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Peyami Safa'nın fıkrası : 
'"Kultür ve Kalori" - Siz 
ne der&miz ? - Şehir ha
berleri. 
Ankara telgrafları - Fe
lek'in fıkrası : " Kaz bre 
kaz". 
Aziz Hüdai Akdemir'in tcf
nkası : "Bizde casusluk" -
Sağlık öğüdü - Sevişmeler, 
evlenmeler. 
Son haberler - İcmal -
Alman kadm casusu :"Mat
mazel Doktor". 
Memlekette TAN. 
Spor - Giızel sanatlar. 
Hadiseler önünde Avrupa 
gazeteleri. 
Kazanm son günleri - E
konomı - Faydalı bilgiler. 

Nazi Devriminin 
Yeni Saldırışı 

Dünya kamoyu İtalya - Habeş da· 
"asile ıneşgul iken, Nazi partisi, u
lusal sosyalist devrimini tamamla
?ll~k için Almanyada yeni bir 

1 ınucadeleyc girişmiş gibi görünü-
Yoriar. • 
d ~lusaı Sosyalist partisi Almanya-
~ ı ba ına geçeli iki yıldan fazla 

bır zaman oldu. Naziler ilk meydan 
muharebesinde en büyük düşmanları 
0 1a.n Weimar baş yasasını mağlup 
ettiler. İkinci hamlede komünizmi 
~ZdiJer. Sosyal demokratlığı kaldır-
~~a.~. Fakat bütün bunlar göz ile 
~oruncn ve el ile tutulan kuvvetler 
1?i. Bunları kaldırmakla Nazi dev
tı.?1~. gibi, bir ulusun yalnız dıştan 
~o:~nüşünü değil, bütün benliğini 
b egıştirmek amacını güden inkılap 
~s~rılmış sayılamazdı. Devrim, ge

lltşlıği kadar da derinleşmelidir. ~1-
ınanyanın yüzü kadar da ö.zU degış
:rtıclidir 
ın ''"'~ ;. ... oa layan do t ~w.cı• 

ihtiUU Birden Bütün 
Adayı Sardı! 

6 Ölü, 46 
Kuvvetler 

Yaralı Var. ,Şüel 
I syanı Bastırdılar 

[Hususi muhabirimiz bildiriyor] 

Atina S 
Kandiyede kuru ü~üm ameleai 

bir grev yaptı ve bu grev en aonun· 
da bir i.syan halini aldı. 1~~.,.m ·~· 
ytual olduiu ve hatıô bit ı§t• Venı· 
zelosun parmğı dahi bulunduğu 
tahmin edilmektedir. Acele topla -
yabildiiim malumata göre, grevci
ler hükumet dairelerini ellerine ge
çirmiıl•r ve bazı reami binaları ela 
tahrip etmiılerdir. Polia ve jandar
ma derhal hareketin önüne gefmek 
istemİfse de, adet itibarile grevci • 
lerden pek a~ oldukları için, iaya • 
nın oııaıılt:' ısoe~rno-i§lcrdir, Bu ara 
da çarpı~malar da olmuı, .aiır, ha
li/, otuz, kırk kiıi yaralanmıştır. 

-= 
iTALYA SAVAŞA HAZIRLANIYOR 

T ! soo bin kişilik büyük 

Giritte Verıizelistler yine baş kaldır 
dılar, Yunan bombardman tayyare
leri, harp gemileri adaya gönderili
yor, ve ihti/8/de yine Venizelosun 

parmağı olduğu sanrlryor 

Yaralananlardan be§İ jarıdarmadır. 
iç İfleri Bakanlığına gelt:n telyazı
larında isyanın tamamen siyasal 
mahiyette olduğu rıe başlayan bu 
hareketin önüne geçileceği bildiril
mektedir. Hükumet Pireden iki tor
ı:1i.40 göndermiftİr. Bir bombardı • 
man tayyare filosu da Hanyadan 
hareket etmiştir. 

isyan bUyUyor 
Atina, 5 (Hususi muhabirimiz bil· 

diriyor) - İsyanın genişlediğine da· 
ir buraya bazı haberler gelmektedir. 
Köylülerin de grevcilere iltihak ettik
leri bildirilmektedir. Kandiyede hüku
met idaresi kalmamış gibidir. Süel 
kuvvetler, polis ve jandarma isyanın 
önüne geçmeğe kafi gelmedigi için 
adanın iki kısımlarından Kandiyeye 

[Arkası 5 incide) 

manevra yapllacak 
Habeşistan U a ı u af sınır r civarında 
önemli miktarda asker tahşit etmektedir 

Paris, 5.A.A. - Paris-Soir gazete
sinin sandığına göre, İtalyan-Habeş 
hal:Cemlik komisyonuna atanacak be
şinci üye, Yunanistan'ın Paris elçisi 
ve Cenevre delegesi Politis olacaktır. 

Paris-Soir'm Roma aytannın ha
ber verdiğine göre, İtalya, bu ay so
nunda, Avusturya sınırı üzerinde bu
lunan Trentin bölgesinde büyük siıel 
manevralar yaptıracaktır. 

Kral, Moussolini ve genel kuıınay 
şefi Mare§al Badeglio'nun başkanlığı 
altında yapılacak olan bu manevrala
ra, 500 bin kişi girecektir. 

Ordunun teknik servisleri tarafın
dan incelenecek yenilikler arasında, 
kara ve hava motörlerini derhal dur
durabilecek esrarengiz bir ışık var
dır. Bazı şartlar içinde kullanıldığı 
takdirde bu ışığın yöney (cephe) hat
larını yok edebilecek bir kudrette ol-

{ Arkası 3 üncüde j 

Avusturya hududunda yapılacak ma
nevralarda bulunacak olan ltalyan 

Krab ile Musso/ini 

OTOBU.S MEZBAHASI 

Maslak Yolunda Gene 
iki Kaza Oldu! 
Daracık yolda bir otobüs devrildi, bir 
kamyonla bir takside çarpıştılar 

ucadeJenin anlamı budur. 
l - Katoliklere karşı mücadele. 

d Ratolik teşkilitr devlet içinde 
CYlet otoritesi kuran bir kara kuv

~ettir. Bunu daha büyük tehlike lha
~ne koyan amil şudur ki ilhamını 
d '§arıdan ala?'Elk hareket eder. Mo
d crn devlet kurmak istiyen her a
lt anı, katoliklik ile uğraşmak: zorağı 
b afrşısında kalmıştır. Göring geçen 

Mimar Sinanın Kafa Tası 
Antropoloji Müzesinde ... 

a ta çıkardığı bir emirname ile 

[Arkası 9 uncuda] 
Cunnıriyet teşkilatrnr kaldıracağrnı 

A. ŞUkrU ESMER söyliyen General Kondilis 
~ . 

' U U tanro:cıırımarılJiJUJJJTJJJV##ftlt%%U 
CUMBADAN 
RUMBAYA! 

Ser 
"h ı-er B a··· . 
.1. an s.. e ı ın Tan içın hazırladığı bu büyük romanı yakında 
ile ta.k~tun/~rında tefrikaya başlıyoruz. Heyecan, merak, alaka 

ıp e~ılecek olan bu ulusal sergüzeşt roman yeni mevsi
ııırn en kuvvetli ve en muvaffak eseri olacaktır. 

'fakında TAN· Sütunlarmda 
-. LZ&V.IAfJJUJOs.TJQTJifUltıT.iTJJJTJfülltl 

İstanbulda bir Antropoloji müzesi açılıyor, Koca Sina
nın kafa tası üzerinde incelemeler yapıldı 

lstanbulda bir antropoloji müze
si teşkil edilmektedir. Türk Tarihi 
Tetkik Kurumu, bu müzenin kısa 
bir zamanda inkişafı ve zenginleş
tirilmesi için Kültür Bakanltğ111a 
başvurmuş ve öğretmenlerin de bu 
işle ilgilendiril:nesini istemiştir. 

Kültür Bakanlığı, yeni kuru•acak 
olan müzeye temin olunacak tarih
sel kafaların ne suretle mezarlardan 
çıkarılacağı hakkında bir tamim 
yapmıştır • 

. ~nt~opoloji ilmi, bizde henüz ye
n~ ınkışaf etmektedir. Dünya tari -
hınde muhtelif ırklara ait kafatas
larının ayni ~ekilde olmadığı görul- • 

Braki:.efa/ - Dolikosefal 

müş, kafatasları biçimlerine ve ba,.ı 
m~ayy~n ölç~ ve şekillerine göre 
muhtelıf tas~.ıfe tabi tutulmuştur. 
Antrop~loJık taksime gcirc, Türk 

ırkı brakı~~faldi! ve bazı yabancı 
ırkların gosterdıği dolikosefal eş -
kilinden çok ayrıdır. 

Brakisefal ırkta kafatasları bi
çim itibarile yassı, alın genış. kafa
nın kuturları diğer ırk kafatasların
dan çok ayrı hususiyettedirler. 

Antropolojik tetkikatma evvela 
dahi mimar Sinanın kafatası ve ke
miklerinin araştırılmasile başlan -
m~.ştır. B~ ı_n~ksat.la, evvelki gün. 
~urk Tarıhı ret~ık Kurumu üycle
rı?dcn bazıları .~ınanın mezarına git 
mışler ve bu yuce Türk mımarının 
kafatasile kemikleri üzerinde antro
polojik in.celemelere başlamışlardır. 

Bu tetkıkat, tamamilc müsbct ne
tice vermiştir • 

Büyük mimarın kafatası tam 
brakisefal bir kafatasıdır ve antro
P?loji .. miizesi~de i~k teşhir edilecek 
bır Turk san at dahisinin kafatası 
olacaktır. 

Sinan'm hayali yeniden 
yazılacak 

İstanbul. 5 (A.A.) - Türk tarihi 
araştırma kuı-umu ba§kanlıiından bil 
dirilmi§fü; · 

Mimar Sinan 
Türk tarihi araştırma kurumunun 

verdiği karar üzerine Türk sanatının 

evre?sel ustası Koca Sinanm hayatı 
şahsıyeti ve eserleri üzerine toplu bir Şoför faciayı anlatıyor - Yaralr-
eser hazırlanacaktır. ~rdan biri - Mal sahibi söylüyor •.. 

