Benon adında bir cocuk evvelki 
gece elinde. gömlek paketlerile E -
minönündcn geçerken, önüne Yuda 
adında bir çocuk çıkmış ve birden -
bire Bcnonun c1inc bir yumruk vu
rarak paketleri düşürmüş o sıradaı 
Yudanın arkadaşı Sabahaddin adın
daki çocuk ta yardım ederek paket
leri toplamışlardır. El çabukluğu ya
pan bu iki çocuk yakalanmıştır. 

• Yeniköyde Kalender mektebi ö
nünde el .arabasile toprak taşımak -
ta olan Rizeli Abdullah oğlu Hasan, 
el arabasının oku karnına saplan -
dığından yaralanmıştır. Hasanın a
rabasına çarpan Arnavut Recebin 
yük arabası çarptığından ve kaza
ya sebebiyet verdiğinden hakkında 
tahkikat yapılmaktadır. 

• Sarıyerde Hüseyin Efendi so -
kağında 14 numaralı hanede oturan 
Hüseyinin evinde bacadan çıkan kı
vılcım yüzünden yangın çıkmışsa 
da yetişen itfaiye tarafından sön .. 
dürülmüştür. 

• Samatyada Davutpaşa mahalle-. 
sinde terzi lsmailin caketini calan• 
Nuri oğlu Ferhat, suç ürerind~ ya• 
kalanmıştır. • 

• Beyoğlunda Müeyyet zade ma • 
hallesinde oturan Yaşuva ile ekmelo 
pişirici Halil kavga etmişler, Halil 
arkada ının kafasını pasta sandıgt 
ıle yarmıştır. Suçlu yakalanmıştır. 

... .,uaına...,Jn:rae unu...-.. •• • 
lise müracaat ederek, baldızı ve ka
yın biraderi hakkında şikayette bu
lunmuştur. Mesele bir aile kavgası
dır. Tahkikat yapılıyor. 

• Galatada Kemankeş caddesinde 
oturan Hamdi, Hilanet ve İbrahim 
tarafından 27 lira10ının dolandırıl • 
dığını iddia etmiş, polis tahkikata 
başlamıştır. 

• Laleli civarında Çukur Çeşme • 
de 6 numaralı apartımanm kapıcısı 
Caferin alt kat dairesine iki gün ev 
vel saat 9 sıralarında hırsız girmiş 
odada asılı bulunan Caferin elbise .. 
sile paralarını, bir istiklal madal • 
yasım aşırmıştır. Polis tarafından 
tahkikat yapılmaktadır. 

• Murat adında bir çocuk bisik .. 
Jetle Nişantaşı caddesinden geçer "' 
ken yolda önüne çıkan Cemil adın· 
da 12 yaşındaki çocuğa çarpmış ve 
çocuğu ağır surette yaralamıştır. Ce 
mil hastahaneye kaldırılmış ve ka:::a 
yı yapan Murat ta polis tarl.f ından 
yakalanmıştır • 

• Evvelki gün Kadri, Natık isim 
lerinde iki talebe bir kayık tutmuş• 
lar, Haydarpaşa önlerinde denize a: 
çılmışlardır. Biraz sonra şiddeti! 
rüzgar çıkmış kayı'~ t'°vrılmiş ikı 
genç te denize dökülmüşlerdir. 

Gençlerin feryatlar!la kayıkçı "' 
lar, yt:tişmiş ikisini de kurtarmış "' 
!ardır. 

\ 

- Hiçbir şeyin yok, bir iki ı liyeceğim .. 
============= günlük bir şey... Dedi, salondan çıkarken Gü-V O S M A g Diye, kendi aralarında usul ney'le karşılaştı: 

~ 

Rüştü: ı bakım için anlattıkları şekille- , turduktan sonra bir röntgen 
- Yok iki gözüm. Grip ge- rin tüket anlamını bildirmeme- yaptırmalıdır. Sol ciğerde bit 

ciriyorsun. Bir komplikasyon ğe çalışıyorlardı. J şeyler her halde olmalı!. 

Etem lzzet BENICE 

- Siz hepimizin büyüğü ... 
- Siz en bilgin hekimimiz ... 
- Siz .. . 
- Ben .. . 
-0 ... 
- Biz ... 
- Rica ederim .. 
- Başlayıverin .. 
- Rica ederiz .. 
- Siz de görürsünüz, biz de 

görürüz .. 
Ben, sen, o, biz, siz .. derken 

..Akil Muhtar en önce hastayı 
bakıya başladı. Bu bakı yarını 
şaatten artık sürdü. Arkadan 
Rusçuk'lu Hakkı, Rüştü Çapçr 
<la bakılarını yaptılar. 

Fazıl: 

usul fransızca konuşuyorlardı. - Bizi mi dinliyordunuz ba-
En sonunda anlaşamamış ola - yanım? .. 
caklar ki, Güney'e: - Hayır. D i n 1 e m i y o r -

- Salona gidebilir miyiz?. dum. Merak ettim de, yanınıza 
Dediler ve Fazıl'eı: geliyordum. 
- Hafif bir soğuk algınlığı. - Bir kere daha Fazıl'ı göre-

Bir şey değil. Üzme kendini.. bilirim değil mi? .. 
Diyerek odadan çıktılar, sa· - Hay, hay .. 

londa toplandılar. Oda konuş - Beraberce Fazıl'm yanına gi-
maları, aytaşmaları da saati rerlerken, Güney gerçekten ic
buldu. Hep fransızca konuşu- ten gelen bir ilgi ile soruyordu: 
}orlardı. Güney, kapının dışın· - Nesi var Fazıl'ın. Çok ağır 
dan dinliyor, fakat, bir şey an- hasta mı? 
lamıyordu. En çok Rüştü Çap- Rüştü Çapçı: 
çı: - Yok canım .• hiçbir şey de-

- Mon profesör.. Mon pro- ğil.. 
fesör.. Diyerek Fazıl'ın odasına gir-

Diye başhyan oümlelerile di. 
söylüyordu. Bir kere daha: Fazıl ateşin baygınlığı iç~n • 

- Mon profesör.... de, kısılan ses ile soruyordu: 
1 Diye uzun uzun bir şeyler - Ne var RÜştü?. Neye bir 

- Nem var? 
Diyor, onlar da: ı söyledi, bu kez türkçe olarak: daha bakıyorsun? Ciğerlerimde 

, - Fazıl'ı bir kere daha din- bir §CY. mi buldun?. 

fil~n. olı:nasm .. dire .şöyl.e ciğer· Güney: . Bir hastabakıC! 
lerını bır daha dınlıyeyım .. de- - Yurttan hır hastabakıcı da ·············· ·· ··· ··· 
dim. O kadar.. getirtsem mi?. , - Zırrrr, zırrrrr, zırrrr ... 

Diye, sağ ve sol ciğerler üze· Diye sordu. Ona da: Telefon durmadan çalıyordU· 
rinde uzun uzun dinlemeler yap- - İyi olur.. Güney açtı: 
tı, sonra: Dediler. Bütün bu işler olur- - Allo .. 

- Hiç.bir şeyin yok. Aslan ken Rusçuk'lu Hakkı kendi _Siz misiniz bayan?. 
gibisin. kendisine konuşuyordu: 

. İl~h· F 1 k - Benim, Güney ... 
Dıyerek, arkadaşlarının vanı- - a ı azı , yata ta mı Rarrıiı. 

na döndü. Yine fransızca k~nuş- üşüdün acaba?. Bu ne dikkat· - Burada Doktor 
mağa başladılar. ve en sonunda sizlik! Bay Fazıl'ı soracaktım. 
hastalığa adını verdiler: Rüştü'nün dili altında bu dü- Güney, titrek, acıyan ve acJ" 

- Zatürree.. şünüşün bir başka benzeri var- tan bir sesle cevap verdi: 
İki ciğerde de var. dı: - Fazıl iyi değil. Akil Mu11" 
Sonra Güney'i çağırdılar. - Bu kadar genç ve diri ka· tar, Rüştü, Rusçuk'lu Ha~lt' 

G k d dınla evlenip kendisini delikan- geldiler. Zatürrie dediler .. 
enç a ın heyecan ve merak 1 Ramı·z .. 

ı sanmanın sonuncu galiba? .. 
içindeydi. O kadar çok üzüntü- Ve Akil Muhtar'm ka"-:ısı - Zatürree ... yi işit:r işiuneı: 
lü, o kadar çok sııılı duru- içinden de bambaşkası geçiyor· - Yaa .... 
yordu ki, doktorlar kendis~ne du: Dedi, ilave etti: 
yapılacak şeyleri anlatırlarken - Ciğerler de zayıf. Şimdi - Kesin olarak böyle rrıi 
onu daha çok üzmemek için pek belli değil ama. Ben yine SÖllediler? 
hastalığı çok hafif gösteriyorlar, şüphedeyim. Bu hastalığı savuş- [Arkası var] 
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Galatasaray 2-1 
Galatasaraylılar Sayısız Fırsat ve Bir Penaltı 
Kaçırdıkları Halde Ujpest Amatörlerini Yendiler 

[Baş tarafı 1 incide~ · I 
tekme ile karışık giriş. sakız gıbı 
Yapısış ve nihayet zorla oyun bo -
zuş ..• 

1 tc Ujpeşt amatörleri böyle bir 
tak!m ... Doğrusunu söylemek lazım 
&elırsc böyle bir takıma karşı oyun, 
Y~~! güzel oyun çıkarmak her baba 
Yıgıtin harcı değildir. Yine aşkol -
sun Beşiktaş ve Galatasaraya ki, 
mevsim sonunda ve en fena zaman-
1i!_rında biri şanssızlığına, öteki de 
ıayısız fırsat ve bir penaltı kaçırma
sına rağmen Macarları yendiler. 

Laf aramızda 

Ujpeşt amatörlerinin İstanbulda 
Y,apacagı maçlar bitti. oyunlarını da 
~grendik. Artık aramızda biraz 
ertıeşebiliriz. 

l3iz gerek kendi takımlarımızda 
ve °ğerek 1924 ten sonra lstanbula 
~~len birçok ecnebi takımlarında 
n·r ~ayli iyi oyuncu gördük, tanıdık. 

Utun onların üstüne bu Ujpeşt a -
tnatörleri gibi doğru dürüst topa vur 
ınasını bilmiyen, top ortalamasını be 
teremiyen, göze hoş görünür ve 
~Cvk verir bir incelik gösteremiyen 
ır takımı her ne suretle olursa ol

sun memleketimize getirip te maç 
Yapmakta ne fayda vardır, biz kes -
t' . 
dırernıyoruz? Eğer maksat bunlar -
k~n oyun ögrenmekse, yemin ederiz 
u1

' böyle takımlar bize bildiğimizi 
~Uttururlar ve bizden kapıp öğren 

dı1t1 . b" kö ~.rı ır şey olursa, onda da nan-
rluk ederler. Yok maksat zaif ve 

acem· k 
1 .ı ta ım getirmekse bu da yan-
ış bır zihniyettir. Biz usta takımla-
~ın karşısında çok daha güzel oyun 
kıkdarıyoruz ve galip gelmek için bu 

a ar sıkıntıya diışmüyoruz. Çünkü 
~~a. bir futbolcünün nasıl pas ver

sı, topa nasıl çıkması, oyuncuyu 
kasıl marke etmesi nasıl demarke 
C a~ınd a~ı. bir pası n~sıl kesmesi lazım 

c ıgını bıldigimız i.Çin J>iı:de oyu-
~~kll.zu ona göre tanzim ediyor ve 
lJ. lı oyun çıkarıyoruz. Halbuki 
k JPest amatörleri gibi ,futbolcular 
y~rşısında ne yapacağımızı şaşın -
hu r~z v_e nihayet onlara uymak mec 

1 rıyctınde kalıyoruz. Bizim pas -
arda o 1 k " "b" w 'd ~ · ne • n arın ı gı ı, saga gı ecegı-

Yo 1101~ • . sola gideceğine sağa gidi -
,_ rl. Bızım şutlar da, onlarınki gibi, 
,..a ey· b 
hh 1 ulacağma, ya havalanıyor, 
l:li ~t ta kaleyi bırakıp taça ç ıkıyor. 
1• z!m oyuncu marke edişimiz, pas 
"'Csı • · 
ları~~':1 1~ v_e top alışımızda, tıpkı on 
tıon 1 gıbı, apaçık favul oluyor. En 

81 Uıtda da boşuna bir didişme ara-
"a~~a)(arsa oyunu) değil de (arsatüJ 
llıi" a oyunundan başka bir şey gör-

.rOruz. 
:Seş 

trıize on s~ne evvel de memleketi • 
di ccnebı takımlar gelirdi, geJir-
llera~~ ... Çapek, Vanek, Ştapel, Rei
-n1ı' 1ndelar, Hungler kardeşler, 

1tn ve · . . 
Pılm 6aıre gıbı oyunculardan ya-
llıuk ış. t~kımlardı. Bunlara yenilsek 
d abılınd b ' ·· ~ . l lık e ır şey ogrcnmış o ur 

' Yensek te bir değeri olurdu. 

0 ilk devre 
lcalabu~ başladığı zaman bir bayii 
liınaa at vardı. Bu kalabalığın ara
t>;; ' UtboJ maziden evvel yağlı 
oı. .. reşJe . 
hcıe _rı =-cyre gelmiş futbolden zi-
Sar,..1"gureş seyircisi simalarda göze .,, .rOrdu_ 
Gaı 

<>l'rıaa~ta~rayın umumiyetle üstiin 
•atıa gı ıJk devrede sayısız gol fır 
•ina:\!açırdık, hatta bir kaç kere
tek ş kaleye kolayca atılabile -
Yetj~~hakkak sayıları öldürdük. Bu 
bir h. 'Yormuş gibi. Macarların sıkı 
?tıec:b~~um~ınuz karşısında yapmak 
>.ılın Yetınde kaldıkları penaitıda 
Çarp:;v~rin çektiği sıkı şut direğ: 
den d ak Macarlar mutlak bir gol • 

}<: e ıırtuldular. 
açan I 

rıu da •. 1:satJan kaydederken şu -
'llisafj soyiıyelim ki, bütün oyunda 
~i.ıkı r oyuncular öyle candan ve 
y enerek t 
Otlar ki op~ ~e oyuncuya çıkı • 

Yuncun • kendısıne fırsat düşen o
ht>yıe b~n boş vaziyetl~rde bile yine 

ır "k g,rıı sa Yu lentiye maruz kalaca -
i:Uk kan~rak aşırmaması için çok so 
İşte il J\ 

1 ve tecrübeli olması lazım. 
~ısız 0~ devre bu şartlar içinde sa • 

arak bitti. 

t ı_. ikinci devre 
11:ın · 

Galata c.ı devre daha heyecanlı oldu. 
fırsatı s~ayın yine kaçırdığı birçok 
':ıir h"ar an sonra Macarlar soldan 
d~fii ~uın yaptılar. Galatasaray mü
t0pu 1sınan, Macar sol açığından 
tar ~ dı v~e ileriye vuracağına, Ma-

f;Ql açıgının haytıtı-.da yapamıya 

cağı nefis bir şandel halinde kendi 
kalesine doğru ortaladı. Ne kaleci 
ne, de öteki Galatasaraylılar Macar 
sol açığından böyle güzel bir orta • 
layış beklemedikleri içfo boş bulu -
nuyorlardı. Bundan istifade tden 
Macar sağ açığı takımının yegane 
golünü yaptı. 

Galatasaraym golleri 
Üstün oynadıkları halde haksız 

bir mağlubiyet ihtimalini gözlcrın -
de canlandıran Galatasaraylılar da
ha sıkı oynamağa başladılar. Biraz 
sonra sağdan bir hücumlarında sağ 
açıktan Münevvere, ondan da sola gi 
den topu Fazıl Macar kalecisinin 
eline dokundurarak kalenin köşesin 
den ağlara taktı • 

Bu beraberlik sayısından biraz 
sonra da müdafaadan eşapelin deni
lebilecek bir pas alan Gündüz, iyi 
bir sürüşle kaleye yaklaştı, üstüne 

atılan kaleciyi atlattıktan sonra Ga 
latasarayın galibiyet golünü yaptı. 

Bundan sonra bir aralık sakatla • 
nan Münevverin yerine Suavi, Kadri 
nin yerine de Hayrullah girdi. Ma
carlar bir hayli uğraştıkları halde 
beraberliği temin edemedikleri gibi 
Galatasaray da bir kaç fırsat daha ka
çırdı ve oyun 1-2 Galatasarayın ga
libiyctile bitti. 