Bu iş için Ttirk tarihi araştırma k:u Dün gece. Maslak yolunda Ha-
rumu imdiden çalışmaktadır. Bu yön cı Osman virajı ve civarında bir o
d~~ ayn.i zamand~ ~.u büyük dahi tomobil ve kamyon çarpışması bir 
T1;1.rk mı~arı~ın bı_?lOJtk ve morfo • de otobüs kazası olmuştur. 
loJık şahsıyetı de ıncelcnmek ve bu 

1 
Bunlardan birincisi bir otobüs 

[Arkası 3 üncüde] devrilişidir ki, dört kişinin yaralan-
1 Arkası 3 üncüde 1 

içindeki yolcularla beraber hendeğe devrilen ve parçalanan otobüs kaldırrlmıya ~alışılıyor .•• 
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Dl1$l1NDl1KC~ 
KUL TÜR VE KALORi 

Bir öğr:etmen anlattı: 
- Bulunduğum lisenin 200 

talebesi arasında bir anket yap
tım. Tam yüzde 90 çocuğun 
evimie, kışın, yalnız başına otu
rup çalışabileceği bir odası 
yoktur. Bütün aile bir tek so
badan hararet bekledikleri için 
ana, baba, hala, teyze, çocuklar 
ayni odada toplanırlar ve konu 
ıkomşu da oraya alınır. Bir kö
şeye büzülen çocuğun önünde 
!kimya, fizik, riyaziye, tarih ki
tapları v.c bir alay not... Yanı 
başında ablası ut çalar ve tey
zesi şarıkı okur; öte yanında kü
çük kardeşleri oyun oynar ve 
haykırrşırlar. Talebenin yüzde 
doksanı bu harıltı, gürültü için
de ders hazırlamağa mahkum. 

"İkinci bir anket yaptım. Bu 
200 talebeden ancak yüzde 23 
tanesi mektepte mazbut ve der
li toplu öğle yemeği yiyorlar. 
Yüzde 77 çocuk simitle, ekmek 
:kabuğile, yahut küçük bir gün
deliğin temin edeceği hafif gı
da ile doymaya mahkum. 

Bu öğretmenin anketinden 
cıkarabileceğimiz netice peda
gojiye hiçbir yeni matiyer ila
ve etmez: Mekteple ailenin ve 
kafa ile midenin sıkı münase
betini biliyorıuz. Fakat bu mi
desi boş, kafası ev gürültülerile 
ve kötü bir programa göre da
ha kötü yazılmış mektep ki
taplarının çetrefil ibarelerile 
dolu, sarı benizli ve şaşkına 
dönmüş genç çocuk tipinin 
Tü11k talebelerini yandan çok 
fazla bir nisbetle temsil etmesi 
beni ürküttü. 

Bir kere daha anladım ki, bir 
memleketin kültür işinde yal
nız muallim ve mürebbinin de
ğil, kömürcünün, bakkalın, zer
zevatçımn ve kasabın da rolü 
vardır. Çünkü zekaya ait her 
şey, ayni zamanda bir kalori 
meselesidir. 

Peyami SAFA 

MUnihten lstanbula bir 
uUnde gelecek ve gene 

dönecek! 
Önümüzdeki perşembe günü Mü

nib ile İstanbul arasındaki mesafeyi 
bir günde alarak ayni günde Münibe 
dönecek bir Alman tayyaresi şehri
mize gelecek ve bir iki saat kaldık
tan sonra tekrar Münibe dönecek
tir. 

Edirne yolu üzerinde 
bir adam çiQnendi 

Evvelki gün Çerkesköyünün ileri • 
sinde bir tren kazası olmuştur: Sa -
bahleyin Sirkeciden 8,50 de kalkan 
Edirne muhtelit katan, Çerkesköyü
nün 500 metre ilerisinde, Veliköyü ci 

vannda bir adam çiğnemiştir. Ray Ü· 
:ıo:erinde bir insan bulunduğunu çok 
geç gören makinist, treni ancak adam 
ezildikten sonra durdurabilmiştir. Ha 
diseye göze (adliye) el koymuş, tah
kikata başlarunıştır. Edirne treni bu 
yüzden beş saat geçikerek yoluna de
vam edebilmiştir. Verilen bir habere 
göre, tren altında ezilen ceset, daha 
evvelden öldürülerek oraya konulmuş 
tur. Bu nokta henüz aydınlanmış de
ğildir. 

No. 24 

Abanoz Bilezik 
RENE CHAMBE 

'Möewe bir sigara daha ikram etti. 
Yaktım. Acayip hafif bir kokusu 
vardı. Hiç şüphe yok, bu gece deni
zin ortasında mühim bir şeyler ola
caktı. 

Derhal sigarayı dışarda içecegimi 
söyliyerek ayağa kalktım. Möewe 
ıle Framond'un bundan memunun 
olmadıklarını biribirleine bakışla • 
rından anladım. Merdivenin başına 
çıkınca ben de karanını vermiştim. 
Güvertede sağ tarafta bir kanape 
vardr. Oturdum. Fümuvardan her i
kisinin d~ bütün hareketlerimi ta
rassut ettiklerini hissediyordum. GU 
nün son ışıkları da batı tarafından 
~ekilip gidiyordu. Neredeyse orta -
lık kararacaktı. 

Sigarayı arada bir dudaklarıma 
götürüyor ve içiyormuş gibi ya.pı -
yordum. Güvertede tayfalar müte -
roadiyen gidip geliyorlardı. Schnau
ze'nin yıldırım gibi, telsiz kabinesi
ne gidip kapandıgını gördüm. 

Yirmi dakika sonra, sigara hemen 
hemen bitmiş gibiydi. Ayağa kalk
tım, fakat elimdeki sinrayı atma -
dun. 
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Tramvay sosyetesale 
Yeni konuşmalar r Ne Dersiniz? 
~ Bayındırlık Bakanlığı ile Tram
vay sosyetesi arasında yeniden mü
zakerelere başlanacaktır. Belt;ikaya 
gitnıi§ olan Sosyete direktörü Gin
dorf bu ayın on beşinde lstanbula 
döneceği gibi Sosyetenin salahiyet 
sahibi murahhasları da bu ayın so
nunda lstanbula geleceklerdir. 

Sosyete ile yapılacak müzakere
nin esası yeni tramvay hatlarının in
şasına dairdir. Fakat sosyete yeni 
hatların in~asına başlamazdan evvel 
bugün tatbik edilmekte olan 1933 ta
rihli mukavelenamede mevcut ve hü
kiımetin sos~te imtiyazrnr satın al
mak hakkını veren kaydın mukave
lenamedcn çıkarılmasını istemekte • 
dir. Bu mukavelenameye nazaran 
1943 senesinde hükümet sosyete im
tiyazını satın almağa salahiyettar
dır. Sosyete de hükumetin sekiı se
ne sonra tramvay şebekesini satın a
lacağını düşünerek yeni hat yapmak 
için para sarletmeğe lüzum görme
mektedir. Sosyet>e imtiyazın satın al 
ma müddetinin en az yirmi be§ sıe
neye çıkarılmasını lstemiştir. 

Yeni yapılacak hathlrrn başında 
Eminönü - Eyüp ve Şehı:adeba§ı • 
Sürp Agop hatları gelmektedir. Bu 
ha~ların g_eliri masrafını karşılaya
cagrndan ucretlere zam yapmağa lü
zum görülmemektedir. 

Sosyete geri vermeğe mecbur ol
duğu bir milyon yedi yüz bin liranın 
ikinci taksiti olan 300 bin lirayı bu 
hafta zarfında hükiımet hesabına 
Cumuriyet Merkez Bankasrna yatı
racaktır. 

Sultanahmette yapllan 
hafriyat 

Sultanahmette Arasta sokağında 
yap~ıgı hafriyatta Bizans sarayının 
yerıni bulmuş olan İngiliz asarı ati
ka mütehassıslarından Baxter bun
dan birkaç gün evvel Londraya git
mi idi. Baxter dün sabah 1stanbula 
donrnüştür. Mütehassıs Saint - An
dre Üniversitesinde, yapıldığı hafri
yat ve bulduğu eserler hakkında iza
hat verdiğini söylemiştir. lngiltere
de hafriyata devam etmesi kendisin
den rica edilmiştir. Baxter daha iki 
ay hafriyata devam edeceğini ve ye
ni bazı eserler daha bulmağı ümit et
tiiini aöylemittir. 

Beyoljlunda yıldız aranıyor! 

Dün me bur sinema artisti John 
Crawford'un 1stanbula geldiği şayi 
olmuş ve birçok meraklılar kendisi
ni görmek için oturduğu otele git
mişlerdir. Bilihara bu haberin bir ad 
benzerliğinden çıktığı anlaşılmıştır. 
Suriye ve Filistine otomobille seya
J-ıate çıkmış olan Diana Mary Craw
ford ile hemşiresi Joan Crawford ve 
akrabasından Hatleen, Mary Kemion 
şehrimize gelmişler ve dün yine o· 
tomobille Londraya hareket etınis
lerdir. 

Balkanlara seyahat 
hazırlanıyor 

Türkiye Turing ve Otomobil Klü
bü eylfılde İstanbuldan Balkanlara 
bir seyahat tertip edecektir. Eylfıl
de bir Yunan seyyah kafilesi şehri
mize gelecek ve buradan onlara itti· 
hak edecek diğer bir kafile ile bir· 
likte Romanya ve Yugoslavyaya gi
dilecektir. Belgratta, Bükreşte bir -
kaç gün kaldıktan sonra orada kafi
leye iltihak edecek Romen ve Yu· 
goslav gruplarile birlikte Atinaya 
gidilecektir. 

Komedya devam ediyordu. 
Sonu ne geleceği malfım olmıyan, 

belki de facia ile bitecek bir ko
medya! 

Başım sallanarak, ayaklarım sen
deleyerek merdivenleri indim. 

Fümuarda hepsi de gazete ve ro
manlarla meJgul görünüyorlardı. 
Maryse ve babası bermutat erken -
den kamaralarına çekilmişlerdi. 

Möewe'nin yanından geçerken, 
yanlış bir adım atarak düşecekmiş 
gibi yaptım. Ve sigaradan son nefe
si çektim. Ancak bir nefesi 

- Sigaranız fena değil, ama biraz 
acı, neden? (Esnemeğe başladım) E
vet, biraz ... bir parça acı ı 

Möewe: 
- Silezya tütünüdür.dedi. meshur_ 

Ratibor tütünü 1 
Sarı gözlerinde bir memnuniyet 

ışığı vardı. Üzeri gazete ve mecmua 
yığılı masanın üstüne doğru düşe • 
cek gibi oldum. Framond ile Möewe 
belirsizce gülümsediler. Lauffen hiç 
kıpırdamıyordu. O da ötekilerle be· 
raber miydi? Hayır,bugUn bile bu
nu zannetmiyorum. 
Başımı ellerimin arasına alarak 

Die Woche'yi okumağa koyuldum. 
Resimlerine baktıkça birçok hatıra
lar kafamda canlandı. 6 nisan akşa
mı Paristen hareketimdenberi, ne 
kadar yol almıştık. Hayatım na
sıl birdenbire değişmişti? Ne garip 
tesadüflerle §İmdi bu gemide ve bq 

"PASS iF,, 
Bir İf makineainin en kötü diılisi 

pauif çalııan "eleman" dır. 
Pa.ııil çalıfma demek, İf görmek 

için değil, suya aabuna dokunma
dan iıliyor görünmek için yapılan 
çalıımalardır. Bide böyle "pa,s • 
air' çalıpnalar çoktur. Sebebi de 
fUdur: Bir memur ekmeğini kay
betmemek için elindeki iıten lıİ· 
yade kendisine aÖlı Belmemesini 
Lle amirlerile hoı lleçinmesini ü
ter. Bide memurların Bidif geliı· 
leri, alınıp sauulUfları - bir ku· 
cak kanun ve n~mlara rağ

men - pek keskin ç~Bilerle çi
lıilmiı usullere clayanmtU. Onun 
için memur kendine sÖlı Helme.in
den Cifi yerini kaybetmeW.den dai· 
ma korkar ve içinden hiç çıkma· 
yan bu kaygu memura maalesef 
bir pıaırıklık verir. Böyle olunca 
sonunda ne çıkacağı keatirilemi
yen itleri (itlerin de çoiu böyle
dir) kopanp atmcu. Bugün daire· 
lercle halkın o masadan öteki ma· 
saya, o kalemden öteki kaleme 
kağıt kovalaması ve bu yüzden 
günlerce, haftalarca, hatta aylar· 
ca sürünmen hep bu lıİhniyetin 

bir aonucudur. 

"Bir kere de tetkik edilereh 
mütalea b•)'GI' ..lilnıui" diye hu· 

Liselerde dönen 
~ocuklar 

Lise ve orta okullarda bu yıl dö
nen talebe çoktur. Bunların çoğu üç 
dersten fena numara alarak sınıfta 
kalmışlardır. Bu talebeler bakanlı • 
ğın hazırlamakta olduğu yeni imti· 
han talimatnamesinde kendi lehleri
ne bir kayıt konacağı ümidilc bu 
talimatnamenin bu yıl ikmal devre
sinde tatbikini beklemektedirler. 

Halbuki dün aldığımız malumata 
göre ikmal imtihanları tatbik edil
mekte olan talimatnameye göre ya
pılacak ve ,yeni talimatname önü
m\ı.d,kt dera 'J'.ll~ lt;.\b&ıç.., ~
bik edilecek~ir. 

Yerli Mallar sergisi kapandı 
Yedinci Yerli Mallar Sergisi dün 

akşam saat 11 de kapanmıştır. Dün 
akşama kadar sergiyi 450 bin kişi gez 
miştir. Serginin saat 11 e kadar açık 
kalması için beş gün önce verilen mü
saade ancak dün tebliğ edildiği için 
Iayikıyle istifade etmek kabil olama· 
mıştu. Bu seneki sergi bundan önce
kilerden kat kat fazla bir rağbetle ka 
pılarını kapamış bulunuyor. Sergide
ki paviyonlar bu sabahtan itibaren bo 
zulmağa başlanacak ve mektep bina11 
on gün içinde boşaltılacaktır. 

Çocuk esirgeme kurumu 
kre9 açıyor 

. Çocuk Esirgeme Kurumu merke
zınde, küçük çocukların muayene 
ve tedavileri ve annelerine çocuk 
bakımı hakkında öğütler vermek ü
zere bir poliklinik tesis edilecektir. 
Ayrıca Eminönü kazası ile müştere
ken Divanyolunda Mehmet ağa mek 
tebinde 50 çocukluk bir kreş açıla
caktır. Çocuk kliniğinde General 
Kadri Raşit ve Ali Şükrü de çalış
mağı kabul etmişlerdir. 

adamların arasında bulunuyordum? 
Böyle dalmış, düşünürken birden 

Möewe'nin ağır bakışlarının bana 
çevrildiğini hiuettim. 
Anlıyordum ki benim burada oy

n~yacak bir rolüm vardı. Vakit ge
çıyordu. Alnımı avuçlarımın içine 
alarak, gfıya ağır bir uykuyu yen -
meğe çalışıyordum. Yavaş yavaş göğ 
sümü masanın üzerine bıraktım. 
Gözlerimi kapayarak, hareketsiz öy
lece orada kaldım. 

Dakikalar geçiyordu. Ben yavaş 
ve muntazam nefeslerle sanki uyu -
yordum. Fümuarda kimse kımıldamı 
yordu. Ayaklarımın altında makine 
sarsıntıları yavaş yavaş azaldı. Bel
li ki yat adeta yürümüyor gibiydi. 

Birçok dakikalar daha geçti. 
Acaba beni nasıl bir tehlike teh

dit edebilirdi? Bunlar bend~n ne is
tiyebilirlerdi? Kendimi nasıl bu a
cayip maceraya sokmuştum? 
Yanıbaşımdan Lauffen'in kalktı • 

ğını hissettim. Bir ıey söylemeden 
merdivene doğru gitti ve yukarıya 
çıktı. Az aonra Möewe de yerinden 
kalktı ve yanıma geldi. Kulaihma 
eğilerek, hafifçe seslendi 

- De Soliers .. 
Hiç sesimi çıkarmadım. 
Biraz daha kuvvetle seslend; • 
- De Soliers .. De Soliers .• 
Sonra omuzuma dokandı: 
- De Solicrs .. Haydi yatmak za~ 

ÇALIŞMA ..• 
kuk mÜfaLlirlerine göndermeler, 
lalan filan hepsi o hastalığın 

"şentom" larıdır. Halbuki yeı-in

den ve kudretinden emin olan me
mura İJ mi dayanır? Hususi 
yerlerde, bankalarda, ıirketlerdc, 
hatta amatör ıribi çalııan kurum
larda neden İf ııürüncemede kal· 
malı ve neden çoğu "aman çabuk 
biter. Aylarca maaalarda devri 
cilem seyahati yapan tomarlar ne· 
elen yoktur? 

Halkı, devleti ve bi:uat memu
r~ pauif dediğimi" bu kötü ve ku
ru sıkı çalıımaJan kurtarmak için 
yapılacak ıey ıudur: Onlan ban
kalarda, aosyctclerde - kısaca -
h1U1Ui kurumlardaki aeçiı usulle
rile •eçmek, terli ve terakkilerini 
ayni kurumlardaki basit si.temle· 
re bağlamak, hele iıinin eri olan
lara bol aalahiyet vermek •• 

O "aman bu memur, ötekinden 
daha çalııkan, daha vanılı, lıelc 
yüzde yüz. daha falıla verimli ol
duğu gibi, kendi de daha bahtiyar 
olur. Paaaif çalııma bizim i~ ma· 
kinelerinin en kötü haatalığıdıı·. 

Bunu tedavi etmeliyi". 

Biz. böyle dÜ§ÜnÜyoru". 

Siz ne dersiniz? 

Ekmek fiyatı 20 
Para indirildi 

Narh komi•yonu dün belediyede 
toplanmıştır.Komisyon borsadaki un 
ve buğday durumunu incelemiş ve 
fiyatlarda dü üklük görerek ekmek 
ve francola fiyatlarını ~·irmi er pa
ra indirmiştir. 

Yeni fiyatlar yarınki çarsamba 
gününden itibaren tatbik edilecek 
ve ekmek (10,5) francola da (14,5) 
kuruşa satılacaktır. Un fiyatlarının 
düşmesi devam ederse komisyon ö
nümüzdeki toplantısında ekmek ve 
franeola fiyatlarını tekrar ucuzlata
caktır. ~ 6-doMicl&e ~unıuıak 
bı\ gelmekte olduğundan fıyatların 
ucuzlatılacağı muhakkak gôrülmek
tedir. 

Dün şehrimize 598 ton buğday gel 
miştri. Yumuşak buğdaylar 6·5,3/ 5 
kuruştan satılmıştır. Sert buğday Ü· 
zerinde 4,20 kuruştan bir muamele 
olmuştur. Bu fiyatlar evvelki hafta
nın taksitlerine nazaran oldukça e· 
hemmiyetli bir düşuklük göstermek
tedir. Evvelki hafta yumuşak buğ
daylar vasati 6 kuruş 60 santimden, 
sert buğdaylar da 4 kuruş 88 san
timden satılmıştı. İstanbula her gün 
biraz daha fazla buğday gelmesi, 
gelecek hafta n<ırhın yeniden inme
sini icap ettirecektir. 

Bir ay içinde gelen 
göçmenler 

Son bir ay içerisinde memleketimi
ze 6900 muhacir gelmiştir. Bunlardan 
5900 zil vapurla getirilenlerdir.l 77 5 i 
Çanakkaleye , 1600 Eceabada, 1680 i 
Tekirdağına. 715 i Lapsekiye yerleş· 
tirilmiştir. 7 bini bulan bu muhacir ka 
fileleri dör~ ~a~ur tarafından ve beş 
seferde getırılmıştir. Bundan hariç o
larak perakende şekilde Bulgaristan
dan 294, Yugoslavyadan 701, Roman 
yadan 3, Kırımdan 2 muhacir gelmiş
tir. 

manı geldi. Kalkınız, yatınız. 
Framond da ayağa kalktı. Yavaş 

bir sesle Möewe'nin kulağına Alman 
ca fısıldadı: 

- Oldu mu dersiniz? 
Möewe de Almanca cevap verdi: 
- Sus 1 Galiba oldu ama biraz 

daha bekliyeijm. ' 
Ve yeniden beni omuzumdan sars

tı. 

- Soliers, Soliers, hasta mrsınız? 
Haydi kalkınız Soliers ! 
Artık iyice bağırarak beni uyan

dırrnaga çalışıyor, omuzumu adam
akıllı sarsıyordu. En nihayet: 

- Oldu, dedi, on beş saatten ev
vel uyanamaz. Az kalsın farkına va
racak diye ödüm koptu. 

Her ikisi de hakikaten ölçüyü 
kaybetmiş vaziyette idiler. Tutama
dığım küçük bir hareketim her iki
sini de endişeye düşürdü. Birden 
sustular, ıonra yine içlerine emni • 
yet geldi. İkisi de üzerime eğilmiş
lerdi. Möewe : 

- Haydi artık gidelim, dedi. 
Merdivene doğru yüriidü, o da 

çıktı. Çok geçmeden daha kalabalık 
adımlar merdivenleri inmeğe başla
dılar. 

içimde endişe ile karışık büyük 
bir merak vardı. Adımlar yaklaştı. 
Yanımda durdu. Yüzümden nefesle
rin geçtiğini hissediyordum. Evvela 

KUÇUK HABERLER 

• Tapu ve Kadastro genel direk
törü tetkiklerini bitirmiş, dün sabah 
Bursa ve Balıkesire gitmişlerdir. 
Genel direktör oradan lzmire geçe· 
cektir. Cemal ile beraber, Kadastro 
fen başmüfettişi Halit Ziya da git
miştir. 

• Tapu ve Kadastro genel müdür
lüğü memurin müdürü şehrimize 
gelmiştir. 