Nasıl oynadılar? 
Ujpeşt amatörlerini yukarıda an • 

!att ı k. Galatasaraylılara gelince, on 
!ardan usta bir takımla oynadıkları 
ve iyi oyun çıkarmak fırsatını bul -
dukları zaman bahsetmeği tercih e· 
deriz. Çünkü Ujpeşt amatörleri kar 
şısmda hepsinin hakiki kıymetlerin 
den bir şey kaybetmiş olduklarını 
zannediyoruz. 

S. G. SAVCI 

'ı' '' zme Yarı~ları 
;, Birincilikleri 

Dünkü yüzme yarr~larında atlama 
Istanbul yüzme birincilikleri ıçin 1 ci Galatasaraydan Halil. 5,56,2. ikin· 

yapılan tasfiye müsabakaları dün Mo ci Galatasaraydan Orhan, üçüncü Bey 
da havuzunda yapılmıştır. Alınan so- kozdan Safvan. 
nuçlar şunlardır: 

100 metre serbst erkekler, birinci 
Galatasaraydan Halil 1,8,6, ikinci Ga 
latasaraydan Orhan, üçüncü I. S. K. 
dan Mahmut. 

100 metre serbest bayanlar: Birin
ci I. S. K. dan Leyla, 1,48 ikinci Bey· 
kozdan Krisanti. 

100 metre sırt üstü erkekler: Birin
ci Beykozdan Agah, l,23,S ikinci I. 
S. K. dan Fikret, üçüncü Beykozdan 
F uat. 

200 metre kurbağalama erkekler • 
birinci Beykozdan Omer, 3,38, ikir: w; 
Beykozdan Izzeı, üçüncü Beykozdan 
Torna. 

4x20 bayrak~ birinci Beykoz 11,37, 
15. ikinci Galatasaray, üçüncü 1. S. 
K. 

l 500 erkekler - birinci Galatasaray 
dan Halil 24,26,l ikinci Beykozdan 
Fuat, üçüncü Galatasaraydan Cihad. 

Kuleden atlamak - Beykozdan Hak 
kı 47, 14 puvan. 

Tramplenden atlama - birinci Bey· 
ci Galatasaraydan Halil 2,36,8 ikinci kozdan Fahri ı 10,56 puvan ikinci Bey 
I. S. K. dan Mahmut • üçüncü Bey- kozdan §eref. 

200 metre serbest erkekler - birin-

kozdan Agah. 

Türk bayrak yarışı - birinci Bey
koz, 6.16,4 ikinci Galataray, üçüncü 
I. S. K. 

400 metre serbest erkekler - birin· 

• Bayanlar arasında tramplen • birin
cı Beykozdan Krisant 20, 18 puvan. 

Su topu müsabakası - yalnız Gala· 
tasaray ve Beykoz iştirak etti. Gala
tasaray 7.3 galip geldi. 

Alaturka güreşlerde Molla Meh
met, Çoban Mahmu·t Pesettiler 

Güreşlerden bir enstantane 

Dün Taksim stadında alaturka gü- ı A!ağı incinmiş olduğu için güreşe-
reşlere devam edildi. mıyen Kara Ali yerine çoban Mah-

Güreşlerin en önemlileri, Mülıi - mut, Tekirdağlı Hüseyinle güreş 
yim ile Molla Mehmet ve Tekirdağ- tuttu. 
lı Hüseyin ile Kara Ali arasında ya- 28 dakika süren bu güreş tc yine 
pılacak olanlardı. çoban Mahmudun pes etmesile bitti. 

16 dakikalık bir güreşten sonra Güreşlerde bir hayli seyirci var -
Molla Mehmet Mülayime pes etti. dı. 

At Yarışları 
Dünkü galipler Sarı
kuş, Tomru, necip, 
Bekar ve Alemdar'dı 

Veliefendi at koşularının ikincisi 
dün yapıldı. 

lık koşu 
Dört ve daha yukarı yaştaki yerli 

yarım kan Arap ve Halis kan Arap 
at ve kısraklara mahsustu. Birinci
ye 110, ikinciye 30, üçüncüye 15 lira 
verilen ve mesafesi 2000 metre olan 
bu koşuya yedi at, iki kısrak girdi. 

Ankaralı Talatın Horvart tarafın 
dan binilen Sarıkuş'u birinci, Anka· 
ralı Ahmedin Unlü'sü ikinci, Susur 
luklu Şabanın Sulek'i üçüncü oldu
lar. 

ikinci koşu 
Mesafesi 1800 metre olan ve birin 

cisine 280. ikincisine 55, üçüncüsüne 
20 lira veri len bu koşu. üç ve daha 
yukarı yaştaki yerli halis kan İngi
liz at ve kısraklarına mahsustu. 

Bu koşuya Fikret Atlı'nın Tomru 
ve Erol ismindeki iki atile Rüste -
min Conk adındaki atı girdi. Tomru 
birinci, Conk ikinci oldu. 

UçUncU koşu 
Dört ve daha yukarı yaştaki yerli, 

yarım kan Arap ve halis kan Arap 
at ve kısraklara mahsus olan bu koşu 
2400 metre mesafeli idi. Birinciye 
120, ikinciye 50, üsüncüye 20 lira 
verilecekti. 
Yüzbaşı Emin'in Necip ismindeki 

atı birinci, Manisalı Tevfiğin Sa -
da'ı ikinci, Susurluklu Şabanın Su 
lek'i üçüncü oldu. 

DördUncU koşu 
Uç ve daha yukarı yaştaki halis 

kan İngiliz at ve kısraklara mahsus
tu. Birinciye 245 liradan başka bu 
koşuya giren hayvanlar için verilen 
duhuliye ücretlerinin mecmuu, ikin 
ciye 55, iiçüncüyc 20 lira ikramiye 
ayrılan koşu, 2000 metre üzerine ko 
şuldu. 

Yarışa yazılmış sekiz hayvandan 
Prens Halimin Romflon ve Şurba -
ra'sı ile Ali Muhiddin'in Nansuk'u 
girmediğinden yarış beş hayvan ara 
sında yapıldı. 

İstanbullu Akif'in Bekar'ı birin -
ci, Bayan Binms'm Barcs'ı ikinci, 
yine İstanbullu Akif'in Gdzbadalya 
sı üçüncü oldu. 

Son {(oşv 
Beşinci ko.uya sekiz hayvan gir

di. Bu koşu en çok 58 kilo ve en az 
45 kilo taşıyan üç yaşındaki yerli, 
yarım kan f ngiJiz erkek ve dişi tay· 
Jara mahsus, mesafesi 1400 metre 
idi. 

Birinciye 180, ikinciye 55, üçüncü 
ye 20 lira verilen bu yarışta Ankara 
Jı Salih'in Alemdar'ı birinci, yine o
nun Semiramis'i ikinci, Halim Aya -
mama'nın Bora'sı üçüncü oldu. 

Müşterek bahis 
Geçen hafta yarışlarında yazdı -

ğım şekilde bu hafta müşterek ba -
histen bahsetmiyeceğim. Çünkü hal 
km yüzde sekseni Veliefendi yarış 
larındaki mii§terek bahsin şeklinden 
para alıp vermekteki güçlüklerin • 
den şikayetçidir. 

S. G. 5. 

Ankara bisikletçileri 
Ankara, 4.A.A. - Ankara bisiklet 

heyeti, ikinci ve üçüncü sınıf koşu
cular <..rasında tertib ettiği bisiklet ya 
rışı bugün Akkoplü-Orman çiftli yo
lu üzerinde vapmıştır. Heyet, bu ya
rışı .te~t~p etmekle bölgeye birsok 
yenı bısıkletçi kazımdırmış oldu. Bil
hassa ikinci sınıf koşucular arasında 
olan yarışa beş kişi iştirak etmiş ve 
çok hcyecanh olmuştur. Onbeş kilo
metrelik asfalt yolu 25 dakikada ko
sa ~enç bisikletcilerimizden ilerisi i
çin çok ümitler beklenebilir. 

Tekn ik neticeler : 

Kü~ü.kler arasında: Çan kayadan 
~s~ ~ırınci, Demirspordan Mustafa 
ıkıncı , Demirspordan Hasib üçüncü. 

İkinci sınıf koşucular arasında : 
Ankara Gücünden Faruk 25 dakika
.d~ bi.rinci. Ankara Güciinden Şükrü 
ıkıncı •. Ankara Gücünde Mustafa 25, 
56 dakıkada üçüncü gelmişlerdir. 

Bir kotra alabura oldu 

••• Motörden ipler attılar 

~ 

Kazaya ugrayanları ~ıkardılar 
Dün 'Modada kotra yarrşlarr yapılrrken bir kaza oldu. Bir kot· 

ra devrildi. Fotoğraf muhabirimiz bu kazanın sahrıclcrirıi objek
tifle tcsbit et mis tir. Bunun tal silatmı resimli olarak yukarıda 
görüyorsunuz 