• Şark demiryolları başmüfettişi 
Salahaddin, dün, Bayındırlık Baka· 
nı Ali Çetinkayayı ziyaret etmiş, 
Sosyete işleri etrafında izahat ver
miştir. 

• İzmir grupu tapu sicil müdür
lüğü tetkik memuru Muhsin, bazı iş
ler için İstanbula gelmiştir. 

• Kızılay San'at evi idare heyeti, 
General Alinin başkanlığında top -
lanmış, hesaplar ve işler üzerinde 
görüşmeler olmuştur. 

• Sıhhat müdürlüğü, 6 aylık on
dülasyon meselesi üzerindeki tet -
kiklerini bitirmiştir. Alınan sonuç 
Bakanlığa bildirilmiştir. 

•Tecim ve Zahire borsası nizamna 
mesının değiştirilmesi, Ankarada 
toplanan odalar kongresinde karar
laştırılmıştı. İstanbul Tecim Odası, 
bu husustaki noktai nazarını tespit 
etmiş, değişmesi lüzumlu cihetler 
hakkında bir rapor hazırlamıştır. 

• Ekonomi Bakanlığı müfettişleri 
Tecim ve Endüstri odasında yıllık 
teftişlere başlamışlardır. Birkaç gün 
denberi Esnaf cemiyetlerine ait he
sapların tetkikine girişilmiştir. Bu 
tetkikler bir hafta kadar sürecektir. 

• Tele fon şirketi murahhasları, 
Bayındırlık Bakanı Ali Cetinkaya
nm dönüşünden sonra Ankaraya gi
decekler, Bakanlıkla temasa başla
yacaklardır. 

• Alemdağ ormanındaki fundalık
lar hakkında tahkikat yapılmakta -
dır. Üsküdar ilçebayı dün ilbaylığa 
gelerek izahat vermiştir. Yangının 
söndürülmeden atılan sigaradan çık 
tığı sanılmaktadır. 

• Şehrimizde bulunmakta olan 
Gümrükler ve İnhisarlar Bakanı Ali 
Rana Tarhan bugün Ankaraya gide
cektir. 

• İstanbul Jandarma Komutam 
binbaşı İzzet, teftiş için Silivriye 
gitmiştir. 

• '9ôf'ya orta 'E:1r~-.. ~.--
li olarak şehrimize gelmiştir. On 
gün sonra Sofyaya aönecektir. 

• Otel, gazino,, lokanta gibi yer
lere ait fiyat listelerinin belediyece 
tasdiki müddeti 10 ağustosa kadar 
uzatılmıştı. Dün şubelere birer tez
kere yazılarak her mıntakada tefti
şat yapılması ve tarifesini tasdik et
tir:miyen esnafa müddetin bir daha 
uzatılmıyacağının bildirilmesi em
redilmiştir. 10 temmuza kadar bu işi 
yapmıyan esnaf cezalandırılacaktır. 

Belediye dairelerinin 
topluluOuna do§ru 

Şimdi Muhtelit Hakem Mahkeme
lerinin bulundugu eski (maarif ne
zareti) binası belediyeye geçtikten 
sonra belediye daireleri arasında ba
zı değişiklikler olacaktır. Bu arada 
fen heyeti. yol, harita, makine ve 
sanayi şubesi, nümerotaj kısmı gibi 
bütün şubeler bu binaya taşınacak 
ve bu suretle bu binada yalnız fen 
heyeti bulunacaktır. Fen heyetin • 
den boşalan daireye Beyazıttaki Zat 
işleri direktörlüğü getirilecek, ikti
sat ve yazı işleri direktörlüklerinin 
yerleri değişecektir. Bu değişiklik
lerden maksat belediye dairelerini 
bir araya toplamaktır. 

tabancam aklıma geldi, fakat kendi
mi tutum. 

Möewe'nin kumandasını duydum: 
-Aufl 
Kuvvetli kollar, tayfa elleri beni 

omuzlarımdan ve bacaklarımdan ya
kaladılar. Karga tulumba ederek gö
türüyorlardı. Ben, planımı sonuna 
kadar tatbik etmeğe karar verdiğim 
için, kendimi cansız gibi bırakmış
tım. 

Bir tehlike zamanmda kendilerini 
cansız gibi gösteren böcekler hatırı
ma geldi. 

Kafilemiz, füınuarı, salonu, ye
mek odasını geçti. Beş kademe mer
diven indik. Serin havadan kamara
ların koridoruna dogru gittiğimizi 
anlıyordum. Kendimi bu sefer büs
bütün bıraktım. 

Kafilenin arkasından Möewe'nin 
kumandası tekrar duyuldu: 

- Hier (buraya 1) 
Kamaramın yanındaydım. 

Bir kapı açıldı. Temiz çamaşır, 

Lubin suyu kokularından beni ka
marama getirdiklerini anladım. 
Yatağıma uzattılar. Eller, kollar 

beni oldugum gibi bıraktı ve ayak 
sesleri' uzaklaştı. Kapıyı tekrar ka
pattdar. Acaba kamaramda valnız -
mıydım? 

Ne bir hareket göstermeğe, ne 

Genel nüfus 
Sayımına hazırhklar 

20 Birincitcşrin Pazar günü yapı
lacak genel nüfus sayımı hazırlıkları 
çok ilerlemiştir. Dün ilbay muavini 
Rükneddin Sözerin başkanlığında il· 
çebayları toplanmış, nüfus saymu için 
yapılan i ş l e r i gözden g e ç i r -
mişlerdir. llçebaylar, 
nümerotaj işlerini anlatmışlar• 
dır.İstanbulun,şarbaylık sınırları için 
de nümerotaj işleri bitmiş gibidir. Ba 
zı hamunlarda (nahiyelerde) eksik 
numaralar vardır. Bunlar da yakında 
bitirilecektir. Niımerotaj kontrolları -
nın da çoğu bitmiştir. Şarbaylık sı • 
nırları içinde bütün nümerotaj isleri 
15 Ağustosa · .. adar bi tiı dm iş olz .. dk· 
tır. Şarbaylık dışındaki ilçebaylı~lara 
gelince: merkezlerde nümerotaj ;1.ıcri 
bitmiştir. Bazı köylerde eksikıı~ler 
vardır ki, bunlar da bitirilecektiı-.Bu· 
ralarda da ayın on beşine doğru l.§le
rin bitirilmesine çalışılmaktadır. l'.>i • 
ğer yandan gerek şarbaylık sın>rları 
içinde ve gerekse dışında sayımın ya• 
pılmasına çalışacak memurların adları 
yazılmağa başlanmıştır. 20 bin kadar 
memur çalı tınlacağl sanılmaktadır. 

Sayımda memurlar,öğretmenler,o&ur. 
yazarlar kullanılacaktır. Sayımdan 
önce bunlara sayımın nasıl yapılacagı 
öğretilecektir. Sayım merkez büro!lu 
da, bu hafta işe başhyacaktır. Met • 
kez bürosu için hükumet konağında 
tüzen salonu ayrılmıştır. Büroya mc• 
murlar, daktilolar verilecektir. 

Merkez bürosu şefliğine, Istanbu1 kl 
kurultayı üyelerinden Suphi getirile· 
cektir. 

TUrk - Romen murahhas· 
larımn toplantıları bitti 

Memleketimizden Orta Avrupafa 
gönderilecek yaş meyva ve sebzele
rin transit yolile Romanyadan sevki 
meselesini müzakere etmiş olan 
Türk ve Romen mütehassıslarından 
mürekkep heyet vazifesini bitiT'Ulif 
ve Romen murahhasları Roman1aya 
dönmüşlerdir. Romanyanın Ankara 
sefiri Filotti bu hususta vaki olan 
beyanatında demiştir ki: 

''- Yapılan toplantılar hep mü
tehassıslar arasında idi. Bu heyet 
Türkiyeden Orta Avru,paya gönde• 
rilecek meyva ve sebze gibi mahsul
lerin transit olarak sevki usullerini 
tetkik etmişlerdir. Bu hususta bir 
karar vermek mevzuubahs değildir. 
Mütehassıslar raporlarım Türk ve 
Romen hükumetlerine verecekler• 
dir, Hükumetler raporları tetkik c
derele laı.:ım gelen tedbiri alacaklar
dır. 

Istanbul gümrüklerinde Finansal 
tetkiklerde bulunan Fransız Maliye 
urmanlanndan Masse ve Dişarl çalıt 
malarını bitirmişlerdir. Uzmanlar 
muamele vergisinin gümrüklerce tah
sil şeklini ve hazineyi ilgilendiren ge• 
lir işlerini gözden geçirmişler. aldık· 
)arı sonuçtan memnun kaldıklarını 

söylemişlerdir. Uzmanlar, bir hafta
ya kadar Izmire gidecekler, orada da 
Finansal tetkiklerde bulunacaklardır. 

GUmrUklerde yeni teşkillt 
Gümrükler Genel Direktörlüğünde, 

yeni teşkilat kanununun ilk tatbikl 
sıralarında, yeniden bir direktörli.ı~ 
daha ihdas edilecektir. Şimdi genel dı 
l'ektörlüğe bağlı olarak tetkik, mua· 
melat ve tarifeler direktörlükleri var
dır. Muamelat ve tetkik şubelerine ait 
bir kısım işler ayrılacak, ekonomik iş· 
ler direktörlügüne verilecektir. Gum· 
rük ve Inhisarlar Bakanlığı, yeni teş· 
kilat kanunu için bu yıl ayrılan24 bıtı 
liranın hangi acele ihtiyaçlara harcarı 
ması lazımgeldigini tetkik ettirmekte-" 
dir. 

gözlerimi açmağa cesaret edemiyot"" 
dum. Bir müddet daha, beni yatağa 
nasıl bıraktılarsa, öylece kaldıll\o 
Kapalı göz kapaklarımın arkasında
ki pembelikten, kamaramdaki elek· 
trik lambasının yanmakta olduğurı.ıJ 
anlıyordum. Böyle bir vaziyette bır 
insanın gözkapaklarını kapalı ıut; 
ması ne müşkül oluyor? En nihaye 
dayanamadım. Gözlerimi açtım. 

Kimseler yok. Kamaramda yalrııı"' 
dım. 

Tam kalkmak üzereydim, acele a: 
cele kapıya doğru gelen ayak seslet• 
duydum. Yine ne oluyordu? Adet• 
terlemeğe batlamıştım. Hemen gol" 
}erimi kapattım. 
Kapı hafifçe aralıklandı, bir el ~

zandı, elektrik dtl&mesini çe~ircl" 
Lamba söndü ve kapı yeniden 1"'" 

pandı. ."' 
Ha, demek ki bu kadar! Bert'. 

karanlıkta yatmamı daha mU~•5; 
görmüşler. Birçok uzun daki1" 
daha ihtimale karp gözlerimi açd"" 
dım ve yerimden kımıldamadım· ıa-

Ka famm içinde çeşit çeşit ınU ,_ 
hazalar vardı. Bunların hepsini de P 

leyip topluyor, bir neticeye varı1~1e 
dum: Beni uyutucu bir sigara ~ 
uyutmuşlardı. Demek ki benderı 
şey saklıyorlardı. ] 

[Arkası var 
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Otobüs Mezbahası 

[Bc.:l tarafı 1 incide] 

masr ve otobllılln parçalanmasile ne-
tice lenmiştir. . 

KAZ, BiRE KAZ ! 

YENi TERFiLER 

2afer Bayramı Günü için 
1' erfi Listeleri Hazırlanıyor 

Vaka yerine gönderdiğimiz hır 
muharririmizin öğrendiğine göre, 
gece saat 22 de Takıimden Yenima
haUeye gelmekte olan 3291 numara
lı otobüs. gece nöbeti gelince Tak
simden kalkmış ve Maslak yolunda 
ilerlemiye başlamııtır. Yol asfalt ol
duğu için otobüs Hacı Osman vira
jına kadar gelmiş ve bayırda birden
bire sigortalar yanmış, lambalar sön
müştür. 

İkinci dik viraja doğru inen şoför 
Cevdet Hayati, birdenbire şaşırmış, 
sigortalar yanıp lambalar sönünce 
önünü görememiştir. Virajın sağın
dan aşağıya doğru inen araba karan
lıkta sağ taraftaki derenin kenarına 
kadar sokulmuş ve bu sırada devril
miştir. 

varında Büyükdereden Şişliye git
mekte olan 1762 numaralı şoför Hil
minin idaresindeki otomobile henüz 
numarası tesbit edile!lliyen bir kam
yon çaııpmıı ve taksinin çamurluğu
nu, saatini, ön radyatörü, tekerlekle
rini parçalamıştır. Birdenbi~ oto -
mobili durduran Halim, kamyonun 
numarasını anlamak istemiş, dışarı
ya fırlamış ise de kamyon olanca sü
ratile vaka yerinden kaçmış ve kur
tulmuştur. Jandarma, bu kamyohu 
aramaktadır. 

Bir ihtiyar otomobil 
altanda kaldı 

Bugünlerde htanbulun köıe buca• 
it köstebek yuvuma döndü. Birta• 
lum Avrupalı bilginler camilerin, 
medreselerin ve eski mahallelerin al· 
tmdan Bizant, Roma ve daha bilmem 
hangi zamanlara ait mezarlar, kiliae
lcr, hamamlar ve sinemalar buluyor• 
lar. Profesörlerden birinin sözüne ba· 
kılıraa yakında imparator Jüstinya. 
nus'un tcniı kortlan da bulunacak
mıı. Malum olduğu üzere bu İmpa· 
rator zamanında Devis kupasının tek 
erkek birinciliğini kazammıtı. Bunlar 
gerçi herlceıin bildiği fe)'lerdir amma 
lakrrdılanmı sıralamak için kamuca 
bilinen bu malfımalı tekrar yazmağa 
mecbur oldum. 

3 
Ankara, S (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Sü Bakanlığı 

?. Ağustos Zafer ve Tayyare bayramında ilan edilecek olan 
~ueı terfi listesini hazırlamağa başlamıştır. Bakanlık sücl hak

Illda gelen malUnıatı sicillerine geçirmektedir. 

Öğretmenlerin Terfi Listeleri 
1 .. Ankara, S (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Kültür Bakan· 
~gı, öğretmenlerin terfi ve nakilleri listelerini hazırlamağa baş
nuştır. Bu yıl, ilk, orta ve yüksek okul öğretmenleri arasında 

&cçcn seneye nazaran pek az nakil ve becayiş olacaktır. 

Altı Kontenjan 
it 'A~ara, S (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Ekonomi Ba· 

1 aniıgı 20 Ağustosta ilan edilecek olan Teşrinievvel. Mart ay· 
b~~ ait altı aylık kontenjan kararname ve listesinin hazırlığını 
t ıtllırnek üzeredir. Yeni listede mühim bir değişiklik olmıyacak· 
b~~w~lnrz, kararname kontenjan rejimimiz için mühim ve esaslı 
~leri ihtiva edecektir. 

Başbakana coş- İtalya Savaşa 
9un bir gösteri Hazırlanıyor 
ı Giresun, S A.A. - Bu gece bin-
erce halk ·· ·· d b d ~ onun e an o onuncu yıl 

l .:tını aöyJiyerek Başbakan İsmet 
nonij ·· . , nu candan sevgı ve saygılarını 
Jill~ak üzere istirahat ettikleri va· 
b. 

0nağının önüne giderek büyük 
... oıt · 
) erıde bulunmuılardır. Halkın 
ta~nıa gelm Büyük Batbakan bu 
rı! ın gösteriden memnun oldukta
... ıb',,e herkeae ayrı ayrı sevgileri
... •ld· . 
le 1rrnı1ler ve çoıkun bir suret-

a.lkrtlanmışlardır. 
... }!~1 .. k.. onuncu yıl marıını tayliye-8 ... ,_ -· . 
, •tbekan Tireboluya gitti 
trı~ite~~~· 5 A.A. - Bqbakan tı • 
~1-b nonü ve yanlarındaki zevat bu 
lrıiılcr:i~~a Tircboluya hareket et -

tij~ bu gezisinde Harıit köp
Siıııe nu, Yolları ve Tepe köyündeki 
!İtli nto sahası ile sahadaki diier çe 
l'le ,:ıadenl~ri gözden geçirecekler 

ŞllJı Gıreauna döne~eklerdir. 

0 
l"ireboludan Orduya 

ln~:u, 5 ~A.A. - Batbabn lmıet 
•arı111 4 Agustosta Tirebolu ve ci
dan ha tetkik etmiı, bugün Gireıun
ııcr- reketıe öğleden aonra Orduya 

-.ırıtır, 

~inıar Sinan'm 
afa Tası 

~· lBat tarafı 1 incidel 

Jce1:~daırıın büyük hususiyetleri İl • 
'l'urıc ~.aramak istenilmi§tir. 

~trdi"'' b 1 araıtırma kurumunun 
,.._ 51 u lrar .. . 
-ıarrrıt ar uzenne Koca Sinanın 
"'tt~ Ufak bir kısmı Türk tarihi 
)et önfind kurumunun seçtiği bir he • 
1935 t&ru/ büyük bir dikkatle 1-8-
~ lti, i ınde açılrnıttır. Ve ne ya • 
llııı $ole llceletin pek büyük bir kıamı
~titt:zulmuı bir bile geldiği gö
!inhı tes· : Zaınanm ve tahrip amille· 
S ~ın~en kurtularak bugüne 
~ ~~~?tit i&kelet kısımlann • 
~ •e y' UZ~rlerinde tetkik yapıl-

pa,.-.: ıne aynı heyet önünde mer.ar 
t...: -"Qllftır A · 
t;:ra1t iiat" · f!l• zamanda mezarın 
~ ıı l'lliıııa ~dekı ve altındaki yaprlf1 

ere olçüJ rı~ noktaaından anlatılmak 
~ en alınmııtır. 

{Bat tarafı 1 incide] 

duğu aöylemnektedir. 
Bu ışık, Habeşistan ile harb baş

ladığı takdirde kullanılabilecektir. 

Habetler sınırda asker 
topluyorlar 

Paris, 5.A.A. - Maten gazetesi
nin Londra aytarı Adisabadan gelen 
ve 1896 Adua meydan muharebesine 
girmit bulunan eski muharipler tara
fından dün tertip edilep Jt.urd~ul!r 
to_p~JM7u11. o1r kalabalığın iştirak 
eftiğini bildiren telgraflan neıret
mektedir. 
. Arliı:~hah:ı'd<tki diplomasi çevenle
rınde muhtemel muhabeye ait süel 
hareketler görütülmektedir. Başlıca 
İtalyan hücumunun Maaura-Adigrat 
demiryoJunu bir üs olarak kullanaca
ğı ve bu hücumun batlıca hedefleri
nin Aksum ve Adua olacağı sanıl
maktadır. Aksum'un İtalyan asker
leri tarafından zabtı, Habefler üze
rinde pek büyük maneviğ bir etki 
(tesir) yapacaktır. Çünkü Aksum 
münbit bir bölgenin merkezi olduk
tan batka menelik zamanında İtalyan 
askerlerinin Habeıler tarafından kı
lıçtan geçirildiği alandır. 

Birkaç gündenberi Ual-Ual yaki
ninde sınır üzerinde önemli miktarda 
Habeş askerlerinin toplandığı bildi
rilmektedir. 

60,000 muharip 
Londra, S.A.A. - Addisababa'dan 

Times gazetesine haber verildifine 
göre, Konta ve Vallapıo bölgeleri
nin 60.000 muhabiri Adisababa et
rafmda çadır kurmuşlardır. İmpera· 
tor, bu muharibler nezdine bir me
mur göndermiıtir. 

Habet hakem in raporu 
Londra, 5.A.A. - Adisababadan 

Timea gazetesine haber verildiğine 
göre, Habeşiatap'ın Cenevredeki de
legesi Profesör Jeze'nin raporu pazar 
günil buraya gelmit \'e nikbin duy
ıuJar uyandımuıtır. 

Yeni asker~er 
Napoli, 5.A.A. - 1500 uzman (mil 

tahaurs) itçi ve önemli miktarda ge
reç (levazım) tapyan Nazario Sauro 
gemisi, Eritre'ye hareket etmittir. 

Laval Pariate 
Pariı, 5 A.A. - Gece Cenevreden 

dönen Laval, önümüzdeki Bakanlar 
kurulu toplantısının gündelifini ha
zıdamak için finans, iç, bayındırlık 
ve it bakanlarile görüımüttür. 

GOmrQ/ctt muamele resmı 

T ecimenlere 
Daha Kolaylık 

OtobUs devriliyor 
Devrilme, pek feci olmuştur. Ön

ce, otobüsün sağ ön tekerleği dere
ye doğru yürümüş, sonra arka sağ 
tekerlek te otobüsün müvazenesini 
bozmuştur. Sağdaki ilk tekerleğin 
yol seviyesinden daha aşağıya düş
mesi otobüsü, karanlıkta, büyük bir 
gürültü ile sağda hemen hemen üç, 
d6rt metre daha apğıdaki dereye 
yuvarlamıştır. 

Otobüs evveli, sağ tarafı üzerine 
düpnü, fakat temas ettiği yer çok 
meyilli olduğu için bir defa daha 
takla atmıştır. 

Otobüsün içindeki dört yolcu ile 
şoför feryada başlamışlar, can acısi
le uzun uzun haykırmışlardır. 