' 

~~~~~~· 

Dünkü yarı§tan heyecanlı bir an 
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Dünya Gazetelerine Göre Hidiseler 
ALMANLARA GÖRE 1 

Gelecek Harp Nasıl Olacak 
journal Des Debats'dan: 

Kaymakam Liebert adında yüksek 
rütbeli bir Alman zabiti Münihte iki 
bin ulcbe önünde istikbal savaşının 
Almanyada ne suretle anlaşılmakta ol 
duğunu izah etmiştir. Liebert demiş
tir ki: "Gelecek savaş umumi olacak
tır. Savaş ilan edildiği saatte düşman 
lığa başlanrruı olacaktır. Başlıca gay
ret, son savaştan beri huırladığı mü
dafaa aletini seferber hale getirmesi
ne imkan vermeden düşman milletinin 

:;os&; 
kaTbine dokunmaktır. Bu kanaat Al
manyada umumi surette kabul edil
miştir. Ordu kumandanları bu fikri 
emri altındakilerin zihinlerine yerleş
tirmektedirler. Bu, 1932 senesinde 
Militarwocbenblatt mecmuasında mu 
fassal bir ıekilde şu suretle hülasa edi 
liyordu: "Yarının sevkülceyişi çıkarı
labilecek kuvvetlerin düımanlık baş • 
ladığı anda bir yere toplanmasını icap 
ettirmektedir. Muvaffakıyetin tam ve 
ani olmaBI lazımdır. Surprise'in vere
ceği tesir o kadar ani olmalıdır ki düş 
man müdafaaya giriımek için hazırlan 
mağa imkan bulamamalıdır.,, Bu ma
kalenin muharriri sözünü §U cümle ile 
bitiriyordu: Barışsever sözler, süel 
iktidara malik olanların üzerinde hiç 
bir tesir yapmaz. Onu süel tefevvuku
nu kullanmakun bir ıey alıkoyabilir. 
O tehlike de muvaffakıyetsizlik kor
kusudur.,, Savaş hakkında beslenen 
bu kanaat, bize Alman ordusunun ye
ni esaslara göre teşkil edildiğini ög
retmekle kalmıyor, ayni azmanda Al
rnanyanın mümkün olduğu kadar u
yutmağa çalıştığı düşmana ani bir hü
cumu ihtiva eden siyas,.l programını 
ifşa etmektedir. M'e~ bun4ao aon
ra diyor ki: Büyük aavagtan alınan 
misallerle isbat ettiğimiz veçhile, ra
kibin mahvını isteyen modern -savaş, 
bütün harbedenlerin kuvvetini tüke· 
tir. Bize göre harpten maksat rakibe 
galebe çalmak ve kabil olursa onu tii
lahlarından tecrit etmektir.,, Bu şekil 
de hazırlanan ıey, ezilmek istenilen 
düşmanın hücumudur. Demek oluyor 
ki, kendini müdafaa etmek için silih· 
lanmıyor. Av gibi yolunu bekledifi 
düşmandan her türlü mukavemet im- • 
kanını kaldırmak için ıilihlanıyor. 

Kaymakam Siebel ve ondan evvel 
1932 de bu hususta fikrini söyleyen 
adam, Fransanın tecavüzi bir planı ol
madığını kabul ediyorlar. Fakat her 
ikisi de Fransanm tedafüi teşkilatın
dan istifade etmesine mani olmak Ia
zımgeldiğini söyliyorlar. Uyuşmak 

ve hemen bastırmak. Cermanizmin ha 
kimiyetini tesis etmek için kullandıgı 
tabiye bundan ibarettir. Hakikatte bu 
günkü Almanya, dünkü Almanya gibi 
barbar ve kaba usullere müracaat edi
yorsa bu noktadan eski Almanyadan 
hiç bir farkı yok demektir. Araların· 
da yalnız bir derece farkı vardır. Bu-

No: Sl7 

nu anlamak için bundan yirmi sene ev 
vel yıl dönümünü tesit ettiğimiz bu
günlerde (umumi seferberlik 11 Ağus 
tosta ilan edilmişti.) neler cereyan et
tiğini hatırlamak kafidir. O zaman da 
lkinci Vilhelm Almanyası, ani bir bas 
km ile kat'i ve seri bir zafer elde ede
ceğini ümit ediyordu. Hücumdan ev
vel yapılan hazırlık devresinde bütün 
şehitlerin izalesi için mümkün olan 
herşey yaprlıruştı. Bu o zaman Birle
şik Amerika hükumetlerinin Istanbul 
sefiri bulunan Morgenthau'ın hatıra
tında naklettiği vaka bu hususta çok 
şayanı dikkattir. Almanyanın Istan • 
bul sefiri Wangenheim, ilk muvaffa
kıyetler üzerine, kat'i bir zaferden as
la şüphe etmediğinden Temmuz ayı 
iptidalarında Bcrlin~ çağmldıgını ve 
diplomatlar ve askerlerin reyine mü
racaat edildikten sonra düşmana bü
yük bir darbe indinneğe karar verildi 
ğini söylemiş... Morgenthau bu hu
susta diyor ki: "Savaşın mesuliyetle
rini münakaşa etmek veya Almanya 
tarafından serdedilen gayrivaki ve 
beceriksiz ileri sürülen mazeretleri o
kumak isteseydim Wangenheim'i ha
tırlamam kafi idi. Bu mesele hakkında 
münakaşaya girişmeğe ne lüzum var? 
Bu konferans 5 Temmuzda toplandı 
ve Sırbistana verilen ültimatom 22 
Temmuzda gönderildi. Bu da finans· 
çılar tarafından istenilen iki haftalık 
mühlete muadil bir müddettir.,, Al
man propagandası tarihi tahrif etmek 
için yeri ve göğü harekete getirdi ve 
sarfettiği gayret beyhude olmadı. Hit· 
lerin Mcin Kampf ismindeki kitabın
da dediği gibi bir fikir tekrar edile e
dile nihayet bir gün gelip te kabul et· 
tirilir. Dünkü Almanyanın masum ol
madığını isbat etmeğe ~!ışırken, bu 

• 

MORGENTH Al. 

guıuı.u Almanya yalnız maziyi düıün
müyor. Onun istikbale ait emelleri 
vardır. Almanya, 1914 de fena niyet
leri olmadığına alemi inandırmağa mu 
vaffak olursa ikinci Kiyom'un yapa· 
madığı büyük askeri harekata hazır
lanmak hususundaki programına ait 
şehitleri de izale edebilecektir. lıttc 

biz bu sebepledir ki 1 Ağustos müna· 
sebetile zihnimizde daima mevcut o· 
lan hatıraların hazırlayarak ve mazi 
ile istikbal arasında mevcut rabıtaları 
göstererek vaktimizi beyhude geçirmi 
yoruz. 

l_K_ı R_M_I z_ı _v_~ T_~_! r..;__t-_AH_;,._L -· 

Abbe'nin ıesinde o deminki zalim
ce hal kaybolmuştu. Julien, gözleri
nin yaşardığını hissedip kendi ken
dinden utandı; dostunun kollarına 
atılmak için içi titriyordu; elinden 
geldiği kadar erkekçe bir tavurla şu 
sözleri söylemekten kendini alama
dı: 

- Babam, ta beşikten beri bana 
kin besler; bu, hayatımın en büyük 
acılarından biri idi; ama bundan 
böyle alnımın yazısından ıikiyet et
miyeceğim, siz bana gerçekten baba
lık ediyorıunuz, monsieur. 

Abbc ııkılmıştı: 
- Pek ili 1 pek ili 1 dedi. 
Sonra fırsat kaçırmayıp hemen 

medrese direktörü tavrunu takma· 
nk: 

- Alın yazısı da demeyin, evla
dım, dedi, kader deyin. 

Araba durdu: arabacı koca bir ka
pının tunc tokmağını vurdu: bura
ıı LA MOLE KONAôI idi; geçen
lerin hiç bir şüphesi kalmasın diye 
• Du kelimeler, kapının üzerine, si-

yah bir mermere yazılmıştı. 
Bu gösteriş Julien'in zıddına git· 

ti. "Jacobin'lerden ödleri kopuyor 1 
Her çitin arkasında Robespierre ile 
arabasını saklı sanıyorlar: buna ha
zan ölesiye gülüyorlar, ayak takmn 
azdğı gün evi tanıyıp da soysun diye 
evlerinin böyle adını ilan ediyorlar . ., 
Düşündügünü abbc Pirard'a da söy· 
ledi. 

- Ah 1 zavallı çocuk 1 sizin bana 
muavin olmanız y;ı.kındır. Aklınıza 

ne de korkunç ıeylcr geliyor 1 
Julien: 
- Bundan basit ne olabilir? dedi. 
Kapıcının ağır baıhlığı, hele avlu-

nun temizliği Julien'i hayran ctmiı· 
ti. Güneı pırıl pırıl yanıyordu. Juli
en abbc'ye: 

- Ne de ihtiıamlı yapı 1 dedi. 
La Mole konağı, Saint-Germain 

mahallesinde, Voltaire'in öldüğü yıl
larda yapılmış, düz cepheli konaklar
dan biri id,i. Moda ile güzelliğin biri
birine bu kadar uzak oldu~ hiç gö
rülmemiştir. 

REJiM MESELESi Bir Kadın iki Çocuğ'!-_nu Kö
mürle Zehirliyerek O/dürdü Her şey Çaldarisin Elinde 1 

Fransız gazetelerinden: 
Pontivy'de mUthiş bir facia olmuş. 

Yedi ve on yaşında iki socuk, annele
ri tarafından kömürle zehirlenmiştir. 
Rellot adında bir dul kadının evinde 
ev hizmetinde gündelikle çalışan Le
sant adındaki kadın, hergün olduğu 
gibi, Rellot'nun evine giderek iş iste
miş ve fakat o gün için kendisine ih 
tiyaç olmadığı cevabı verilmiştir. Ka
dıncağız öğleden sonra tekrar gele
rek bir iş olmadığını sormak istemiş -
tir. Kadın kapıya yaklaşınca Pellot -
nun pencere önünde gazete okuduğu
nu görmüş, biri yedi, ve diğeri on ya
şında iki çocuğunu görmek i&tediğini 
söylemiştir. Kadıncağız kapıyı çalmış 
ise de hiç kimse açmamıştır. Lesant 
bu evde gayri tabii bazı işler olduğu
na kanaat getirerek zabıtaya haber 
vermiştir. Eve gelen komiser de kapı
yı çalmış ise de, kapı açılmamış ve ni
hayet kırılarak içeriye girilmiştir. 

Polisler, içeriye girince müthiş bir 
manzara karşısında kalmı§lardır. lki 
çocuk ölü bir halde yat:.klarında yatı
yorlardı. Anneleri Rellot, yere uzan
mış, baygın bir halde idi. Iki çocuğun 
cesetleri soğumuştu. Yerde cesetl~rin 
yanında bir kömür parçasının bırak
tığı küller görünüyordu. Zavallı ço
cuklar kömür kokusundan zehirlen • 
mişlerdi. Polisin gelmesi üzerine ken
disine bayılmı§ süsünü veren ana he
men kendine gelmiştir. Az zaman son 
ra kadının iki çocuğunu öldürdüğü. 
fakat cinayeti bir kaza gibi göster • 
mek istediği anlaşılmıştır. 

Bu va.ka, 'R.tlot'nun .iki sene evvel 
ölen kocaaının öıtimU meselesinin ye
niden ev1enmes1ne aebep -ölil)uştüt. 

Amerikadaki katil 
tipi ne bi~imdir? 

Amerioan Week/y'den: 
Birleşik Amerikada, cürüm jstatis 

tiklerini tetkik eden alimler, hergün 
rastgelinen cinayetlerdeki katil tipi 
şöyle tesbit etmişlerdir: 25 - 30 yaş
larında evli bir adamdır. Çocuğu 
vardır. En fazla ilk mektep tahsilini 
görmüştür. Rengi esmerdir. Ya zira
at amelesi, yani ırgattır, yahut baş· 
ka bir gündelikçidir. Kafasında, ak
lında hiç bir sakatlık yoktur. Ye • 
gine yaptığı cinayet, bir bıçak ve
ya bir rovclverle ika edilmiştir. Her 
kesin kanaati hilafına bu cani, Ame 
rikada doğmuş, beyaz veya zenci bir 
Amerikalıdır. Her sene Amerikada 
12,000 cinayet olmaktadır. Bu hesaba 
göre günde 30 cinayet. Her üç çey
rekte bir cinayet oluyor, demektir. 
Hiç bir medeni memlekette bu ka
dar cürüm işlenmemiştir. Yalnız Bir 
leşik Amerikada otomobiller, cani -

Bir harp maliilü olan bu adam koltu
ğu üzerinde ölü olarak bulunmuştu. 
Adamcağızın havagazından zehirlen -
diği anlaşılmış ve suçlu olarak mah -
kemeye verilen karısı beraet etmişti. 
Çocukların cesedi morga gönderilmiş 
tir. Birisinin boynunda, boğulmak is
tenildiğine detalet eden bazı izler bu
lunmuştur. Rellot tevkif edilmiştir. 

ACj kalan misafirler! 
Dayli Express'ten: 

Spithecl'de yapılan deni.z geçit 
resminde facia ile karışık garip bir 
komedi oynanmıftır. "Maine" gemi
•İnde bulunan lngili.z deni.ı baı ku
mandanlığının mualirleri yemekten 
mahrum bırakılmıflardır. Maine ge 
mi6İ Kralın yatını ve içinde Amiral
lik iordları ve bakanları bulunan 
L'Enchantreu gemi.ini takip edi· 
)'ordu. Maine gemi•inde Amiralli • 
ğin miaalirleri, aelirler e•lti amiral
ler, e•ki bakanlar, parlamento aza
ları ve ataıenavaller bulunuyordu. 
E•ki Deni.z Bakanı Win•ton Chur
chill de davetliler ara•ında bulunu· 
yordu. Churchill ;yük.ek ae•le demiş 
tir ki: 

- Geçit rcami biUi. Şimdi J;y;. 
meie oturalım ... 

Bununla beraber haz.ırlanan u • 
.zun ve mükemmel sofralar üurin
ve yenecek birfey görülmii;yordu. 

Davetliler u.ıun müddet beklemiı 
ler, fakat hiç bir fey getirilmemif • 
tir. Anlaşıldığına göre yiyecek bir
,.,,~· Bit'llcaç ..... içİINf• &ir 
kaç küçük par a dana eti ve dana 
dili görünmüı İ•e de bunlar hemen 
ortadan kaybolmuftur. Davetliler -
den birüi man.ıarayı §Öyle ta•vir e· 
diyor: 

Churchill bir müddet bekledik • 
ten aonra birkaç gar•onun iıe koyul 
dufunu görünce onlara doğru döne 
rek aonnuştur: 

- Yemek ha:Rr mı?. 
- Ha;yrr elendim, )'iyecek birfe)' 

yok/ 
Baz.ı meaut kimaelerin kirletmek 

lırıatını bıdabildikleri ba~ı tabak
lar yıkanıyordu. Aroaıra görünen 
garıonlar bir parça yayin balığı ve
ya bir iki dilim aoiuk dana eti ge
tiriyorlar ve tabağı her biri 13 met• 
re u.zunlujunda bulunan maacı üz.e
rine koyuyorlardı. 

Fransı . .z ve Portekiz. •elirlericıi 
büyük bır neJ:aketle, en aon koyun 
pirz.ola•ını ue birkaç küçük piliç 
parfaaını biribirlerine ikram eder • 
ken ııördüm. 

Tereyağı yoktu. Biri ekmek pey
nir istedi ve fU cevabı aldı: Çok te
e••Üf ederim. Fakat peynir yoktur. 
Peyniraiz. ue tereyağ•ı.z ehmek bu
lunabiliyordu. Bira.z geç gelenler 
de •olralan lcamilen bof buldular.,, 

/ournal Des Debats'dan: 
Cümhuriyetçi ve Kralcı bakanlar 

arasında yapılacak olan toplantı 15 
Temmuzda kati bir şekil aldı. Bu top 
Jantı 6 Şubattan beri gizli tutulmakta 
idi. Fakat bu toplantının doğuracağı 
buhran ancak General Kondilisin av
deti üzerine 19 Şubat gecesi muvak
katen bertaraf edilmek üzere 10 şu
batta konmuştur. Hemen şunu söyli
yelim ki bu ilk darbe, Kraliyet partisi 
nin durumunu kuvvetlendirmİ§tir ve 
ayni zamanda Venizelistleri araların
da bir müvazene vücudc getirme~ 
davet etmiştir. 
İhtilaf malumdur. Hü

klimet, Parlamentonun Temmuz ayın
daki kısa toplantısı esnasında rejim 
meselesi hakkında bir karar vermek 
iı;tcmiyordu. Fakat 15 Temmuzda, Ge 
neral Kondilis, Romadan dönüşünün 
arifesinde, hiç bir davet vaki olmak
sızın Meclis kürsüsünden neden Kral
cı olduğunu anlatmıştı. 

B a s i r e t i i ç t i m a i y e Ba
kanı Kiryos Cümhuriyet pren
siplerini meclis kürsüsünden beyan 
etmekte serbest olduğunu zannederek 
6 Temmuzda General Kondilisin Pire
ye hareket ettiği anda fikirlerini söy
ledi. Söylevi protesto edildi. Ve Baş
vekilin iznile söz söylediğini beyan c· 
dince protestolar şiddetlendi. Hemen 
toplanan Bakanlar Kurulu bu hadise
ye çocukça bir tedbir ile nihayet ver
di. Tarım Bakanı ve hükumete men· 
sup Kralcılar lideri Teotakis Krallık 
rejimi hakkında bir söylev vererek 
Kirkos'a cevap verecekti. Eğer Kir -
kos göçmenlerin birleştirildiği yerler
de propaganda yapmamış olsaydı me
&ele bu §ekilde kapanmış olacaktı. Fa
kat Basireti içtimaiye bakanı vazifesi 
itibarile Anadoludan, Rusyadan gelip 

ÇALDARIS 

elan mübtaç bir halde bulunan gÖ)· 
menlerin yardımcısıdır. Binaenaleyh 
Venizelosun kendisine cezbedebildiği 
bu halkı kandırabilecek birçok delil
lere maliktir. Kirkos bu delilleri kul
landı.Rezalet duracaktı.Fakat bakanlar 

lerden çok cinayet yapmaktadırlar. 'ı:u _ _.., ........... -111u .. n111u111· .. a111•-=•·111_111 .. •111..a.tJ'• .. ..a.-tJ'-r-.. _..,_ ... _ .. ~ .. _...,, 

dan on kişi yerlerinden istifa ettiler. 
Bundan maksat Kirkosu hariç bıraka
cak yeni bir kabine teşkiline imkan 
bırakmaktı. Yüksek rütbeli zabitler 
bu teşebbüse müzaheret ettiler. Fakat 
Çaldaris 1ç Bakanı Rallis'i değiştir
mek istemedi. lşte o zaman General 
Kondilis meseleye müdahale etti. 18 
Temmuzda trenden iner inmez mese
leden haberdar olunca, hemen Krallık 
taraftarlarile birleşti. Ogleden sonra 
onlarla görüştü ve ancak saat altıda 

Bölüm il 
arlar Alemine girif 

İnıanm on sekiz yaıımda, ko
ruyacak kimıesl olmadan, bir ba
şına girdiği ilk salon: ne gü
lunc, ne dokunaklı bir hatıradır! 
bir kadının bakıvermesi, beni 
korkutma~a yeterdi. Hoşa gitme
ie çalı,tıkça daha acemileıiyor· 
dum. Her ıey hakkında yanlıı 
yanlı fikirler edinmiıtim; ya hiç 
bir ıebeb yokken ıonlünü açıve· 
rir, veya bana ııertçc bir bak13la 
baktı diye bir adamı kendime 
düıman aantrdım. Ama ürkeklı· 
ğimin, çekinıenliğimin yarattığı 
bu dayantlmaz üzuntiiler araam
da bir ıüzel ıun, ne güzel bir 
ıeydi. 

KANT 
julien, avlunun ortasında, ağzı 

açık kala kalmııu; abbc Pirard: 
- Aklınızı başınıza toplayın, de

di bir bakıyorıun, aklınıza korkunç 
korkun~ fikirler geliyor, bir bakı
yorsun çocuklaşıveriyonunuz? Ho -
ratiuı'un nil mirmi'si nerde kaldı 
ya! (Coıkunluk istemez.) Bir dü§Ü• 
nün, bütiin bu uşak miJleti, buraya 
yerleıtiğinizi g<Srünce, ıizi alaya al
mağa kalkacak; size, hakıız yere 
kendilerinden üstün tutulmuı bir 
eşit diye bakacaklar. Sizde babacan
lık gösterip size iyi iyi öğütler ver· 
meğe, size yol yordam öğretmek is
tediklerini !!andıracak, sizi kabaca 
bir münasebetsizliğe düşürmeğc uğ
ra~acaklar4 

Her §eyden kuşkulanma hissi yine kat arası çok geçmedi, Julien mar
uyanıveren Julien, dudağını 1sırarak: quis'nin gösterdiği nezaketin, terbi

- Öyle bir şeye hele bir kalkış- yenin Besançon paskaposununkinden 
sınlar da göreyim! dedi. de üstün olduğunu, karşısındaki ada-

Bu bayların, marquis'nin yazı oda· mı Besançon paskaposundan da faz
sma varıncıya kadar birinci katta, la hayran edeceğini anladı. Konuı • 
birinden birine geçtikleri salonları malan üç dakika bile sürmedi. Çı· 
bir görseydiniz, ey benim okurum! karken abbc, Julien'e: 
onlar pek tantanalJ; tantanalı olduğu - Siz marquis'ye, bir tabloya ba
kadar hüzünlü bulurdunuz. Onları kar gibi baktınız, dedi. Bu adamla· 
size olduğu gibi bağışlasalar, belki rın terbiye, nezaket dedikleri ıeyi 
girip oturmağa razı olmazsınız. O sa- ben öyle pek iyi bilmem, siz yakında 
lonlar esneme ve kasvetli muhake - bu işleri benden bin kat iyi anlarsı
meler ülkesidir. Julien'in hayranlığı- nız; ama bana öyle geliyor ki sizin 
nı, bu salonlar bir kat daha artırdı. bakıılarınııdaki cüretlilik, pek ter
"İnaan bu kadar ihtişam içinde hiç biyelice bir şey değildi. 
bahtiyar olmaz mı?" diye düşünü - Tekrar arabaya binmişlerdi; büyük 
yordu. caddelere çıkmadan durdular; abbc 

Nihayet abbe Pirard'la Julien, bu Julien'i iç içe büyük ıalonlardan ya
muhteşem konağın en çirkin odasına pılmış bir daireye soktu. Julien bu 
vardılar: aydınlık, eh! itte göz gözü yerde mobilya olmadığına dikkat et
görecek kadardı; içeride parlak göz- ti. Kendi bakımınca haylı hayasız bir 
lü, sarı perukalı, zayıf bir adam otu· heykelle ııilslenmiş yaldızlı, koca bir 
ruyordu. Abbe Julien'e dönüp takdim saate durmuş, bakıyordu tam o sıra
etti. Bu adam, marquis de La Mole- da içeriye gülerek gayet şık bir adam 
du. Julien, onu o kadar terbiyeli, o girdi. Julien onu eğilerek selamladı. 
kadar nazik buldu ki adeta tanımıya- O adam gülümseyip etini omzuna 
caktr. Bray-le-Haut manastırında koyunca Julien irkiJd=a Öfkeden kı
gördüğü o azametli, çalımlı asilzade- zarmıştı. Abbe Pirard, bütün o ağır 
ye hiç benzemiyordu. Julien, peruka· bakışlılığına bakmıyarak, gözlerin • 
yı doğrusu çok saçlı buldu. Bu du- den yaş gelesiye gülmekten kendini 
yuş (intiba) onu, çekingenlikten alamadı. O adam bir terzi idi. İşle
kurtardı. Üçüncü Henri'nin dostu • rini bitirip çıkarlarken abbe : 
nun torununu Julien. ilk önce mıy- - Şimdi iki gün serbestsiniz, de
mıntıca bir şey gördü. Cok cılızdı ve di: sizi ancak iki 2ün sonra mar • 
bir türlü yerinde duramıyordu. Fa· • 

Başvekilin yanına gitti. Bu mülakat 
hakkında harice hiç bir şey sızmadı. 
Yalnız General Kondilisin de istifa et 
tiği anlaşıldı. 

Kon d i 1 is 18 ve 19 Tem
muz gecesini şahsi dostlarile görüş· 
mekle geçirdi. Muhtelif hal suretleri 
görüşüldü. Nihayet genoyun uzun 
mUddet tehirini temin için Meclisin 
içtimaa daveti veya genoyu idare et· 

KOND!LlS 

mek vazifesile mükellef olmak üzere 
süet bir kabine teşkili şıklarından bi· 
rini tercih etmek lazımgeliyordu. Bi· 
rinci şık kabul edildi. Fakat ayni gün 
öğleye doğru, Çaldarisin, General 
Kondilis ile aralarında geçen bir mü· 
nakaşadan ıonra, Başbakanın mesele· 
yi hal ve fasletmiş olduğunu öğren• 
mekle herkes hayrette kaldı. Kondilis, 
Çaldaris ile çalışma birliğine devam 
edecek ve kabineden yalnız Kirkosun 
uzaklaştmlmasile iktifa edecek ve 
Rallis Iç Bakanlığında kalacaktı. Ba~ 
vekil de kabineyi istediği gibi teşkil 
etmekte serbest olacaktı. Bu ıurctlc: 
Krallığa sadık olan dokuz müstepr 
kabineden uzaklaştır.ılmış oldu. Onla• 
rın yerine gelenler, Hava Bakanı mü• · 
tesna olmak üzere, Çaldaris taraftarı 
olmakla iktifa ettiler Bu ııuretJe.,kabi• 
nenin başkanı, asbaşkanı, Kondilis, 
Çaldaristen bir hafta evvel, Kral ıık 
taraftarlartnın zımnettiklerinden faz• 
la olduğunu a_ql~ı~lardır. Filhakika 
!K4.ndiJt11 p& i&tflln tıa R. .. ıı.ı. tArAr 
tarlanoın ~~a.iit ~e .. pıüttefüt l;ll-6111 
muriyetçilcrd~n ~faili ofıiiaaığ1nı so'Y· 
!emişti. O şimdi bu fikrinden feragat 
efmiş oluyor. Ve bunu bütün Yuna· 
nistana dağılmq olan istihbarat me • 
murlarına borçludur. 

Limon neden 
Pahah? 

Stampa•dan: 
Türinde lbtron uyatının yükıclmcai 

hakkında neırettiğimiz makale bütün 
Roma gazetelerinde haklı bir akis u • 
yandırmıştır. Bu, hakiki bir protesto 
mahiyetindedir. Bugün bir limon 60 • 
80 santime, yani takriben bir Fransız: 
frangına satılmaktadır. Böyle giderse 
bir gün gelecek ki bir limonun bir pi· 
liç fiyatına satıldığını göreceğiz. Şiın· 
di bazı sualler soralım: Belediye buı 
depolarında vagonlarca limonun depo 
edildiğini doğru mudur?. Bu limon • 
Jar bugün piyasada satılan fiyattan 
çok dun bir fiyata mal olmuştur. :su 
adamlar daha fazla kar etmek için 
stoklarını artınyorlar. 

rabiliriz. Benim yerimde başka bi~i 
olaydı sizi, bu sefahet şehrinde geçJ• 
receğiniz ilk günlerde yalnız bırak• 
maz, bir kız gibi göz hapsine alırdı· 
Baştan çıkacağınız varsa hemen olup 
biter, ben de sizi düşünmek zaafın .. 
dan kurtulmuş olurum. Öbür gün sa• 
bahleyin size bu terziden iki siyah 
elbise gelecek, pruva edecek çocuğa 
beş frank verirsiniz. Hem siz bu Pa' 
ris'lilere sesinizi pek duyurmayın· 
Bit kelime söyleyin, sizinle alayt.ıı 
yolunu bulurlar. Baş itleri bu. Öb~ 
gün öğleyin bana gelin ... Hadi şİtl1 
gidip ne yapacaksanız yapın... ti•, 
unutuyordum: size bitkaç adres .,e .. 
receğim, gidip kendinize ayakkablr 
gömlek, bir de ppka ıımarlarsınıı· 

Julien, abbe verdiği kagadın yaJl' 
sına bakıyordu; abbe: 

- Marquis'nin yazıBI, dedi; o ııet 
şeyi düşünen, faal bir adamdır: b~ 
ıyurmaktanaa yapmağı sever. Si 
böyle zahmetleri üzerinden atabil " 
mek için yanına alıyor. O ate§ g~ 
adamın size bir işaretle göstercce~ 
işleri iyice yapacak kadar bak~~ 
dirayetiniz var mı? bunu da go 
anlanz: kendinizi kollayın! d· 

julien hiçbir şey söylemeden. ', .. 
reslerini aldığı dükkanlara gitti; orıı· 
larda saygı ile karşılandı, hatta .k" dl 
duracı defterine onun adını, bır d 

f Arkası "' 
N. ATA' 
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'Yeşil Gözlü Kadın Sandıktan Çıkardığı Şeyi 
Delikanlıya Uzatarak Sordu:'' - Bu Ne?,, Kuş 
Oğlan Lakayt Bir Tavırla Cevap Verdi: 

'' Ne mi ? Bir Hançer ... Benim Hançerim !,, 
~ ~teıli bir acs vardı. Sözlerine kuv· 
tt vermek için ellerini sallamağa lü

:u1rrı gönnüyordu. Aaaah... Oyle gü
t di ki ... 

J .Delikanlı onun iki omz:undan diz
:;•nin ikişe~ kan~ aşağılarına ka~a~ 
a~an kol gibi kalın ve sapsarı ıkı 

~ç orgüsüne baktı. Sonra belinin dar
tı~ı ve vücudüne yapışan ipek entari
ltın kalçalarına verdiği §ekli süzdü. 
) ilktYJr ... En ufak bir §Üpheyc biıe yer 
.. 

0 u. Bu güzel vücut, her tarafından 
d htn kacbnım I" diye barbar bağırıyor 
b~: ~akat gözleri, bu masum bakışlı 
, 

11Yük yetil gözler,Bozkırın sazlıkları 
~aıı~da gördüğü gözlere o kadar 
t nııyorlardı ki ... Bir türlü neye ka-
ar vereceğini bilemiyordu. 

ttı·~a~ır Hana .. vadinizi yerine getirir 
it taınız?" demişti. Anlaşılıyordu ki 
.ıi:udisini çağırmadan önce ona ken
"o e barıımasını emretmiş bulunu • 
' tdu. 

te~k neye delalet edebilirdi? Şu gü· 
ot adının hayatında bir yer tutmuş 
dılllasına mı? Haydi, diyelim ki kadın 
'1 fından bir taı yığınma benziycn bu t:n ~rayının bir mazgal deliğinden 
-.rdufen dışarıya bir göz atmıştı da 
•ın~çlı~larda Batır Hanla boğazlaıma
lrti .&0 rünce adamlarını koıturuver • 
11ıa\ti. ~akat meselenin eaaıı~ı. anla.· 
tez a luıum görmeden kendısıne bır 
1rt.!_ vc.nnek tarafına gitmemi§ olma
-~ bır fevkaladelik yok muydu? 

cleırı~~. Kazanın doatlanndansınız I" 
~~ttı. Her adımda bin Kazan düt-
9tb . na rastgelinen bu bedbaht Kazan 
t1r/1nde kendisinin bir dost olabilece A nereden kestiriyordu? 
'l kcaba bildiği birıeyler mi vardı? 
boo 1~ Faik döğii§tüğünü görünce 
~ c tatlı bir dil kullanarak kendi-
Ô~~niınseınek mi istiyordu. 
~ a kıia ailrcn bir ıükQn oldu. 
ltrcı~~ hatun ikisine de birer yer göa-

y Oturalım. 
<4n e ellerini vurdu. Bir batka kapı· 
_~aya giren genç bir kadına: 
\1 Utlu 1 • dedi • kımız sun. 

ltlt e birer oyma tahta fincan içinde 
tt: 11 kuruz içilince Batır Hana bak-

Stl~ :tdanııı Bırdıyı çağırtınız ! Kara 
lııtlc.r~ (•) hemen, son bir karar ver
b?I b 1 lazımdır. Çahmdakileri batı 
birint~~ak doğru olmaz. İçimizden 
)'ız li ır an evvel oraya aaldırmah
ta1c~,.~buki burasını da batı bot bı-

- -.ııağa mecburuz. 
~~atlfakhaınız ünlü hatun. Bilhassa 
ilıtin~ Can'ın ölümünden sonra çok 

_ :e-hareket etmek icap ediyor. 
tıt it ger Pahatur, Allahın rahmeti· 
~ıd~"~maınıı olsaydı, mesele kal
S~rdi, ·M buradaki çerinin batına ge
tı~eritd' aıtuı Hanı da Çalıma gönde
lliıın ılt. Halbuki timdi ben her iki
latını.Yilnımdan ayrılmamaruza taraf· 

- ! ? 1 • • ;ı 

~~r;; ~1öılerinizden veriJmit bir ka
tınlıj up olmadığını anlamak istedi 
~~t a::ıer gibi oluyorum. Hayır Ba· 
~tar v~" M,.ıı:mııla konuımadan bir 
"'(rbin ?lhegı doğru bulmadım. Bu 
~ ben~asıı bir neticeye ulatacağını 
~İdim A~min edemiyorum. Bütün 

bir tUr/ ~krem Handadir. Ondan 
b· l:ıu.nl u .?ır haber çıkmadı. 
~~den arı soylerken yeşil gözlerinde 
;-ı:ııiln Parçaıaznağa hazırlanmı1 bir 
) tdenac ~ır~'kf:rlayıvermişti. Ve her 
t 
0ı:tıııı1 .eh! hya içini okumak isti-
ttt. gı ı bakıvermişti. Ve, devam 

'tğ 
~~~tlt e; Nogaylardan iyi bir yardım 
~tn kursa, Kazanı lvana esir ol
~ dctinı Urtaracağımız muhakkaktır. 
~ 1lıç lill] Ali Ekrem Hanın başında 
~!"eti Macağı bir Nogay süvari 
~t. :e 0skofları çil yavrusu gibi 
Ve tek una eminim. 