Yaralanan kadınlar 
Kaza, pek ucuz geçiştirilmekle 

beraber Taksimden Sarıyere giden 
Beyoğlu Hamam sokağındc1 45 nu -

Ekonomi Bakanlığı, Gümrük ve maralı evde oturan lstefan kızı A
İnhisarlar Bakanlığına müracaat e- dalya ve diğer bir kadın ba§ ve kol-

larından ağırca yaralanmışlardır. 
derek, ihracat tecimenlerine gümrük Erkek yolculardan Nurullah kolla • 

[Hususi muhabirimiz 
b i ld i ri y o r ] 

Ankara, S 

!erde daha fazla kolaylık gösteril- rından, ıoför Cevdet Hayati de muh 
mesine imkan olup olmadığını ıor- telif ..,,_rferfnden yaralar almıtlar -
muştur. _....~ ... Adalya, evvela çocuk hastanesi-

Ankara llbayl --univatinl ne götürülmüş ve orada ilk tedavisi 
.. ,,..,, ı- yapıldıktan sonra evine kaldırılmıı-

b 1tİrd1 tır. Yarası ağırcadu. 

Ankara, S (Huausi muhabirimiz 
bildiriyor) - Me.un bulunan İlbay 
Nevzat liugün gelmiş, vazifesine bat 
lamıştır. 

iki atanma 
Anxara, :> {rtuınn1i muhabirimiz 

bildiriyor) - Tümen muhaaebeciJi
ğine Finans Bakanlığı Kanunlar 
Direktörlüğü §eflerinden Fahri, 31 
ind Tümen muhasebedliğine de es
ki vilayet muhasebecilerinden Rem
zi atanmıılardır. 

iç Bakan Ankarada 
Ankara, 5 (Hususi muhabirimiz 

bildiriyor) - İç Bakanı Şükrü Ka
ya İstanbuldan geldi. 

Doktorların 
Tasnifi 

Birinci, ikinci sınıflar• 
kimler ayrıhyor ? 

Akil Muhtarın bir krokisi 

Etıbba odasında aon ay içinde ya• 
pılmakta. ~~ doktorJarm tasnifi ifi 
buıün bıtirilecektir. Oda yönetim ku 
rulu, fevkalade aıl!ıfa, birinciye ayn
Jacak doktorların ıı vaziyetleri üze • 
rinde tetkiklerine henüz devam et • 
mektedir .Bilhassa Netet Ömer Maz-
har Osman, Akil Muhtar Tevfik Sa
lim, Orhan Abd~, Huhlai Behçet, 
Mehrpet Nureddın, Şakir Ahmet 
Mim K~~'.in fevkalide 11IUfa mı: 
yokla bırın~ı sınıfa nu aynlmalan i _ 

Dün sabahtan itibaren otobüsün 
parçalarınm taşınması ve harap olup 
parçalanan karoserinin çıkarılması 
itile uğraşılmıştır. 

Şoför anlatıyor 
Hadise yerine yetişen muharriri· 

mize §oför Cevdet Hayati izahat 
vermiş ve demittir ki: 

••- Gece sıramız gelince, Tak • 
simden kalktık. Viraja kadar sela
metle geldik. Maslak jandarma ka
:rakolu önünde sigortalarda, lamba -
latda bir şey yoktu, tam Hacı Os -
man virajına geldik. Birinci dönüş, 
arızasız geçti. İkinci virajı dönü -
yordum. Birdenbi~ önüm karardı. 
Sigortaları kurcaladım: Yanmış. 
Fren yapmak istedim, fakat ben fren 
yapın.caya kadar arabanın sağ teker
lekleri caddenin sağına doğru yattı 
Ye birdenbire sol tekerleklerin bava
landığmı, arabanın sağa doğru dev
rildiğini hissettik. Otobüs, dereye 
yuvarlanırken bir defa daha takla 
attı, tekerlekler havada, tepesi U.tü 
alabora oldu.,, 

Nuru•lah anlaltvor 
Yolculardan Nurullah ta muharri

rimize izahat vermiı ve: 
''- Otobüste 2 erkek, 2 kadın ol· 

rmk ~er~ 4 yoku idik, demiştir. 
Tam vıra1a geldik, lambalar söndü. 
A!°an dikkat! demi ye kalmadı oto
büs, başatağı devrildi. Biz ne iae a
°!a~ ~avaUı kadınlar çok korktular, 
bmsı ba~gınlıldar geçirdi. Jandar
~alar gelınceye kadar öylece bekle
dık. Sonradan gelen bir otobüsle 
Sarıyere gittik. Şimdi, otobüs k&l
dırıldı mı diye geldim.,, 
.. Mubarririmiz, otobüs devıiJirkm 
ıçınde bulunan mal sahibinin de ka
n h~k~ındaki fikrini sormuş ve öğ
renmıştır. 

Mal ~~hlbl de lçerdeydl 
.. Mal sabıbı Kemal, kazayı, gördü

i~, zararı anlatmıştır: 
. - ~rabadaydım, bayıra geldik. 

Bırdenbıre lambalar söndü, şoför de, 
ben ~e §a•ırdım. Araba takla atmak 
ıuretıle dereye uçtu. 

Ne yapalım, ne diyelim? Olan ol
du. Hepimizin kazayı çok ucuz at
latmıı olmamız da Allahın bir yar
dımı ... 
Ot~ilıü dört bin liraya almııtım. 

Mevaım yaz, it zamanı... Zararım 
ralnız ~ört bin lira değil, bütün bir 
1§ mevııminin de boş geçmesidir. 
Arabam bu yolda beş senedenberi 
çal!şıy~r~u. Geçenlerde muayene de 
~ttınnıştırn. Tamirden çıkalı henüz 
üç ay olmadı. 

Dün akşam saat on dokuzda Köp
rünün Eminönü tarafında feci bir 
otomobil kazası oldu ve ihtiyar bir 
adam ağır surette yara!andı. . . 

Hadise yerin~ . va.~!ınde. _ retış~~ 
bir muharririmızın ogrendıgınt- go
re Nazif adında ve SS yaşlımnda o
la~ bu adam bir kaldırımdan öteye 
geçmek isterken, süratle gelen bir 
taksinin altında kalmış, baş, kol ve 
bacaklarından ağır surette yaralan
mıştır. 

Yaralı eczahanede ilk tedavisi ya
pıldıktan sonra Cerrahpaşa hastane
sine kaldırılmıştır. Şoför kaçmı§ • 
tu. Yakalanacağına şüphe yoktur. 

Florya yolunda da 
bir facial 

Dün Florya yolunda çok feci bir 
otomobil kazası olmuştur. 

Sabahleyin Kirkor, Nişan isminde 
iki küçük çocuk Bakırköyden birer 
bisiklete atlamışlar ve Floryaya git
mek istemiıterdir. Küçükler, biribir
lerile yarışa koyulmuşlar ve bisik -
letleri oldukça hızlandırmışlardır. 
Yarışta Nişan, arkadaşını çok geri
de bırakmış ve epey önden yoluna 
devam etmiştir. Bu sırada henüz nu
marası tayin edilemiyen bir otomo· 
bil, süratle Nişanın yanından geç -
miş, Nişan da geride kalan arkada
tmı biraz şaka ile kızdınnak için 
arkasına ba1unca Kirkorun yere yu
varlandığını zannetmiştir. Fakat ço
cuğun içi rahat etmemiş, yanına yak 
]aşmıştır. Nişan, biraz evvel geçen 
otomobilin arkadaıına çarptığını ve 
çocukcağızı çiğniyerek öldürdüğü -
nü anlamıştır. 

Kirkorun bisikleti parçalanmış, o
tomobil kaçmıştır. Çocuğun çiğnen
diği jandarma kumandanlığına ha
ber verilmiş ve jandarma tahkikata 
el koymuştur. 

Kirkorun cesedi kaldırılmış, gö -
mülmesine izin verilmi§tir. Meçhul 
otomobil aranmaktadır. 

Evvelki gÜn Kemankcı Muıtafapa• 
'8 caımiinde 12 inci asra ait ve elek· 
trikle iıliyen bir frijider bulunmuı· 
tur. Frijider o kadar iyi halde muha· 
faza ediJmiıti ki, içini açtıkları za
man henüz açdmamıı yaron litTelik 
iki ıite inhisar rakııı çıkmı,tır. Bir 
gazete hafriyat anaımcla dört adet 
gramofon plağı bulunduğunu yazmıı· 
sa da bu doğru değildir. Yalmz ya• 
rnn bir (Ali Baba) plağı bulumnut
tur. A>:"~ da bir demet (eıya piyan· 
gMu bileti) de çıknuıtır. Bu biletler 
tetkik için piyango mütehaum Bay 
S~~ Çelebi'~e 'ftl'İlmiıtir. içlerinden 
bınne (Pekin) seyahati, birisine do 
(Yalova aafası) çıktığı rivayet edil· 

mektedir. Aynca bir (yoyo) da bu· 
lunmuısa ela bunun Fatih devrine ait 
olduğu üıtüncleki meınevitJerden an· 
laırbnııtır. Bu kazılarla (hafriyatla) 
halk çok metıruldijr. Hergün yüzlerce 
kiıi: 

- Bakalım ne çıkacak?! diye me
rak edip çukurlann batına toplanmak. 
tadırlar. 

Ben bu buluntulan (bulantı oku. 
mayın) gördükçe topraktan yapdmıı 
olmama rağmen .af toprak olmadıit
ma, hatti kili.eden bozma bir cami 
olmadığana nekadar seviniyorum bil· 
aeniz. 

Yoksa hana da bir Patagonya'h 
profesör d..taksl olur. Alır eline kaz. 
mayı. Kaz bire kaz!.. içimden kim 
bilir, ne mozayilder, ne Ortaçağa ait 
eakilildet", neler neler ve göründüğüm. 
den batka pyler meydana çıkar ..• De. 
lik detik olurdum-. 

Aman tükür ki, kiliseden ~ 
bir eski cami değilim. 