di ' .P.t rar Batır'a bakarak: 
l:l dı.ı~~?ı Bırdı'yı istiyorum ... - de 

t' u, 'Pa nız .mı? 
o.'t, ~ çık hır emirdi. Yani "kalk, 

-·~ 

Kazanlılar kalede kalmadılar, harbi dışarıda kabul ettiler 

- Ben mi? Ne münasebet? ı retle sizin elinize geçtiğidir. Aaah bu
Kuı oğlanın gözlerinde öyle saf bir nu çalmış olmanızı ne kadar isterdim. 

hayret belirmişti ki, hatun bunu gö- Delikanlının kaşları, şimşek çakar 
rünce gencin yakasını bıraktı. Fakat gibi, kıvrılıp büküldükten sonra çatıl 
görülüyordu ki,içinde kaynaşan şüphe dılar ve, 
öyle kolay kolay vazgeçilecek ncv• - - Dikkat ediniz ünlü hatun ... • di
den değildi. Hemen odanın bir köşe- ye homurdandı - Kuş Oğlan bir hırsız 
sinde duran bir sandığa koştu, açtı ve değildir. 
içinden aldığı bir şeyi gence uzattı: - Bunu söylemek istemedim. Zira 

- Peki bu ne? Ku§ oğ:anın Murat Oğlanla ve Ma. 
Şimdi delika_nh da ayağa kalkmıştı mış Han ile olan alakası bizce mcç-

ve can ııkrntısıle; . . bul değildir. 
- Ne olacak? • dedı • bır hançer. _ ı ı ı ı f 

Benim hançerim. 
Ve almak için elini uzatırken ilave 

etti: 
- Köpeğin çaldığı hançer ki, az 

evci Batır Hanla bu yüzden kavga 
etmiştik. 

- Han l<avg:rnmn sebebini hana 
anlatmııtı. Benim sizden öğrenmek is
tediğim bu hançerin nereden ve ne su 

Yerli Mallar sergisi 
Dün, yedinci yerli mallar sergisinin 

&On tatil günü idi. Onun için gezen
ler, her zamankinden çok olmuştur. 
Sergiyi dün gezenler 62000 kişi idi. 
Bu suretle dün akşama kadar sergiyi 
gezenlerin mikdarı 306 bin kişiyi bul
muştur. Bu seneki serginin her sene
kinden daha fazla rağbet görmesini 
gözönünde bulunduran sergi idare he· 
yeti bugün kapanması kararlaştırılan 
&erginin üç g\in daha açık bulundurul 
ması için vilayete müracaat etmiştir. 
Sergi bu üç gün zarfında geceleri de 
on bire kadar açık bulundurulacaktır. 
Vilayet bu müracaatı kabul ettiği tak
dirde sergi bugün kapanmıyacak ve 
perşembe gününe kadar açık kalacak
tır. ~rgide bilhassa fakir ve kimsesiz 
kadın ve kızların el işleri ile ayn bir 

Delikanlının gene ağzı açık kaimı!
tı. Hatun devam etti : 

[Arkası var] 

(*) Kazan hanlannın istişare mcc· 
li~ine verilen ad, bunlar dört kişi O· 

]urlar, memuriyet babadan oğula ihti 
kal eder ve azledilemezdi. 

ihracat eşyamızı ucuz 
göndermek için 

Şehrimizde acentesi bulunan bil -
yük bir ecnebi vapur kumpanyası 
Türkofis İstanbul şubesine baş vu-
rarak, Türkiye ihracat eşyalarını 
Hamburg, Anvers ve Noterdam li · 
manlarına, diğer vapurlardan yüzde 
otuz daha ucuz taşımak istediğini 
bildirmiştir. 

Bu mevzu üzerinde tetkikat ya -. 
pılmaktadır. 

paviyonda olan Kızılay kurumu sanat 
evinin yaptığı el işleri pek fazla rağ
b_ct görmekte ve muavenete muhtaç 
kımseler bu suretle sevindirilmekte -
dir. 

FAYDALI 
BiLGiLER 

BUGÜNKÜ 
PROGRAM 

lstanbul 
18.30 Yüzme dersleri. Bayan Arade 

Tarcan. 18.50: Fransızca ders. 19.10: 
Plik neşriyatı. 19.SO: Estegaço orkestra
sı, Romen musikisi. 20.20: Son haberler, 
borsalar. 20.30: Bayan Bedriye Tüziln, 
türkçe sözlü eserler, radyo caz ve tanıco 
orkestraları. 21.35: İstanbul Konı;ervatu -
varı nefesli saılar profesörlerinin iştiraki
le oda musikisi. 22.05: Plak ne§riyatı. 

BU kreş 
13: Duyumlar. 13.05: Plik. 18: Orkestra 

konseri. 19: Duyumlar. 19.15: Konserin 
aürcği. 20: Sözler. 20.20: Operetlerden 
plaklar. 20.50: Duyumlar. 21: Sözler. 21. 
ıs: Şarkı birlifile keman. 22.05: Mando· 
lin konseri. 22.30: Duyumlar. 22.SO: Röle 
konser. 23.15: Yabancı dillerle duyumlar. 
23.05: Konserin ııürefi. 

Varşova 
19.45: Pllk - Sözler. 20.30: Süel yayım. 

20.50: Sözler. 21.10: Senfonik konııer. 22: 
Duyumlar. 22.15: Şarkılar. 22,SO: Sözler. 
23: Spor. 23.05: Duyumlar. 23.10: Reklam
lar. 23.25: Küçük radyo orkestrasL 

Prag 
20.10: Plak • Duyumlar. 20.25: Konfe· 

rans. 21.35: Reportaj. 22.lS: Radyo orkes
trası. 23.15: Duyum,r. 23.30: Pli.le. 23.45: 
Almanca duyumlar. 

Budapeşte 
20: PJ!k. 21: Stüdyo piyesi. 22.50: Du· 

yumlar. Spor. 23.10: Çingene müziği. 24: 
Cazband. 24.20: Piyapo müziii. 

Moskova 
18.30: Edebiyat. 19.30: Kültür parkın

dan röle. 22: Almanca yayım. 22.55: Kı-
2ıl meydandan röle. 23.05: İngilizce ya
yan. 24.0S: Macarca yayım. 

Leipzig 
20: Eilenceli müzik. 20.30: Münihten 

röle. 21: Role. 23: Duyumlar. Spor. 23.20: 
Skeç. 24.10: Gece müziii. 

Hamburg 
20: Sözler. 20.15: Dans müzifi. 21: Du

yumlar. 21.10: "Kralların anneşi,. adlı 

tarihi ve müzikili piyes. 22.10: Unutulmuş 
orkestra eserleri. 23.25: Müzikili program 
arası. 24: Gece müziji. 

MUnih 
20: Duyumlar. 20.10: Halk müziii. 20. 

30: Şarkllar. 21: Duyumlar. 21.10: Sen
fonik konser. 22.30: Aktüalite. 23: Du· 
yumlar. 23.20: Proııram araaı. 24: Danı. 

• 
NÖBETÇi 

ECZANELER 

llu &'ece nöbetçi eczahaneler ıunlardır: 
Bahçekapıda Hüsnü Haydar - Anka· 

ra c.ıaddesinde Eşref - Bayazıtta Cemil 
Küçükpazarda Yorııi - Şehradebaımda 
İ. Halil - Yenikapıda Sarım - Samat· 
yada Rıdvan - Şehremininde Nazım -
Karagümrükte Fuat - Büyilkadada Meh
met - Heybelide Tanaş - Bakırköyde 
Hilal - Fenerde Hüsamettin - Haskoy
de Yeni Türkiye - Kadıköyde Büyük -
Beşiktaşta Rı.ıa - Taksimde Kanzuk -
Pangaltıda Güneş - Taksimde Karakin 
Kilrkc;iyan - Galatada Hidayet - Kur
tuluıta Necdet Ekrem - Eyilpte Hikmet 
eczahaneleri. 

• 
LI M AN 
HAREKETLERi 

Bugün limannnızdan l'idecek vapurlar : 
Saat 
9 Kocaeli Mudanyaya 

21 Saadet Bandrrmaya 

Bugün liınannnıza ıelecek vapurlar : 
Saat 
6,30 Gülnihal Bandırmadan 
g Dwn!upmtt.r Merııinden 

14,30 Erzurum Karadenizdeı< 
16,15 AYtcn İzmitten 
17,30 Asya Mudanyadan 

• 
SiNEMALAR 
TiYATROLAR 

• Sümer ı Aık Kurbanı - Süun Ban-
yoda. 

• Melek: Aşık Rahibe - Aık kelepeeaL 
.y. Yıldıa ı Kraliçe Kriıtin. 
;/o Alkazar ı Son Tayyareciler - Petrol 

muharcbeai. 
;/o Milli ı Fedora - Gaip Ruhlar adaııL 
~ Şık .! Adalar çiçeii - Deniz ejderi. 
• Oakuclar Hale : Söz bir Allah bir. 

• 
HASTANE 
TELEFONLARI 

Cerrahpasa haııtaneıi. Cerrahpaşa 21693 
Gureba Hastanesi, Schrcmini Yeni· 
bahçe. 23017 
Haseki kadınlar hastanesi Ak· 
saray Haseki cad. S2 
Emrazı akliye ve asabiye has
tanesi, Bakırköy Reşadiye lnılası 
Beyof lu Züktlr hastanesi Firuaza 
Etfal hastanesi. Siıli 
Haydarpaşa Nümune hastanesi 
Zeynep Kimi! haııtanesi. Üııkü
dar. Nuh kuY\lıu. Gün Dolumu 
caddesi 

24553 

16-60 
43541 
42426 
60107 

'f~· lıa.ıı~ 0au getir 1" demeğe geliyor
() teri ~n bu sefer ayağa kalktı 
t 'n ghrı çekilerek odadan çıktı. 
~ l'erden :tun bir zıplayı§ta oturdu
lt l>ı>'ı su 1rladı, koıtu, onun çıktığı 
~ lı9 Oğla llneledi ve gene koşa ko§Cl 
t &tna sa na yaltiaıarak ilci elite ya • 

' Gülhane hastanesi Gül.hane 
Kuduz hastanesi. Çapa 

60179 
tOSlG 
22142 

~l'ct hilf7;~: büyük bir teıa1ıa, fabt 
~> Sö 1 ır ıeale; . 

li? y cı • dedi • onu öldürdün 
liol>Pal 

• Ccnt b :aaa ... 
ı.ı dcJika~~? m uamına ile karıılaşıyor
' ıt· 1. 

~~":?:diye kekeledi. 

CJJ.Qıj.: Ali Ekrem H;uu .. 3 PiJJı~ Longşan at yµı§ı salıasmda göze ~rpp.n zarif bir ıuva/ef4 

• 

İstanbul itfaiyesi 
Beyoilu itfaiyesi 
Kadıköy itfaiyeııi 

iTFAiYE 
TELEFONLARI 

24222 
44644 
60020 

Yeıilköy, Bakırköy, Büylilc· 
dere, Üaküdar itfaiyesi 60625 
Papbahçe. Kandilli. Erenkôy, Kartal, 
büyükada, Heybeli, Burgaz, Kmalı mm· 
ı A ':aları için telefon santralmdaki mcmu• 
ı & (Yanım) demek kifidir, 

(TAN)IN OYKUSU 

SAAT 
Yeryüzünde ne kadar çok, ne

kadar çeşit çeşit saat vardır: 
Cep saati, kol saati, duvar saa
ti, kule saati, dik duran saat, 
sallanan saat ... 

Her sokakta bir saatçi dükka
nı. Her meydanda, bir saat. Her
kesin cebinde, kolunda bir tik 
tak .. 

Vakit, öyle önemli bir rol oy
namağa başlamış ki, hayatımız
da saatimiz bir çeyrek geç kal
sa' bir ceyrek ileri gitse hemen 
on.'u saatçiye götürürsünüz. Ken
di varlığınızla, geriye kalan bü
tün bir beşeriyetin varlığı ara
sında bu kadarcık bir ayrılığa 
bile dayanamazsınız. .. 

Saat sizin icin bu kadar onem. 
li bir nesnedi; de, siz hiçbir sa· 
atçinin nasıl yaşadığını. düşün
dünüz mü? Kendi kendıne ben
zer bir varlıktır. Saatçi; uzun 
dillerini sağa sola sallayıp,, dur
maksızın gevezelik eden b1r yı
ğın duvar saati arasında yaşar. 
Vaktin apriori anlamına aldır • 
mıyan bu duvar saatlerinin bir!· 
si üçü gösterirken, öbürü be~ı, 
daha öbürü on ikiyi gösterır. 
Dört bir yanı böyle kuyruklu bir 
yalanla çevrilmiş olan saatçi de, 
eninde sonunda, yalancı olur. 

Onun, gözüne lupunu takarak 
size, sizden sonra saatinize bir 
bakışı, bu bakıştan sonra da bir 
"haf taya geliniz, saatinizi alı -
nız'' diyişi vardır. Hani inanır
sanız, yandınız demektir. Çün • 
kü bir hafta sonra geldiğinizde, 
saatinizin bilmem neresine bil
mem ne koymak lazımgeldiğin
c!en iki hafta daha bekliyeceği
nizi anlarsınız. 

Kızarsıntz, "bilmem nesiz ol
sun." dersiniz. Saatçi aldırmaz, 
yine gözüne lupunu yerleştirir. 
size o "bilmem nenin" insan ha
yatındaki önemliliğinden söz a
çar. Ve duvardaki saatler uzun 
dillerini sağa sola salhyarak ya
lan söylemelerinde devam eder-

Çeviren : Orhan SELiM 
ler: 

- Tak tak .. taki tak ... 
Sonunda razı olacaksınız. Sa

atsiz edemezsiniz ki.. 
Saatin doğru gitmesi gerek

tir, ama hayat doğru gitmi§, git. 
memiş 0 başka mesele. 

Saa;le yaşamak hem iyidir, 
hem kötü. 

Söz gelişi; tam saat s_:kizdc 
sizi yemeğe ~ağırı:~ar. ~ger sa
ati saatine gıdecegım dıye, tam 
sekizde kapıyı çalarsanız, ya ev
sahibini bulamazsınız, yahut 
sizi misafir odasında yanın saat 
te~ başınıza bekle~irl~r .. 

Işte bu yüzdend1r kı, u~s~nlar 
saatleri aşağı yukarı, takrıb1 ola. 
rak kullanmağa mecbur kalmış
lar. 

"Sekizde geleceğim", diyecek 
yerde, "beni sekizle dokuz ara
sında bekleyin, dokuzdan ona 
kadar da gelmezsem bir işim 
çrktı demektir, siz yemeği yi • 
yin" formülünü bulmuşlar. 

Ama ne olursa olsun, siz yine 
saatinize dikkat edin, ne bir 
çeyrek geri kalsın, ne bir çey
rek ileri gitsin. Doğru giden sa
atin zevki başkadır. 

Onun doğru işlediğini, bir ko
nuşmadan sonra gelen sessiilik
te duyarsınız. Gözleriniz baygın, 
sevgilinizin elini öperken, bile
ainden size onun sesi gelir. Ve 
;n sonra, nefesiniz' verirken, 
doktor kolunuzu tutup ta nabzı
nızın atışını yakalamaga çalıştı .. 
ğı vakit, elindeki cep saatinin 
işleyişini duyaca~.s~?ı.~ ... 
Doğuşunuz ve oluşunuz saat

le bildirilir. Onun için saatiniz 
doğru gitmeli. Fakat ne olursa 
olsun size birisi falanca yerde 
ne vakit bulunacaksınız diye so. 
rarsa: 

- Şöyle akşama doğru, diye 
cevap vermeği unutmayın. 

Hiç olmazsa böylelikle ne 
kendiniz, ne de başkaları rahat
sız olur. 

Satılık Yağ ve Cigit 
Fabrikası 

lstanbul Ziraat Bankasından: 
Mersinde, Mersin - Tarsus yolu üzerinde Nusrettiye 

mahallesinde kain Pamuk ve Nebati yağlar Senayii 
Türk Anonim Şirketinin malı. 
Yağ ve Cigit Fabrikaları ve müştemilat ve içinde bu

lunan alat ve edevat motör vesairesile birlikde (Müf
redatı şartnamede yazılıdır.) Beyoğlu Altıncı Noterli
ğince tasdik edilmiş 30-11-931 ~arih_ve 15142 ~uma~alı 
mukavele ile Pamuk ve Nebatı Y aglar Senayıı Turk 
Anonim Şirketinin Bankamıza olan mikdarı malum 
borcunu 10·4-19 3 5 tarihinde gönderildiği kayden müs .. 
bet ihbarname üzerine de tesviye etmemiş olduğundan 
işbu borcun ihale tarihine kadar yüzde 9 faiz ve. yüzde 3 
komisyon, Sigorta ücreti hesab masrafı, naklı nukud, 
muamele vergisi, Avukat ücreti vesair bilumum masra
file birlikde tahsili için bu borç mukabilinde Bankamı
za ipotekli yukarıda hudud, cins vesair e':'safı yazdı 
Mersin Tapu Müdürlüğünün 23-11-929 tanh ve 54, 
980428 numaralı Tapu senedile Şirketin tasarrufu 
altında bulunan ve (2280) numaralı kanuna tevfikan üç 
yeminli ehli vukuf tarafından cem'an (158.822) lira 
kıymet takdir edilen mezkftr Fabrika ( 1697) numaralı 
Ziraat Bankası kanunu hükümleri dairesinde 10-8-1935 
tarihinden itibaren bir buçuk ay müddetle açık arttır
maya çıkanlmışdır. 

Muvakkat ihalesi 26-9-1935 tarihine müsadif perşem 
be günü saat (2) de İstanbul Ziraat Bankasında yapı
Jacakdır. 

Teminat akçası yüzde 7 1/ 2 dır. 
Şartname Galatada kain Bankamız, Adana, Mersin, 

Ankara Ziraat Bankaları kapılarına asılmıştır. ) 4398) 

Milli Saraylar müdürlüğünden: 
1 - Milli Saraylardan İhlamur köşkünün keşif bedeli 

Bin beşyüz altmış lira olan Dış kısımları sıva ve yağlı 
boya tamiratı açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu tamirata aid keşif cetveli ile şartnamenin bi .. 
rer sureti Pazardan başka her gün Dolmabahçede Sa .. 
ra~·lar Müdürlüğü Kaleminden bedelsiz olarak alı
nabilir. 

3 - Açık eksiltme Ağustosun yirmi ikinci pazartesi 
günü saat on beşde Milli Saraylar Müdürlüğü binasın
da yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat yüz yirmi liradır. Eksiltme
nin yapılacağı saatten bir saat evveline kadar Malsan
dığına yatırılmış ve Makbuzunun Eksiltme Komisyo .. 
nuna verilmi§ olması lazm1dır. (4472) .. 
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Samsunl lar 

Halk Durmadan iskele arası 
Veriyor. Acaba Samsun Urayı 

Bu iskeleleri Ne zaman 
Tamir Ettirecektir? 

Dünyanın herhangi bir §ehrinde, 
bir coğrafya hocası, talebelerine: 

- Karadenizdeki Türk limanları· 
nı &ayınız bakalım? 

Dediği zaman en tembel çocuğun 
ağzından dahi ''Samsun,, adını işi· 
teceğiı:ıe emindir. Zira Samsunun 
gerek siyaset atemi kanalından, ge
rek ticaret alemi kanalından dünya
ya saldığı öyle bir ün vardır ki onu 
hatırlamamak imkan haricindedir. 

Evet ... Samsunu herkes tanır ve 
liman diye de tanır ... Halbuki Sam
sunun liman olmak bakımından ala
cağı en insanfh numara sıfırdan a
şağıdır. Düşününüz bir kere, Kara
deniz:in bir birinci sınıf ticaret li • 
manını ki bir i kelesi bile yoktur. 

İki yıl önce şiddetli bir fırtına ö
nüne katıp 6C!hlle saldırttığı dalga
lara döğdUre döğdüre Samsun ih· 
raç iskelelerini iıkelelikten çıkar • 
mıştır. Deniz kenarında gezenler 
bunlara bakıp bakrp biribirlcrine 
soruyorlar: 
''- Acaba ne zaman tamir edile

cekler?,. 
Zira iskelelerin f ırhnadan arta 

kalan kısımlarını da bakımsızlık ye
yip bitiriyor. Tabii bu vaziyetten 
tecimenlerin ne derece zahmet çek· 
tiklerini, gemilere e§ya yüklerken 
veya bir gemiyi b01_altırken ne zor• 
luklarla kaqıla~ıldığını tahmin c
dersinl:r;. 

Halbuki, Samsun hiç te böyle bir 
f clakctc hak kazanmış bir liman de· 
ğildir. Bilakis iskel elerinin bir an 
evvel yapılmasını istiyecek ve ya
pılmadıklarını görünce hayret et
mekte, şikayet etmekte haklı gözü
kecek bir vaziyete yükselmiş bulu
nuyor. 

Samsun urayı, her yıl girip çı -
kan e§yadan ''iskele p~rası,, diye 
binlerce lira çekip almaktadır. E -
ğer bu parayı uray ''tabii bir gelir,, 
addediyor&a, vatandaşların, iskelesi 
olmıyan bir Umanda iskele paraaı 
vermekte tereddüt etmeleri gayet 
yerinde olur ve hiç kimsenin böyle 
bir hareket karşısında bir şey söyle
meğe yüzü olmaz. Yoook eğer bu 
parayı alan uray vatandaşlara ken· 
dini zımni bir mukavele ile bağlat
mış addediyorsa her yıl biriken on 
binlerce liradan nasıl oluyor da iki 

' iskeleyi (üstün körü olsun) tamir 
edecek bir fedakarlıkta ( !) buluna
mıyor? 
B~gün koskoca Samsnn limanın. 

da yoku ve park iskelelerinden 
başka işe yarayacak iskele yok gibi
dir. Halbuki bu iki derme çatma is
kelenin böyle bUyük bir tecim lima
nını idare edebileceğini kimse iddi
a.ya kalkısama:r;. 

Soruyoruz: 
Samsuna giren ve Samsundan çı

kan mallardan büyük bir dikkat ve 
titizlikle iskele parası almak zah -
metine ( !) katlanan Samsun beledi· 
yeıi, acaba ne zaman bu iskeleleri 
tamir ettirmek arzusunu gösterecek 
tir? 

Bu suale verilecek en sağlam ce· 
vap derhal işe başlamak olur sanı
yoruz. Ve, tekrar ediyoruz: 

Biz, belediyenin Samsun iskele -
terini tamir ettirmemekteki ısrarı
nın akla yakın bir tarafını bulamı
yoruz. 

Acaba neyi beklemektedirlers 
Gökten vasi inmesini mi? 

• 
Hele o vinçler ... 

'Maamafih Samsunun betbahthğını 

bundan ibaret sanıyorsanız yine al
danırsınız. KaradenJzdeki büyük 
Türk limanının bir başka eksiği da
ha vardır: 

Vinçleri. 
Bu makine ve motör devrinde 

Samsun vinçleri insan kuvvetile sa
lı§tmlmaktadır. Elle hareket . eden 
bir vinç ne kaldırabilir? Üç ton .. 
Haydi, haydi beş ton. 