B. FELEK 

Türk Diş Hekimleri 
Kurumunun Yeni Eseri 
Çocuk dişleri dispanseri dün törenle açıldı 

Dünkü açılış töreninde 
Türk Dit Hekimleri kurumu tara- cuk balamevinin direktörü Dr. Şükrü, 

f ından Cağaloğlundaki çocuk esirge - 112ekteplerde diş bakımının eheınmi· 
me kurumu binasında temin ettili yetini ortaya koyan bir istatistikten 
"Çocuk işleri dispanseri" dün aaat bahsetmİ§, aekiz ilk mektepte 1183 ta• 
10,30 da açılmıştır. Açılma töreninde !ebenin muayene edildiğini, bunlar • 
birçok davetliler, ve dit hekimleri bu-
lunmuılardır. Dit hekimleri kurumu dan 1053 ünde dit bozukluğu görül· 
bqkanı profeaör Kazım Eut Devrim. düğ~nü misal olarak anlatmıştır. Da
önce bir söylev vererek kurumun son vetlder bundan sonra, dispanserin te· 
çalı§CDalarını anlatınıı ve: ~vi aalonunu gezmişlerdir. Bu salon, 
"- Şarbayhğın yardıınile timdiye ıkı çocuk tedavi edilebilecek şekilde 

kadar 40 bin ilk okul talebeainin dıJ- hazırlanmış ve bütün takımlar da ona 
teri muayene edilmiı ve iyi sonuçlar göre c~miyetçe ihzar edilınittir. Meh
alınmıştır. Bu sefer tarbay1!ğtn .Y~i met Rıfat, Suat lsmail, Oıman Bür
yardımı ile bu çalı§m& genıttetümıt han, Neriman, Mehmet Muammer 
ve ilk çocuk dişleri dispanseri bugün Hüseyin Sabri, Şemseddin. Kemaled~ 
açılmıştır. Diğer şarbaylıklann da bu din Riza. Ziya Cemal, Ratip Hasan. 
uğurda çalıımalaıını temennı ederiz. 
Arkadaılarım dispanserin açım günü- Kemal Rifat dispanserde meccani o • 
nü tesadüfen benim doğum günüme larak çalıtmayı Üzerlerine almıılar. 
raatgetirdiler. Bugün yarım asırlık dır. Dispanserde daimi olarak bir 
hayatıma bqhyordum.,, demiştir. asistan bulunacak ve her gün tedavi 
Kazım Eaattan aonra, Sivas sayla- yapılacaktn. 

vı ve Çocuk Eairıeme Kurumu latan- -------------
bul Bqkaıu Şemseddin de bir söylev 

Kemal, arabanın i" yarayıp yara
mıyacağı hakkındaki aorgulara ce -
vaf. venni, ve: 

vermit : 

cap edeceğı dütünüıecektir. ismi se
çen bu doktorlann hangi anuflara ay
rıldıkları henüz maliye ıubelerine bil
d!rilmcmiıtir: ~kinci sınıfa ayrılan, ya 
nı sınıf vergıaı olarak senede 80 lira 
verecek dok.otlarımız ıunlardır. 

Asabiye miltehaaaıaı Nizım Şam 
ürolog Fuat Fehim, kulak mütehu: 
sm Bahri larnet, göz mütehauıaı Sa
lih Sait, asabiye miltehaum Fahred
din Kerim, dif doktoru Şevket, dit 
doktoru Mustafa Mehmet, Dahiliye 
mütehauıaı Hafız Cemal, çocuk hu
tahldan müteha11111 Ali Şükrü ku • 
Jak milteha..,aı Sani Yaver, kacbn has 
talıklan mütehassısı Ali Eaat bevli
ye mütebauı11 Ali Etref, bakteriyo
log Osman Şerafettin, dit tabibi Ke

l mil ve dahiliye müteha111sı Muzaffer 

. ~undan aonra, demittir, arabanın 
hıçbır parçası hiçbir yerde kullanıl
maz •. H.er şey harap olmuş ... Şu ka
roserının vaziyetine bakın. Bu size 
her şeyi anlatır.,, ' 

Otobüsün motör ve makine aba
mı, t.tanbuldan getirtilen bir oto • 
mobil vincile kaldırılmıt ve ıötil· 
rülınüttür. Dün geç vakte kadar, ha
rap karoserin dereden çıkarılmasına 
çalııılmrıtır. 

ikinci kaza, kaçan kamyon 
İkinci kaza da, ne gariptir ki, bu 

hidiseden 15 dakika aonra, yine Ha
cı Osman virajı civarında olmuttur. 

Memlekete aağJam kafalı ve aağlam 
bedenli nesil yetiştirmenin Türk in • 
Jalibınm batlıca amaçlarından oldu
~u anlatarak ~un~n söylemiştir: 

- M~eketin yükselmesinde mil 
nevver dımağlarm rolü ne ise müda
fuamda da aağlam bedenlerin ehem
miyeti o kadarmıı... Kimaeıiz ve ba
kımaız yavruların kurtarılması ve te
davisi yolunda çocuk esirgeme kuru· 
munun mesaisine ittirak ettiklerinden 
dolayı kendilerine teşekkür ederim. 
Güzide diş tabiplerinin içten kopan 
bu yardıma koımaları her türlü takdi 
re pyancbr.,, 

TEŞEKKÜR 
Bay Ruşen Sadık 

OLGUN'nun 
cenaze merasiminde hazır bulunmak. 
t~lgraf ve m~ktupla taziyetlerini bil· 
d!1'°1~~ suretıle aziz ölüye kartı ıev
gderını ve alikalannı gösteren sayın 
Sosyetele~ ve Kurumlarla arkadaşla
rına ve aılelerine ayn ayn tetekkür 
borçlarımızı ödemeye büyük acımız 
minj olduğundan bu .uffcmizi 1ı1yın 
gazetenizle yapmakta bizi mazur g6r
mtlerini aaygılanmula dllem. (\ rendiğimJze re, Derbent cf. 

/ık toDlandılu evki. -

Karısı Kardqleri Oaulları 
BL~dan ıonra, Edtrnebpıdaki-ço • 
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No. 102 

--SAGLIK 
ÖGÜTLERi 

Makarna 
Vaktile, makarna bize yabancı 

memleketlerden gelirken bile onu, 
kıymalı olsun, peynirli olsun, daima 
seve seve yerdik. Avrupa makarnası 
alrnağa kudretleri yetmiyenler evde 
kendileri erişte keserek makarna ni
yetine, yine lezzetle, yerlerdi. 

Bir sevgi ve bir. metres 

Bir ip Veya iplik Üzerinde Birleri, Onları, 
Yüzleri Anlatmak Nasıl Mümkündür? 

Şimdi yediğimiz makarnaların he
men hepsi kendi yurdumuzun buğda
yından yapıldığı için artık onu ulusal 
yemeklerimizden saymağa hiçbir en
gel yoktur. Makarna ilkin buğday 
unundan yapıldığı için hiç olmazsa 
ekmek kadar besler. Halbuki makar
naya süt, yumurta da karışır. Bunlar
dan dolayı besleme kudreti artar. On
dan sonra da makarnayı yalnız haş
lıyarak yemek hastalardan başkası 
için pek te adet olmadığından, ma
karna yemeklerine kanıtmlan et kıy· 
ması, yahut peynir onun değerini büs

Sevdikten, hatta sevişip ev
lendikten sonra eşinde bekle
mediği birtakım kusurlar, ken
disinde sakladığı birtakım ek
sıkler bulmıyan kaç kişi vardır? 
Yeter ki bu kusurlar aşkın deva
mına mani olacak kadar kötü 
olmasın. 

resi aklımda tuttum, gittim ve 
bu apartmanda, beni seven ada· 
mm metresile birlikte sekiz ay· 
dır oturduğunu öğrendim. lz· 
mir'den gelen bu kadının bir de 
çocuğu var. Belki ikisinin ço
cukları ... Hemen kendisine bir 
mektup yazdım; ayrıldık. lki 
günde bir beni sevdiğinden, 
kendisini mazur görmemden, 
her şeyin düzeleceğinden ve 
benden başkasile yaşaması im
kanı olmadığından bahseden 
mektuplarını alıyorum. Cevap 
vermiyorum. Fakat kendimi 
yokladığım zaman onu gittikçe 
daha çok sevdiğimi anlıyorum. 
Hatta bu arada iki defa daha 
metresinin apartmanına ·gide • 
rek kapıcıdan onun her akşam 
gelip gelmediğini, çocuğun ba
basını sordum. Her akşam gel· 
mediğini, çocuğun babasını bil· 
mediğini öğrenince sevindiğimi 
sizden gizlemiyeceğim. Benim 
bu hissimi nasıl tahlil edersiniz 
ve bu maceranın nasıl biteceği· 
ni umarsınız?" 

tık denemeler bu ihtiyacı pek acı 
'bir surette göstermişti. Rusyaya 
k:tro;t, ı·~:n de iyi zabitlerden seçil-
···~· birkaç casus teşebbüsu yaptılar 

ve gördüler ki ordu zabitleri büyük 
kıtaların yürüyüş. oturuş ve muha
.rebe sıralarında ne kadar bir saha 
.işgal edeceğini bile tahmin-den aciz
<hrler. Yabancı orduların kuruluşla
rı hakkında hiçbir bilgileri yoktur. 
Casuslar raporlarını gönderiyor, fa
kat düşman tarafından kendilerinin 
.sezilip sezilmediğini, raporların on
lar tarafından açılıp açılmadığını a
raştıramıyorlardı. Harpten evvel 
Rusyaya gönderilen iki zabit daha 
işe başlamadan yakalanmıştı. Bu 
durum ve vakalar bir casus mektebi
nin ne kadar gerekli olduğunu gös
termişti. 
, Karargahlarda öğretme büroları 
açıldı. Büyük manevralarda istihba
rat tatbikatı yaptırıldı. Karargahla
ra, yetiştirilmiş birer istihbarat za
biti verildi. 

Emirlerin tertip ve icrası sırala
rında casusların nt: suretle istifade 
ettikleri meydana çıkarıldı. Konak
Jarda, mola yerlerinde ve muharebe 
alanında casuslardan sakınma ted • 
birlerinin ihmal edildiği görüldü. 
:Bu maksatla sahra jandarması veya 
ısahra emniyet kıtaları, karargah mu 
hafızları teşkil olundu. Posta ve 
kurbelerin muhafazası, tellerin mu
hafaza ve kontrolü, nakliye vasıta· 
]arının ve har.p müesseselerinin yer
liler veya casuslar tarafından taar
ruza uğramamaları için tedbiler dü
şünüldü. Bu işler düşünülür ve tat· 
bik edilirken hain ve casuslara da 
tesadüf edildi ve tutuldu. 

General Ur<bonski'nin son sözü şu 
dur: 

''Casus mektepleri ne kadar mü
kemmel ve ihtiyaca uygun olursa 
:muvaffakiyet o kadar büyük olur. 

Büyük manevralarda korunma ve 
saldırım istihbaratının tatbiklerine 
ehemmiyet verilmesini pek lüzumlu 
görürüm.,, 

Casus mekteplerinin bir kötülüğü 
varsa o da orada yetişenlerin biribi
rini tanımasıdır. Bazı yazılarda Rus 
larm buna mani olmak için ajanları 
ayrı ayrı localarda okuttukları, her 
casusun kabiliyetini anlamak için 
kolaydan güçe ve tehlikesizden kor
kuluya doğru gitmek üzere mektep 
direktörü tarafından denemeler ya
pıldığı anlatılmaktadır. Bu, ne de
receye kadar doğru ve yapılması 
mümkilndür? bilmiyorum. Esasen 
her casus ve ajan kendisini kulla
nacak olan adam veya daireden (1) 
böyle bir bilgi ve öğüt almaktadır. 