Böyle bir vasıta ile büyük bir sto
kun mavnalara konmasını, yahut se· 
kiz on mavnanın boşaltılmasını dü
şününüz, iş can sıkan bir yavaşlık
la yürüyor ve kan ter içinde kalan 
işçileri görünce insan buğday de
ğirmenine koşulmuş ve saçları ke • 
silmiş samsonlarla karşı kar§ıyayım 
sanıyor. 

lşin fantezisini bir tarafa bıraka
lım. Daha sarih bir fenalığı gözönü· 
ne koyalım: 

Büyük ve ağır yükleri bu vinçler
le aktarmak çok tehlikeli oluyor; 
ve bu yUzden kaza ve ziyan eksik 
olmuyor. Faraza til Amerikadan 
Samsun limanına kadar sapasağlam 
gelebilen bir otomobil bu vinçlerle 
iskeleye alınırken mutlaka zedele -

Zahi~ is'/delesinden vagonlara kö-
mür tB§tnırken ... 

Gümrük iskelesi ve mahut vinçler ... 

nir. Hatta bazan ötesi berisi kırılır. 
Bazan kıymetli eşya denk ve san • 
dıklarının bu vinçlerden kurtulup 
cumburlop denize daldıkları görü • 
lür. 

Binaenaleyh Samsun iskelesinin 
büyük ve otomatik vinçlere ihtiya
cı vardır. Şimdilik bir tane getiril
mİ§ olsa bu güzel Türk limanı biraz 
nefes almı ve gözlere vıerdiğ i ipti
dai görUnüşten kurtulmuş olacak
tır. 

Samsun muhabirimiz Za rifi gön • 
derdiği bir mektupta diyor ki : 

"Uray ~mrük iskelesine alına • 
cak elektrikle işler büyilk bir vinç 
için 934 bütçesine (9000) lira tahsi
sat koymuştu .. ,, 

Demek ki şarbay bunu da dilşiin
mcmiş değil, fakat 935 inci yıl bile 
bitmek üzere bulunuyor .Acaba 934 
üncli yılda vinç almak için ayrılan 
para ne oldu ? 

Vinç almanın lüzumsuzluğun '!I ka
rar verildi de "münakale" ctarikile> 
başka bir yere mi sarfed:JdP 

Netice: 
Samsun limanuıa clektl·ikle işler 

büyük bir vinç almak. Samsun için 
en önde yapılacalc i~l :rden biridir. 
Uray 934 te yapamadıgı işi 936 da 
yapsa bari. 

Samsun iskelesi olmıyan bir limandır. 

Sizin . . ' ıçın ... 
Maamafih ... Samsunun Çalışkan 
Bir Urayı Vardır. Hergün Bir 
Parça Daha Değişen Şehir Bir 

Parça Daha Güzelleşiyor 
Samsun'u ele alınca bu güzel 

şehirde şehircilik bakımından 
yapılan işleri az görmek bir hay
li insaf sızltk olur. 

Büyük dünya buhranının ge· 
lip çatmasına ve para sıkıntısı
nın hergün biraz daha kendisini 
hissettirmesine rağmen Samsun 
kendine bir çekidüzen vermenin 
yolunu bulmuştur. 

Bilhassa son iki yıl içinde ya· 
pılan işler ilk bakışta yabancıla· 
rın gözlerine vurmaktadır. Şüp
hesiz, bütün bu güzel değişik -
tikleri, Samsun, urayınm çalış· 
masma borçlu değildir. Karade
niz kıyılarının en gözü açık ve 
canlı Türklerile dolu olan bu 
şehirde f crtler de omuzlarına 
büyük bir bayındırlık vazifesi 
yüklenmiş bulunuyorlar. Her
gün yeni bir yapı yükseliyor, bi
ribirinden güzel apartmanlar, 
gazinolar ve mağazalarla şehrin 
görünüşü değişiyor. 

Yeni evlerin hemen hepsi kü
biktir. Eskiden alayh yapı kal· 
falarının zevklerine boyun eğen 
Samsun'lular artık havaya para 
atmadan vazgeçmişlerdir. Yeni 
evlerin planlan mimarlara yap
tırılıyor ve Samsun'lu artık bü
tün medeni ihtiyaçlarını karşı
layan evlerde oturuyor. Maama
fih bütün çalışma buna inhisar 
etmiyor. Eski evlerden de her
gün bir ikisinin değiştiği ve 
tahtanın yerini betona bıraktığı 
görülüyor. 

Gelelim uraym rolüne: 
Hiçbir tekzibe uğramadan de· 

ncbilir ki, Samsun, İzmir, An
kara ve .lstanbuldan sonra so • 
kaklan en muntazam olan Tiirk 
şehridir. Ana caddeler baştan • 
başa parke ile döşenmiş bulu
nuyor. Bütün sokaklar esash bir 
şekilde tamir edilmiş ve birçok 
yeni caddeler ve sokaklar açıl· 
mıştır. • 

Fırsnlar 
Halkın sıhhati üzerinde du

ran uray, fırınları eski hallerin
de bırakmağı doğru bulmamış 
ve bütün fırıncıları f ırınlarmı 
yeniden yapmağa mecbur etmiş
tir. Şimdi Samsun'da bütün fı
rınlarda modem tesisat vardır 
ve hepsi kargirdir. 

Bakkallar 
Küçük esnafın ve seyyar sa· 

tıcıların da halk sıhhati karşı -
sında laübali ve lakayt davran-

KÜLTÜR 

malarına kat'i surette nihayet 
verilmiştir. Bütün bakkallar ve 
yiyecek satan dükkanlar uraym 
beğendiği bir şekilde camekan
lar yaptırmışlardır. Seyyar satı· 
cılar sıkı bir kontrol altında tu
tulmaktadır. 1 _ 

Kafesler 
Kafeslerin kaldırılmış olması 

da, hiç şüphe yok, şehrin mo- · 
dern görünüşünde bliyük bir rol 
oynamıştır. Samsun Şar Kuru
lunun verdiği karar üzerine kal
dırılan kafesler Türk inkilabı • 
nın başlangıç noktası olan Sam· 
sun'un yeni Türkiye'ye doğru 
olan yürüyüşe nasıl ayak uydur
duğunu da gösterir. 

Denilebilir ki, bugünkü gidiş· 
le Samsun, işler açılacak olur
sa, birdenbire, birinci sınıf bir 
şehir manzarası alıverccektir. 

Samsunun me~hur Yalr camii 
Samsunun yeni yapılan morg binas1> 

Tephirhane 

MESELESİ 
• &!2L4U 1 .. 

Samsun Kızlarına Bir Lise 
Ve Bafra Kızlarına Bir Orta 

Mektep Lazımdır 
(Bu &atırlan Kultür Umum Müfettiılerinln imir makamı haberdar 

etmemlı bulunduklarmr tahmin ettiğimiz için yazdılc.] 

Samsuna ıen kısa zaman içinde bir ı fakı..,. olan ailelerin çocuklarrdır ki 
kız li~si vermek lazımdır. Zira bunlar maalesef ortcı mekteplerin 
Samsun gibi ku•ıvetli ileri adımlar yarrm yamalak verebildikleri kültür 
atmış bir Türk kıyı şehrinde genç merhalesinde zrnkkadak kalıyorlar. 
kızlsrrn kültürel bir lakaydi içinde Bizim fikrimiz şudur: 
YB§amalarr hi.çbir su_ret~e.ttabti gör~· K:,ız lisdcri en büyük inkılapçı 
/emez. !f at~a demlebılır kı bu ış ro~u oynamak vaziyetinde bulunan 
çok geçıkmış bulunuyor. MustJfa muessese/erdir. Kafeslerin kalktığı 
Kemalın Anadoluy~ ayak b~stığı yerlerde kök salması lazım gelen 
y~rd~ 1tatürk devrıne k~daı bır kız yeni §Uuru verecek olan vasıtalar 
lısesının kurulmu!i ve hıC' olmazsa bunla d · 
üç beş sınıf yetiştirmiş olması li .. r ır. Samsunu~ yarınki •na.la-
zımdı rını derme çatma bıre-r mahalle ka-

Sod on yII içinde "pey önemli d~nr halinde yetiştirmek affedilmez 
meııe/eleri halletrr.i~· olPn 'l<ülıür Ela bzr hata olur. . _ 
kanllğınrn Samsunda bir kız lisesi Köy ~ktep~erıne koylü çocu~~·· 
kurmağı düşünememiş bulunması rr~n ~tışmelerıne önıem vere~gıni 
cidden hayret edilecek bir ihmaldir. s~ylıyen .Kü~tür Bakanı ~amsunda 

Orta tahsillerini bitiren Samsun bır kız lısesı bulun11lüdıgınr da u
kızları pek ba~ıboş kalmaktadırlar. nutm:ımalrdır. 
Bütçeleri müsait olan ailelerin tabii Yine Samsun ifin, bir orta mek· 
kızlarwı ya lstanbula, ya yakin ~e.. tep daha istiyoruz. Mevcut orta mek 
hirlcrden birinin lisesine gondcr· tep/er ilk okulları bitirenlere yetiş-
mekten çekinmemektedirler. memektedir. 

Fakat asıl okutulmalarr ve inkı!Jp Nüfusu bazı illerden daha çok o" 
kültürüne adam akıllı bulanmaları lan Bafranrn da bir orta okula ihti
icap eden orta halli veya büsbüti1n Y,acı vardır. Sonra, Kültür Bakanlı· 

, 
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Türkiye Dahilinde Yaş Meyve 

Ve Sebze istihsalatı 
l&tatiıtik Umum Mlidürlüğünün 

tanzim ettiği istatistiklere nazaran 
1933 senıesindeki yaı meyva ve seb
ze istihsalatrmız şu merkezdedir: 
Yaş meyvalar Ton 1000 ağaç 

Elma 50.625 5.453 
Ayva 19.952 1.106 
Erik 45.708 3.333 
Şeftali 5.559 691 
Kayısı 13.888 1.799 
Vişne 9.153 773 
Kiraz 18.417 i.069 
Dut 46.781 4.890 
lğde 280 1 
Kestane 6.799 368 
Portakal 58.237 466 
Limon 21.300 69 
Mandalin 20.938 83 
Turunç 1. 7 58 39 
Keçiboynuzu 
(Harup) 
Nar 
Muz 

10.409 
15 
20 

86 
5 

17 
Kavun, kar. 

puz 123.475 26.733 
Sebze iıtihsalfııtımıza geli~e: Ba 

zı ebzelerimlzin 1933 11encıindeki 
ekim aaha3ı ile iıtihsalat miktarları 
şu suretle tesbit olunmuştur: 
Ya§ sebzeler Ton Ekilen saha 

Patates 106.873 35.502 
Soğan 81.332 19.831 
Sanmsak 9.017 4.394 

Yaf meyve ve sebze 
ihracata 

Son be§ sene içinde Türkiyeden 
ecnebi memleketlerine ihraç olunan 
yaş üzüm, yaş meyva ve ıebzelerinı 
ihracat miktar ve kıymetleri a§ağı· 
da gösterilmistir. 

Sene Ton Bin lira 
1930 386 22,8 
1931 176 11,3 
1932 115 5,1 
1933 383 13.1 
1934 134 4,5 
Taze elma, erik, zerdali, armut: 
Sene Ton Bin lira 
1930 6.034 285,4 
1931 3.06! 155,7 
1932 2.995 131,3 
1933 1.34\ 64,9 
1934 2.256 106,3 
Portakal, tnandalina, turunç, li-

mon : 
Sene 
1930 
1931 
1 !)32 
1933 
1934 

Ton Bin lira 
3.237 185,4 
2.616 136,7 
.340 118,Z 

:ı. s+·.;n:>;~-=~~i1: 

94 8,5 
Kcstaae ı 
Sene Ton 
1930 574 
1931 908 
1931 676 
1933 310 
1934 523 
Sebze ihracatı: Patateı 
Sene Ton 
l 930 110 
1931 245 
1931 163 
193» 206 
1931 360 

~in lira 
73,8 
97,3 
57,1 
30,l 
45 

Bin lira 
6,1 

13,9 
9,4 
9,6 
9,4 

Tave ve turu eoğan: 
Sene Ton Bin lira 
1930 17 t 
1931 740 19.Z 
1931 361 14,9 
193• 70 .. 
193• 40 1,1 
Cihan harbinden enet ecnebi 

memleket piyasalarında istihlak o· 
lunan taze meyva ve sebzeler mil -
him bir yekun teşkil etmiyordu. 
Harpten sonra birçok milletler vi
taminin arhhat üzerinde yaptığı 
yüksek tesiri takdir ettikleri için, 
pişmemiş meyva ve eebz:eleri fazla 
miktarda yemeğe batlaınıtlar ve bu. 
suretle orta ve §İmal AVTUpası ~m 
leketlerinde, ezcümle Almanyada 
"Rohesser,, yani siğ madde yiyenler 
namile birçok cemiyetler vücuda 
getirmi~lerdir. Bundan dolayı mer
kezi ve timali Avrupa yat meyva ve 
sebze piyasaları $eneden seneye bü
yük faaliyetlere ahne olmuıtur. 

Müstehlik piyasaların vaziyetle -
rini gözönUnde bulunduran meyva 
Y'C seba: yetiştiren memleketler bu 
fırsattan iııtifade etmek hususunda 
azami faaliyette bulunur, diğer ta
raftan bunların aevk ve muhafaza -
sında teknik tekamüller gösterirken 
Türkiyemir, yalnız kuru meyva ve 
sebze ihracatile iktifa eylemiştir. 

Tlirkofis bu mühim noktayı ele a
larak bu seneden itibaren memleke
timizden beynelmilel piyasalara ya. 
pılacak ya~ üzüm, meyva ve yaı aeb-

ğınrn Bafra kızlarını da düıünml!Sİ 
lazımdır. Samsun kızları nasıl bir 
lise ihtiyacı içindi! kıvranıyor/arsa 
Bafra kızları da bir orta mt!ktep 
yoksurluğu kaqı.sınd- bulunuvo -
far. BafrDdan orta melcteptf! okumak 
istiyenkr Samsuna gt!liyorlar. Hal
buki Samsun kendi.si himmete muh
taç bir hald~ir. 

Hel-e küçük çocuklar için lnr mD
es~se bulunmaması ne acıdır/ Sam
sunda bir çocuk yuvası ve bir çocuk 
bahçesi yapılamaz mı? 

Bu satırları Kültür umum mü! et· 
tişlt!rinin bu noksanlardan lmir ma
kamı 1'abt!rdar ~tm~mi~ bulundukla-· 
rım tahmin ettiğimiı için yazıyoruz. 

· l ''ra.ı ze ihracatını tan:r;ım çare erını a 
mış ve teşebbüslere girişmiştir• 
Meyva ve scbzelerimizin ihracı hu: 
susunda dahilde ticaret birliklerı 
tesisi için alakadarların nazarı dik
katleri celbedilmiş ve muhtelif ma
hallerden verilen maHimata göre bu 
teşebbüslerin müspet neticeler ver .. 
diği anlaşılmıştır. . 

Ziraat Bankası bu gibi kooperatı~ 
ve tüccar birliklerine hususi kredı 
açmak ıuretile yardımlarda buluna· 
cağı hakkında Ofise kat'i vaitlerdc 
bulunmuştur. 

Ecnebi memleketlerinde yaş mey
va ve sebze ticaretile iştigal eden 
firmalarm adresleri ve memleket " 
lerde yaş meyva ve sebzelere tatbi~ 
olunan gümrük tarifeleri, ambalaj 
şekilleri ihracat merkezlerinde şu ... 
belerimize ve Ticaret odalarına btl"' 
dirilmiştir. 

Geçenlerde İstanbuldan Almanya .. 
ya tayyare ile patlıcan ve çilek gön
derilmişti. Bcrlin §Ubemizden alı .. 
nan bir rapordan çileklerimizin Al"' 
manya piyasalarında rağbet gördü
ğü bildirilmiştir. 

Om ve Şimali Avrupa memle " 
ketlerine gönderilecek yaş meyva 
ve ıebzclerimizin en kısa yoldan ve 
en a§Clğı navlunlarla soğuk hava ter"' 
tibatını haiz vagon ve vapurJc rı. 
nakli de temin edilmek üzerc.n1r· 
Triyeıte tarikile yapılacak nakli .. 
yat için Ofise yapılan teklifler miis 
bet bir surette karşrlanmıştır. tcr_a 
vekilleri heyeti kararile beynelmı" 
lcl Flok&era ittihadına dahil oldu .. 
ğumuzdan Triyeste yolile gönderi• 
lecek ya~ üzümlerimizin transitine: 
lıtalya hüktimetince mUmanaat olun" 
mıyacaktır. 
Yapılan teşebbüsler bu aylar içi~

de başarıldığı takdirde memleketııı 
servet kaynaklarından ııayılan y~f 
meyva ve sebzelcrimizin yakın bır 
itide harici ticaret müvazenemizd~ 
mühim bir mevkii tutacağına şüphe 
yoktur. 
ispanya ile f ş yapan lhra• 

catcllarımıza 
İspanya hilkumeti tarafındl111• 

memleketimizden yapılan ithalat' 
yeniden düşük para koefisyanıntıı 
tatbikine karar verildiği Madritteıı 
telgrafta bildirilmiştfr. ..............,._...... 
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3 A~ustos 

PARALAR 
AlıJ Satıl -Sterlin 619,- 623.-

Dolar 124,- 126.-
20 Fransu: frangı 166,- 169.-
20 Liret 200,- 202,-
20 Belçika frangı 82,- ss.-
20 Drahmi 23,- 24.-
20 t&Vlçre fr. 816,- s20.-
Florin so.- sı.-

20 Çek Kron 04.- 96.-
Avuıtur)'a ıilin 22,50 24.-
Mark 38,- 40,-
Zloti 23,- 24,SO 
Pengl 23,- 2s.-
20 Le:s ~s.- 16.-
20 Leva 23,50 ıs.-
20 Dirm 52,- 56,-
Yen 31,- 33.-
lıveç Karon so,- Slr""' 
Altm 930,- 932.-
Mecidiye 52,- 53r""' 
Banknot 232,- 23~ 

ÇEKLER _.., 
Kapand ----Faris üzerin 12,-03.-

Inıiliz liraaı 622·65 
Dolar 0,79, 4 Liret 9 ,71,5 
Bclga 4,72,0 lıveç franl\ 2,43.5 0 Leva ,. 63,48.S z 
Florin ı,1 1.40 Çekoslovak kuromı 19.16·60 Avusturya 4,19.S 5 Pczeta s.sı.44 Mark 1.97·~ 
Zloti 44 :ı5! :40 
Pengo sS 
Ley 63,77°35 Dinar 34,96·50 Yen 2.1s.9S 
Çcmovets 1o.9S 

--~tıs_v_eç;__ku_r_o_nu _____________ 3_~ 

ESHAM __...,, 
Iı Bankası Mü- 90 ;o 
., .. N. ~60 

H 7• o 
" " • n6 1 Anadolu % 60 ~ 'so 

,, % ıoo ~!:ıs 
Şirketiahyriyc z6.so 
Tramvay s,,,. 
Bomonti • NeJrto" ıs:SO 
Terkos z60 
Reji 10''~ 
Asaln ÇirncntG 55,/ 
Merkez Bankası ,,,,. 
Osmanlı Banka51 "

4
'15 

Telefon 1 ~'.15 
İttihat Değirmencilik T A $ o 7$ 
Şark Değirmenleri ;;s 
Sark Mcrku Eczaneal ~ 

----------~--- ~ 
~R.AZ~ 

ıs·1 s 
Türk Borcu I Kupon kesik ı6.S0 

" " II " " 26 1 
,, .. Ill " H 9S·'S 

Ergani ıı'~ 
1stikrazi dahili ~ 

Sl 

TAHVILA,- ,s 
-----ı0.5 

Rıhtım Kupon Kesik 4S. 
Anadolu I ve II 46 'j 

,, 111 Kupon kesik • 46,6 
Anadolıı Mümessil Kupon kc'ik 
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Sabahlan M A z o N ·~ karnına 
bır kahve 

ahndıkta Yemeklerden HAZ"iMSIZLIGJ Ağızdaki tatsızlık vekokuyu izale eder. Fazlabir yemek ve içmeden ıonra hissedilen -Jslanbul Komufanlıg"'ı 
Kabızhg ... ı bir saat M"d k 'J'k :r~wı!uk Ye şişkinliği hafi~letir Maıoo b.ı~unun teaırinden memnun kalmayanlar şişesi 

alı 1 8 8 ŞI 1 V8 açık ta olsa Bahçekapıda iş Bımkaaı arkasında 12 No. lu Maıon Boton ecza depo Satınalma Komisyonu 
kaşığa MEYVA TUZU defeder sonra nıraa yanmalarını giderir suna iade ederek bedelini geri alabilirler. MAZON iaim ve markasına çok dikkat IUlnları -

Devlet Demiryolları ve Limanları itletme 
Umum idaresi ilanları 

İlk eksiltmesi bozulmuş olan ve bedeli 5 81 7 4 lira 
tahmin edilen ilaç ve tıbbi malzeme 16 Ağustos 1935 
Cuma günü saat 15,30 da kapalı zarf usulile Ankara'da 
idare binasında satın alınacakdır. Bu işe girmek iste
Yenlerin ( 415 9) liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları kanunun 4 üncü maddesi muci
bince işe girmeğe kanuni manileri bulunmadığına dair 
beyanname ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 aka
dar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Bu işe aid şartnameler 290 kuruş mukabilinde An
kara ve Haydarpaşa veznelerinde satılmakdadır.(4430) 

5829 

Muhammen bedeli 18 7 O O lira olan 4 2 5 ton ham dö
küm piki 2 Eylül 19 3 5 pazartesi günü saat 15 ,30 da 
Ankara' da İdare binasında kapalı zarf usulile satın alı
nacakclır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 1402,50 liralık müvakkat 
teıninat ile kanunun tayin ettiği vesikaları, kanunun 
4 üncü maddesi mucibince işe girmeğe kanuni manileri 
bulunmadığına dair beyanname ve tekliflerini aynı gün 
saat 14,30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri la
zınıclır. 

Bu işe aid şartnameler parasız olarak Ankara' da 
llıalzeme dairesinden Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk 
lviüdürlliğünden dağıtılmakdadır. ( 4454) 5847 --

İlk eksiltmesi bozulan ve beher 1000 kilosunun mu
haınmen bedeli 1620,45 lira olan 18000 kilo külçe ka
lay 17 Eylül 1935 sah günü saat 15,30 da kapalı zarf 
ltsulü ile Ankarada İdare binasında satın alınacakdır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 218 7, 61 liralık muvakkat 
tenıinat ile kanunun tayin ettiği vesikaları, kanunun 
4 ncü maddesi mucibince işe girmeğe kanuni manileri 
bulunmadığına dair beyanname ve tekliflerini aynı gün 
saat 14,30 a kadar komisyon Reisliğine vermeleri lazım
dır. 

k Bu işe ait şartnameler 145 kuruş mukabilinde An
ara ve Haydaroaşa veznelerinde satılmaktadır. 

(4491) 5877 -
Muhammen bedeli 1 'ı sso lira olan ı 30 tane büyük 

\'~. 3 tane küçük vagon muşambası 4-9-1935 çarşamba 
gunü saat 15,30 da kapalı zarf usulu ile Ankarada ida
~e bi~sında satın a1ınacaktır. Bu işe girmeK isteyenlerin 
? 1 lıralık muvakKat teminat vermeleri ve kanunun ta

Yın ettiği vesikalar ve işe girmeğe manii kanuni bulun-
1;"1adığına dair beyanname ve tekliflerle ayni gün saat 
B 4,?0 a kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

U ışe ait şartnameler parasız olarak Haydarpaşa da Te
~e~ı ~ ve Sevk müdürlüğünde Ankarada Malzeme 
aıresınde dağıtılmaktadır. ( 4490) 

l'ürkiye Ziraat Bankasından: 
a .An~ara'da İdarei Merkeziyemiz binasının kalörifer, 
e~n~or, elektrik, telefon tesisatını muvaffakiyetle idare 
a ebılecek ve icabında bu tesisatta zuhur edebilecek 
a~zaları hemen tamir ve ıslaha muktedir iyi bir san'at 
h aınına ihtiyacımız olduğundan zikrolunan tesisat 
~kkınd~ ameli ve nazari malfunatr kafiyeyi haiz oldu
n na ~aır selahiyettar makamlardan verilmiş şehadet
t:r,rrı.e ıl.e bu işleri bizzat devamlı ve muvaffakiyetli bir 
et zda ıfa eylediğine dair ihticaca salih vesaik ibraz 
aı lllek Şartiyle Yüz liraya kadar aylıkla bir fen memuru 
ınacakdır. 

cU ~u şeraiti haiz olan isteklilerin talepname ve hüviyet 
k ~nı ve vesaiki lazımelerini 10 Ağustos 935 tarihine 
~- İstanbul Şubemize tevdi eylemeleri. ( 4453) S84f 

D~ağır, Dilsiz ve körler Enstitüsü 
ırektörlüğünden: 
~ - 45 lira kesim ücretli bir mürebbiyelili. 

tnenı::: 3 O lira kesim ücretli bir nakış dikiş el işi öğret-
l ıgı açıkdır. · 

den:-: Bu öğretmenler Müessesede yatarlar ve yemek-
2 ıstıfaa.~ ederler. 

Jil'll ~Müre~biyelik için Kız San'at Enstitüsü veya Mual
heş ıt~t__ebı mezunu olmak veya ilk mekteblerde en az 
oğr~ og~c:_~~~nlik etmiş olmak. Nakış dikiş ve el işi 
Çe ta ~~n!ıg~ ı~ın Kız San'at Enstitüsünden veya devlet
tlırş :

1 
ıklı dıkış ve biçki yurtlarından iyi derece ile çık-

3 tnak şarttır. 
c:>tori;' lVIüreb?iyelerde aranan ciddiyet, talebe üzerinde 

4 _:Ve tah~ıl yü~sekliği tercih sebebleridir. 
~aik İsteklıler hır Eylüle kadar fotoğrafı müsbet ve
l{ar veya tasdikli suretleri ile ve bir istid~ ile İzmir 

5 ~a~a E~stitüsü Direktörlüğüne baş vurmahdırlar. 
cluğ Isteklı çok ve tercih sebebleri nıüşterek bulun
bak u z~rn_~n bir müsabaka yapılacakdır. Gerek müsa
ayr: gunu gerek kabul edilib edi1medikleri isteklilere 

· ayrı bildirilir. ( 4514) 

1 istanbul Harict Askeri Kıtaatı illnları 1 ----------
İstanbul Komutanlığı 

Birlikleri ihtiyacı olup iha
lesi yapılan 58000 kilo sa
de yağa verilen fiat komu
tanlıkça pahalı görüldü
ğünden tekrar kapalı zarfla 
eksiltmeye konmuştur. 

Cinsi Mikdan Teminat1 İhale tarihi Günü Saatı 
Un 500,000 6375 8-8-935 Perşembe 10 • 
Et 130,000 2730 8-8-935 ,, 14 

1 - Demirköyündeki kıtaat ihtiyacı olan yukarıda 
cins ve mikdarı yazılı iki kalem yiyecek hizalarında 
yazılı tarihlerde kapalı zarfla alınacak dır. 

2 - Kapalı zarf usulu ile kırdırmaya iştirak edecek 
olanların teklif mektublarile birlikde ticaret vesikaları 
ve yüzde yedi buçuk teminat akçasına aid mak
buz veya banka mektubları ayrı bir zarf içerisinde 
ve ikisi üçüncü bir zarfa konarak ihaleden bir saat ev
vel Demirköyünde bulunan Satınalma Komisyonuna 
müracaat etmeleri lazımdır. 

3 - Evsaf v~ şeraiti anlamak isteyenler her gün 
sa~t 14 de Komısyona müracaat edebilirler. Dışardan 
muracaat edenler de posta ücretini göndermek suretile 
şeraitin bildirileceği ilan olunur. ( 93) ( 4170) 5801 

*** 
ler her gün Çorlu Satınal
ma Komisyonuna gelebi
lirler. Şartname bir lira 30 
kuruş mukabilinde verilir. 
Eksiltmeye gireceklerin ilk 
pey parasına aid makbuzla 
teklif mektublarını lazım
gelen vesaikle eksiltmeyi 
açma saatinden bir saat ev
veline kadar Çorluda Sa
tınalma Komisyonuna ve
rilmesi. (102) (4338) 

5809 
~ ~.,. 

6 00 ton 8 7 oktan derece
li benzin kapalı zarfla eksilt 
meye konmuştur. Tahmin 
edilen bedel 2 5 8. O O O liradır. 
Şartnamesi 12 lira 9 O kuruş 
mukabilinde verilir. Eksilt -
me 24 - 8 - 935 cuma günü 
saat 11 dedir. Taliplerin 
2490 sayılı kanunun 2, 3 
maddelerinde yazılı vesika
larla ve muayyen saatten 
bir saat evvel 19350 liralık 
teminat mektubu ve teklif -
lerile Ankarada M. M. ve -
kaleti satınalma komisyo - Kırklarelinde 6 2 5 ton 

kuru Ot kapalı zarfla 12 
5795 Ağustos 93 5 pazartesi gü-

nuna vermeleri. ( 51) 
(5778) 

* * * nü ihalesi yapılacaktır. Ek-
150 ton ağır benzin ka- siltmeye girmek isteyenler 

palı zarfla eksiltmeye kon - . ihale günü teklif mektupla· 
muştur. Tahmin edilen be- rını Telgrafhane ayan saat 
deli 42.000 liradır. Şartna- 15 e kadar Komisyon rei
mesi 21 O kuruş karşılıkla sine verip makbuz almalı 
verilmektedir. Eksiltme 21- ve ·saat 16 da komisyonda 
8-9 3 5 çarşamba günü saat bulunmaları. Beher kilo Ot 
11 dedir. Taliplerin 2490 sa fiatı iki kuruş 39 santimdir. 
yılı kanunun 2, 3 maddele- İlk teminat parası 1121 Ii
rinde yazılı vesikalarla ve radır. Şartnamesi Kırklare
muayyen saatten bir saat ev linde Satınalma Komisyo
vel 3100 liralık teminat ve nunda her gün görülebilir. 
teklif mektuplarını Ankara- (108 (4339) '5810 
da M. M. Vekaleti satınal - * • • 
ma komisyonuna vermeleri. 3. Kor. Nakliye taburun-

(54) (3779) 5796 dan müteahhit Azize veri-
• * * len 3 O kilo Sığır eti için ve-

1600 ton 73 oktan dere- rilen 2/56 - 218686 sayılr 
celi benzin kapalı zarfla ek- ayniyat makbuzu zayi ol
siltmeye konmuştur. Tah - muştur. Zuhurun hükmü 
min edilen bedel 528.000 yoktur. (107) (4388) 
liradır. Fenni şartnamesi 
26 lira 40 kuruş mukabilin
de verilmektedir. Eksiltme 
günü 22-8-935 perşembe gü 
nü saat 11 dedir. Taliplerin 
2490 sayılı kanunun 2, 3 
maddelerinde yazılı vesika
ları ve ihaleden bir saat ev
vel 39.600 liralık teminat 
ve teklif mektuplarını An _ 
karada M. M. Vekaleti satı
nalma komisyonuna verme-
leri. (53) (3880) · 

5791 

"** 
160 ton mazot kapalı 

zarfla eksiltmeye konmuş
dur. Tahmin edilen bedel 
9600 liradır. 1ha1 esi 
22-8-935 perşembe günü 
saat 14 dedir. Şartnamesini 
görmek ve almak isteyenler 
her gün eksiltmesine gire
ceklerin 2490 sayılı kanu
nun istediği vesikalarla bir
likde ihaleden bir saat ev
vel 730 liralık teminat ve 
teklif mektublarını Ankara 
da M. M. Vekaleti Satınal
ma Komisyonuna vermele
ri. (57) (3837) 5798 

••• 
Kapalı zarfla 108200 ki-

lo Sığır eti ahnacakdır. Ek· 
siltme 12 Ağustos 935 pa
zartesi saat 16 dadır. İlk 
pey parası 1948 liradır.Bir 
kilosunun muhammen fia
tı 24 kuruşdur. Şartname 
ve evsafını görmek isteyen-

5816 

**• 
Bayramıç Garnizonu ci-

varında bulunan piyade 
kıt' atının ihtiyacı i ç i n 
855000 Kilo Un kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye ko
nulmuş ihalesi günü talibi 
çıkmadığından yeniden ka
palı zarfla eksiltmeye ko
nulduğu. Beher kilosunun 
muhammen bedeli 9 ku
ruş 25 Santim ihalesi 
19-8-935 saat 15 d(. Bayra
mıç Tümen Satınalma Ko
misyonund~ yapılacaktır. 
Unun şerait ve evsafını bu
lunduğu yerin Satınalma 
Komisyonuna müracaat e
derek öğrenebilirler. İstek
lilerin 2490 No.lu kanunun 
2, 3 maddelerine göre iste
nilen vesaikle S 2 O 4 lira 3 8 
kuruş muvakkat teminatın 
veya Bank mektubunun ek
siltmeden bir saat evvel Tü
men Muhasebesine tevdi ile 
Komisyonda hazır bulun-
maları. (97) (4274) 

i 5811 

••• 
Kırklarelinde 400 ton 

yulaf ve altı yüz ton arpa
nın kapalı zarfla ihalesi 16 
Ağustos 935 cuma günü ya
pılacakdır. Eksiltmeye gir
mek isteyenler ihale günü 
yulaf teklif mektublarını 
saat 1 O da ve arpa teklif 
mektublarını saat 15 de 

Komisyon Reisine verip 
makbuz almalı ve birer saat 
sonra da Komisyonda bu
lunmalıdır. Beher kilo yu
laf fiatı 3 kuruş 80 santim 
ve arpa fiatı 3 kuruş 50 san
tim tahmin edilmişdir. İlk 
teminatları yulaf için 1140 
lira arpa için 15 7 5 liradır. 
Şartnameleri Kırklareli Sa
tınalma Komisyonunda gö-
rülebilir. ( 11 O) ( 4415) 

5824 * :(. :{. 
Ordu için 1000 : 2000 

Süvari kılıcı alınacaktır. Bir 
nümunesi Harbiye Daire
sinde vardır. Talip Kılıç 
yapan Firmalar tarafından 
bu nümune görülerek buna 
nazaran yapacaklan nümu
ne ile şartname ve teklifle-

Beher kilosuna tahmin e
dilen bedel 84 kuruş olup 
ihalesi 8 Ağustos 935 per
şembe günü saat 15 tedir. 
Şartnamesi 246 kuruş mu
kabili Fındıklıda Satınalma 
Komisyonundan alınabilir. 
Eksiltmeye gireceklerin 
3654 liralık teminat mektu
bu veya makbuzu ve 2490 
sayılı kanunun 2-3 ci mad
delerindeki vesikalarla bir
likte teklif m~ktuplarını i
hale saatinden en az bir 
saat evveline kadar komis
yona vermeleri. ( 416 5) 5805 

rinin Ağustos 9 3 5 nihaye- .- Satılık · b' F 
tine kadar Harbiye Daire- il T y~ı ır ranın:. -::-•1ı sine ~önderilmesi. (114) . 

1 
enezzuh motoru 

( 4446' 5825 l ı Müracaat yeri : Fenerler ldaresı 
* • * • - Poıbık, Telefon: 42007 • 

Bir t_anesine biçilen eder 
5773 

55 santım olan Dört Mil-
yon tane değişik numarada 
mıh kapalr zarfla eksiltme- Müderris K. KömUrciya'nın 
ye konmuştur. İhalesi 
23-9-935 pazartesi saat 15 
tedir. Şartnamesini parasız 
almak isteyenler M. M. V. 
Satınalma komisyonuna 
uğramaları. Eksiltmeye gi
recekler ilk inanç parası ile 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
üncü maddelerinde yazılı 
belgelerle birlikte teklif 
mektuplarını ihale saatin
den bir saat evvel Ankara
da M. M. V. Satınalma Ko
misyonuna vermeleri. 

(125) (4517) 
*. * 

Bir kilosuna biçilen eder 
700 kuruş olan Beş bin kilo 
değişik renk ve N o. da ke
ten ipliği kapalı zarfla sa
tın alınacaktır. İhalesi 
24-9-935 salı günü saat ıs 
tedir. Şartnamesi! 75 kuru
şa M. M. V. Satınalma ko
misyonundan alınır. Ek
siltmeye girecekler 262 5 
liralık İlk inanç mektup ve
ya makbuzlariyle 2490 sa
yılı kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerinde yazılı belge
lerle birlikte teklif mektup
larını ihale saatinden bir 
saat evvel Ankarada M. M. 
V. Satınalma Komisyonu
na vernıP.led. ( 12 3 ) 

(4518) 
••• 

Teferruatiyle birlikte bir 
tanesine biçilen eder 6 7 lira 
5 O kuruş olan 1 O O O tane 

Asri ve Ticari eserleri : 
Yeni harflerle: - Tenzilli bedeli Kr. 
Ameli ve tatbiki kambiyo 35 

Yeni muhasebe usulü 122,S 
Ticari malumat ve bankacılık 105 

İktisad ilmi 87,5 
İhtisas muhasebeleri 17 s 
(Şirket, sanayi, ziraat ve banka) 
Ticari ve mali hesab 
Lugaritma cedvelleri (yeni 
rakamlarla) 
Baslıca satıs yeri : 

70 

55 

iKBAL KÜTÜPHANESİ 
.576, 

1 LA n 
SATILIK 

30 ton istiabında muş. Petrol ile 
işleyen "PARSONS., markalı, 8 silin 
dirli, 120 ila 140 beygir kuvvetinde 
motörü havi. 
Uzunluğu 23,75 metro 
Geniş1iği 3,60 ., 
Sür'ati 12 mil 
Masif akaju ağacından bir salon. 

bir hala, bir büfe ve saire. 
ŞERAiT MOTEDlL 

GaJatada, Kevork Bey Hanmda 
(Alime Han) 1 • 2 • 3 numarada 
SİDNEY NOWfLL ve şeriklı"rinıo 
müracaat. (3091) 5751 

SATILIK Eczane 
Boğaziçinde bir eczane satılrktrr. 

Sisa ve Benbasat ceza deposuna mü· 
racaat. 

5772 

:! lll lll lll 111111111111111111111111111111 ~ 

§ Deniz yolları § 
S iŞLETMESi S 
S Acenteleri: Kara köy Köprfiba,1 § 
E Tel 42362 - Sirkeci Mühürdar S 
c = mahruti Çadır kapalı zarfla 5111111 zade Han Tel 21740 11111 : 

eksiltmeye konmuştur. İha E lskenderiye yo u s 
lesi 2 2 Ağustos 9 3 5 saat 11 ğ IZMIR vapuru 6 AA-ustos SALI E 
dedir.Şartnamesini 338 ku· 5 günü saat 11 de lskender ye"':"e : 
ruşa almak örneğini gör- §kadar (4493) 5904 § 
nıek isteyenl~r her gü? v_e § Trabzon yolu § 
eksiltmeye gırecekler ılk ı- : VAT AN vapuru 6 Ağustos : 
nanç parası ile 2490 sayılı : SALI günü ıaat 20de Rize'ye ~ 
kanunun 2, 3 maddelerin- 5 kadar. "4494,, : 
de yazılı belgelerle birlikte "111 11111111 111111111111111~111111111111 r. 
teklif mektuplarını ihale 
saatinden bir saat evvel An
karada M. M. V. Satınal
ma Kon1isyonuna verme
leri. ( 1 2 6) ( 4 516) 

Umumi Neşriyat ve Yazı işleri Mü -
dürü : M ü m ta z F AlK. Gazete. 
cilik ve Matbaacılık T. A. Şirketi. [5., 

tan bul. Ankara caddesi, 100. -
Basddıfı yer: TAN Matbaası 

Türk Hava Kurumu 
Direktörlüğünden: 

Piyango 

Piyango Direktörlüğü için 4 tertib yani iki senelik 
piyango ve iki senelik yıl başı biletleri baskısı açık ek
siltme usulü ile 14 Ağustos saat14 de pazarlığa konula
cakdır. İstekli olanlar şartnamesini her gün Direktörlük 
Muhasebesinde görebilir. ( 445 7) 
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HASAN Bıça 
.., 

1 Tıras Rek r 
Şimdiye kadar icadolunan bütün tıraş bıçakları arasında en mükemmel ve en fevkalade old4ğu tahakkuk etmiştir.Piyasada mevcud ttri\§ bıçaklarını şaşırtmıştır. Hasan tıraş bıçağının 1 • ı 3 • 4 numaralı gayet 

keskin ve hassas taraflan vardır ki her bir tarafile Iaakal on defa tıra§ olmak kabildir. Bu hesapla 5 kuruşluk bir adet Hasan tıraş bıçağ·ile 40 defa ve ıslak barda)cda bilendikde yüz defa tıraş yapılmak mümkündür, 
ki dünyanın hiç bir bıçağında bu meziyet yoktur. Hasan bıçağı istediğiniz halde başka marka verirlerse aldanmayınız, taklitlerinden sakınınız. Fiyatı : Bir adedi 5 kuruştur. 10 adedi 45 kuruştur. Hasan deposu: 
Ankara, İstanbul, Beyoğlu. 

Orta Orman Okulu 
Direktörlüğünden: .. . 

Parasız xatılı Qlan okulumuza bu sen~ mus9b~a ~ı~ 
25 talebe alınacaktır. İsteklilerin aşağıdaki şartları haiz 
olması gerektir. 

1 -Türkiye Cumhuriyeti teb'asmdan olmak. 
2 - Orta Mektebi bitirmiş olmak. 
3 - Yaşı yirmiden yukarı olmamak. 
4 - Sağlık durumu "Dil, Göz, KulaK ve vucudunda 

arıza ve noksanlık olmadığını, arızalı ve dağlık yerler
de yürüyüp gezmeğe, Hayvana binmeğe bünye teşekkü
latmın müsait ve dayanıklı olduğunu " tam teşekküllü 
Hastahanelerden ve bu Hastahanelerin bulunmadıkları 
yerlerde Vilayetlerdeki Sağlık Direktörliiklerinden 
alacakları mufassal bir raporla tesbit etmek, Aşı şe
hadetnamesi vermek. 

5 - Belediye veya Polis Merkezlerinden eyi ahlaklı, 
ceza görmemiş olduğuna dair mazbata getirmek. 

· 6 - İstekliler; Nüfus cüzdanı, Orta mektep şeha
detnamesi asılları veya tasdikli örnekleri ile sıhhat ra
poru, aşı şehadetnamesi, Hüsnühal mazbatası ve Üç 
adet vesika Fotografmı bir dilekçe ile birlikte 5 Ağus
tostan 15 Eylül 935 kadar "İstanbulda, Büyükderede 
Bahçe köyünde Orta Orman Mektebi Direktörlüğüne" 
göndermiş olmalıdırlar. Noksan evrakla yapılacak mü
racaatlar kabul edilmez. 

7 - Müsabaka; Orta Mektep tarih - Coğrafyası ile 
Riyaziye ve Biyoloji "Tabii ilimler" ders gurupların
dan olacak ve İstanbulda Büyükderede, Bahçe köyün
deki Mektep binasında aşağıda gösterilen gün ve saat
lerde yapılacaktır. 

A- 18-9-1935 çarşamba günü saat 13 de Tarih
Coğrafya. 

B - 19-9-1935 perşembe günü saat 13 de Riyaziye. 
C - 20-9-1935 cuma günü saat 13 de Biyoloji 

"Tabii ilimler". 
8 - Müsabakada kazananlar tahsil esnasında Mek

tebi terkettikleri veya Mektebi bitirdikden sonra tayin 
olundukları vazifeye gitmedikleri takdirde Mektebin 
yapmış olduğu masrafları ödeyeceklerine dair Mek
tebin vereceği nümuneye göre Noterlikte tasdikli taah-
hüt senedi vereceklerdir. Taahhüt senedi vermeden 
Mektebe devama müsaade olunmaz. ( 4 5 O 5) 

lstanbul Nafıa Ş)rketi ve Müesse
>eleri Başmüfettişliğinden: 

İstanbul Elektrik Şirketiniz 1 Temmuz 935 tarihin
den 1 Birinci Teşrin 935 tarihine kadar kilovat saat 
ücreti, tenvirat için 14 kuruş 30 para ve smayi için 7 
kuruş 1 O para olarak Nafıa Vekaletince kabul edilmiş
dir. ( 444 l) 

TURKlYE ŞEKER FABRİKALARI ANONiM ŞlR
KETlnin Alpullu, Uşak, Eskişehir ve Turhal 

ŞEKER FABRlKALARINDA VE lSTANBULDA 
fabrikaların teslim edecekleri tarzda: 

Kristal 
Kesme 

kilosu 25 
28 

kuruş, 

kuruştur. ,, 
Müşterilerimize bir kolaylık olmak üzere aşağıda ya

zılı yerlerde de ve hizalarındaki fiyatlarla 1 O Ağustos 
19 3 5 tarihinden itibaren satışa başlanacaktır. 

Kristal Kesme 
Bursada 25,50 28,60 
lzm i r Vagonda 

Ballkesir ,, 
26,10 29,25 
26,40 29,70 

,, 26,80 30,15 Adana 
lzmit ,, 25,25 28,30 
Adapazarı ,, 
Samsun limanın-

25,65 28,80 

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

sahillerinde her hangi bir iskeleye gönderilmek üzere 
fabrika tarafından vapura yiikletilmiş bulunmak kay -
diyledir. Ve Samsundan sonraki navlun ve sair masraf 
müşteriye aittir.) · 

Siparişler, fabrikalardan gayri yerlerde on gün içinde 
ifa edilir. Fabrikaların bulunduğu yerlerde en az BİR 
TON, İstanbtil ve sair yerlerde en az BİR VAGON si
pariş kabul edilir. 

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

ya İstanbul, Ankara ve Samsun Bürolarında ödenebilir. 
Diğer sipariş şartları fabrikalardan veya İstanbul, 

Ankara ve Samsun Bürolarından öğrenilebilir. 

' Petrol NiZAM 
Saçları 

Beıler • Kunetlendirir 
ı Dökülmeıini keser uzatır. 

PETROL 
NiZAM 

1 Te~rübe edilmif en iyi 
'-- SAÇ ilacıdır. 

5755 

An kara Jandarma Genel Ko
mutanlığından: 

Çanakkalede Dokuz sayılı J. Mektebinin ayda yüz 
lira ücretli ve Maltepede J.Gd. Mektebinin ayda Doksan 
lira hekimliklerinde iş görmek üzere iki hekime ihtiyaç 
vardır. Mütekait, Müstafi ve serbest hekimlerden bura
larda iş görrneğe istekli olanların bulundukları yerin 
Jandarma Komutanlığına dilekçe ile n1üracaatta bu
lunmaları. ( 1907) (4356) 5793 

iYi BiR 
Daktilo isteniyor 

Liman işleri Umum Müdürlüğünden: 

AsgarT bet sene büyük bir ticarethane veya 
Bankada ~ahtmıt birinci sınıf daktilo kabiliyeti 
haiz ticari muhaberat usullerine tamamen vakıt 
bir daktilo ahnacaktır. Müracaat edenler ara· 
sında bir mUaabaka yapllacak ve en yüksek not 
alanlar arasında Yabancı lisan bilen tercih olu· 
nacak ve Ucretl kabiliyetine göre tesbit edilecek· 
dlr. Müsabakaya girmek isteyenler ellerindeki 
vesaik suretlerini bir talebnameye rapdederek 
5 • 8 • 835 ak,amına kadar Liman hanında 
Umum MUdUrlUk kalemine müracaat etmeleri. 

(4483) 

2 ve 20 komprimelik ambalajlarda 

bulunur" Ambalaj ve komprime

lerin üzerinde halisliğini tekeffül 

eden© markasını arayınız. ----~~~~~~ 

Eskişehir Hava Okulu 
komutanlığından: 

Hava okuları talimatının 86 mcı maddesinde yazılı 
şartları haiz istekliler : Dilek kaadı ve vesikalarile 
Temmuz başlangıcından Ağustos sonuna kadar okula 
baş v.u.rurl~. Okulun bulunduğu yerin dışında bulunan
lar dilek kağıtlarITa ve [kalan--nr:Posta ile okula göu· 
derirler, ve alacakları karşılığa göre hareket ederler. 

Madde 86 - Okulun Gedikli kısımlarına girme şart· 
lan şunlardır. 

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

mis en az 1 7 ve en çok 2 O yaşında olmak. 
C - Sıhhi vaziyeti uçuculukda ve uçuş i~lerinde kul· 

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

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

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

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

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

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

Hava okuları okuyucuları askeri liseler okuyucuları 
gibi yedirilir, giydirilir. Kitap ve diğer ders için lazırtl 
olanlar parasız verilir. (3995) 5804 

Yüksek ziraat enstitüsü s.atınaıma 
komisyonundan: 

Yüksek enstitü talebeleri için mevcut nümuneleriııe 
göre yapılacak 25 çift çizme ve 25 pantalon açık eksil~" 
meye konulmuştur. Şartnamesini almak ve nümunelerı" 
ni görmek istiyenlerin Yüksek Enstitü idare Müdürlii .. 
ğüne ve eksiltmeye iştirak edeceklerin 12-8-935 tari ... 
hinde pazartesi günti hizalarında gösterilen saatlerd.~ 
% 7 ,5 teminatlarile birlikte Yüksek Ziraat Enstitilsıı 
Rektörlük binasında idare ve ihale komisyonuna miira' 
caatları. ( 1862) ( 4271) 

Çizme 25 çift 
Pantalon 25 

S791 

Tahmin olunan bedeli 
Beheri yekun de 

ı 5 3 7 5 saat ı 5 d 
7 1 7 5 saat 16 ~ 

550 

r 