Rus mekteplerinde casuslara ve
ri len ders ve örneklerden bu aayıfa
lara bir iki resim koyduk. Daha yu· 
karlarda birer ikiıer koyduğumuz 
örneklerde casusların kendiliklerin
den buldukları veya mekteplerde öğ 
rendikleri hileleri (2) göstermekte
dir. 

Rus mekteyleri bahsinde düşman 
içine gönderilecek bir casusa veri
len şöyle bir bilgiye de tesadüf et
tim: 

''Bir ip veya iplik üzerine aralı~ 
lan bir olmak üzere üç büyük dü
ğüm, bunların arasına da küçük dü
ğümler yaparsın. Bu dilğümler bir
ler, onlar, yüzler hanelerini göste
rir. Yüzler hanesi birinci ile ikinci 
düğüm arasına, onlar hanesi ikinci 
ile üçüncü ve birler hanesi Uçilnc:ü 
düğüm gerisine konur.,. 

Casus hileleri açılmışken Büyük 
Harpte elimize geçen bir iki örnek 
daha vereyim: 

Ben o zaman aansörde idim. İngi
liz esirlerine öteden beriden gelen 
birçok hediyeler arasında iskambil 
kağıtları ve liıgat kjtapları da bulu
nuyordu. Sargılar ve sarılı olanlar 
!her türlü kontrolden geçirildiği hal
de bir şey çıkmıyor ve yerlerine ve
riliyordu. Yalnız iskambil kağıtları 
muntazam deste halinde iken yan 
taraflarında renkli birtakım nokta • 
lar görülüyordu ki biz bunları süs 
olsun diye yapılmı§ sanıyorduk. Ha 
kikattc ise bunlar mükemmel bir 
şifre idi. Deneyiniz. Mesela kupa. 
karo, ispati, pika kiğıtlarmı birli, 
dağlı, kız, oğlan, onlu, dokuzlu ... Sı· 
rasile dizip deste yaptıktan sonra 
kenarına şifrenizi ve yahut açıkça, 
.,İsmet İnönü Erzuruma gitti,, diye 
yazınız, destenizi kanıtınnız. Gö
rece ksi niz ki bu yazı kağıtların ke
narlarına dağılmıı birer noktadan 
ibaret kalacaktır. Bunların yazı ol
ması, tekrar ayni !., .. , ·e istife gir· 
meııine ba ,Jıdır l:İ )U ua ancak ka· 
ğıdı gönc4cr::::ı ve illan arasında bi
linen bir şeydir. 

Lugatle muhabere işini Büyük 
Harpte Alman istihbaratı bulmuı 
•e bize bildirmişti; şimdi bir esir • 

~ ... -
Sumru imzasile bize mektup 

yazan genç kız acı bir inkisar· 
dan, kendisini yıldırımla vurul· 
muşa döndüren bir darbeden 
şöyle bahsediyor: 

bütün arttırır. Lezzetine gelince, ma- "Babam, ben çok küçük iken 
kamanın her türlü zevki hoşnut ede- ölmüş. Annemle yapayalnız kal
cek türlü türlü ıekilleri vardır. Hele mış, onun elinde büyümüşüm. 
fırında kızartılmış makarnadan, pey- Kendimi bildiğim güridenberi 
nir yiyemiyenlerden başka hiç kimse- annemin lzmir'deki amcasından 
nin hoşlanmadığı şimdiye kadar işi-
tilmemiştir. yardım gördüğümüzü, bana bu 

merhametli adamın sık srk pa-
Hazır cihetine gelince. makarna et M 

kadar, ekmek kadar, yumurta kadar ra gönderdiğini biliyorum. ek. 

Büyük harpte Fransız casus güvercinleri Alman cephesi geri
sinde çok büyük hizmetler yaptılar 

kolay hazmedilir. Yalnız Lausanne'lı tebe onun parasile girdim. Lise
Combes adında bir hekimin makarna- den onun himayesinde çrktım. 
yı incelemesindenberi mideleri ve bar- O öldükten sonra da, lisede bir 
saklan bozuk hastalar için makarna kere yuzunu gördüğüm genç 
yapılırken ununa yumurta karıştırma- oğlu bize yardım etmekte de· 
adet olmuştur. vam etti. Bunlar İzmir'in maruf 

Makarna böyle yumurtasız yapıldı- Evvela şunu söyliyelim ki bu 

macera yeni başladığı için nasıl 
ve ne zaman biteceğini kestir· 

mek güçtür. Genç kız kendisine 
biraz minnettarlıkla bağlı oldu· 
ğu delikanlıya karşı şöyle böyle 
bir temayül duyarken onun met· 
resini öğrenince adamakıllı sev· 
meğe başlamıştır. Eğer çocukla 
lzmir'li gencin alakası yoksa, 
- metresini muhafaza etse bi· 
le - Sumru sevmeğe devam 
edecektir. Fakat metresinden 
ayrılırsa artrk hiçbir mesele 
kalmıyacak ki, gencin Sumru di· 
ye yazdığı mektuplardan da 
böyle bir son için münasip za· 
man beklediği anlaşılıyor. 

den ailesine yazılmış bir mektubu ı cephesine hareket etti,, yazıları o· 
okuyalım: kunuyordu. 

.. Selam ;k~la~dan sonra bir ~ıra dil- Dudak şlfraai 

ğı vakit bile içinde yüzde 9 albümin zenginlerindendir. Liseyi bitir· 
ile 0,3 yağ ve yüzde 70 şeker yapacak dikten sonra yine bu zengin 
madde bulunduğundan yine çok be5· gencin mektubile burada bir 
leyici bir yemektir. avukatın yanma daktilo olarak şurerek ıkı, uç yerde mesela 1915, 

949, 1873 rakamlarını yazmıştır. Bun 
lar tarihten bahsederken ve yahut 
bir hesap verirken konmuş rakam -
lardır. Şüphelenecek hiçbir tarafı 
yoktur. Fakat muhabere edenlerin 
ellerinde ayni müellifin ayni lıigati 
vardır. Bu JUgat, faraza (2000) saJ 
yıfahdır. Mektubu yazan daima son 
rakkamı liigatin bulun<iuğu satır sa
yısına ve ondan önceki gibi rakkam
ları da lfıgatin sayfasına göre koy
muştur. Bu hesapça yukarda yazdı
ğımız rakkamlardan 1915: 191 inci 
sayfanın beşinci lugati, 949, 94 üncü 
sayfanın dokuzuncu lltgati demek • 
tir. Mektubu alan adam bu lUgatle
ri bulunca kıta isimlerine. hareket
lerine, numaralarına dair bilgiler bu 
lur ve çıkarır. Yazışanlar arasında 
böyle bir lu~t hilesi olduğunu bil
miyen kontr espionaj memurları için 
bulunması güç bir hile ... 

Yine Büyük Harpte idi ki Alman 
istihbaratı bir esir tarafından yazıl
mış bir kart postal yakalamış ve bi
ze göndermişti. 

Kart Postal esirlerin bulunduğu 
garnizonu göstermekte, ağaçlar ve 
yeşillikler içinde güzel bir yer ol
duğu ve rahat yaşadıkları yazJlmak
ta idi. Fakat çizilen otlara ve yap• 
raklara dikkatlice bakılınca ''Hin· 
denburg ayın be§inde Romanya 

Beyoğlu sulh mahkemesi baı yaz· 
ganlrğrndan : 

l - Mareıal Fevzi Çakmak ile Ne
bahat, Emine, Adnan, Müfide ve Şah
ver varisleri Hayri ve Fethinin mü
tasarrıf oldukları sekiz yüz seksen 
yedi lira 4 kuru§ muhammen kıymet· 
li Cihangirde Cihangir caddesinde 
70 numaralı arsa temamı guyuun i
zalesi için açık arttırmaya konuldu· 
ğundan 9.9.935 tarihine müsadif pa
zartesi günü saat 15 den 16 ya kadar 
Beyoğlu Sulh mahkemesi başyazgan· 
lığınca müzayede ile satılacaktır. 

Arttırma bedeli muhammen kıymetin 
yüzde yetmi § beşini bulursa o gün 
ihale edilecekdir. Bulmadığı taktir· 
de en aon arttırmanın tcahhüdü baki 
kalmak ıartile ikinci arttırma sah gü· 
nüne tesadtlf eden 24·9-935 günü 
saat 15 ten 16 ya kadar icra oluna
cak ve en çok arttırana ihale edile
cekdir. 2 - İhale tarihine kadar bi
rikmit ve birikecek Maliye, Belediye 
vergileri vakıf karesi ve tellaliye 
müşteriye aittir. 3 - Arttırmaya iş· 
tirak edecekler muhammen kıymetin 
yüzde yedi buçuğu nispetinde temi
nat akçası veya Milli bir Bankanın te 
minat mektubu getirmeleri garttır. 

4 - Arttırma bedeli ihale tarihinden 
itibaren bet gün zarfında mahkeme 
kasasına teslim edilecek aksi takdir
de ihale fesih ve farkı fiat ile zarar 
ve ziyan faiz bili hüküm kendisin-
den tahsil edile~kdir. 5 - 2004 
numaralı icra ve iflas kanununun 
136 ncı maddesine tevfikan gayri 
menkül üzerindeki ipotek -.ahibi ala· 
caklılarla diğer allkadarlar gayri 
menkul üzerindeki baldannın, bahu· 
sus faiz ve masrafa dair olan iddia· 
lannı ispat için ilan tarihinden itiba
ren yirmi gün .zarfında evrakı müs-
pitelerile birlikte satı~ memuruna 
müracaat etmelidir. Aksi taktirde 
haklan tapu sicilile sabit olmayanlar 
ıatıı bedelinin paylaşmasından ha-

Casus mekteplerinde öğretildiğini 
bir yerde okuduğum bir vak'a daha 
var ki, garip olduğu kadar önemlidir. 
Mümkün değil gibi göründüğü halde 
ciddi ve doğru yazan bir kalemden 
çıktığı için buraya eklenmesi faydalı 
olacaktır. 

Hatmmda kaldığına göre vak'a 
göyledir : 

Rusya'ya girmek istiyen iki casus, 
galiba Riga'da, bir gazinoda buluıu· 
yorlar. Gidecekleri yerde kiminle ve 
nasıl görüşeceklerini müzakere edi
yorlar. 

Bunlardan birkaç masa ötede bir 
kadın oturmakta ve bunlara bakmak· 
tadır. Casuslar bu kadından JÜphe • 
lenmekle beraber yavaş konuıtuklan 
ve kadının ititmMine ihtimal verme
dikleri için sözlerine devam ediyorlar. 
Konuşma bitince kadın garsonla ha· 
her göndererek bunlardan birini ma
sasına davet ediyor. 
Şunu unutmadan söyliyeyim ki, ca· 

suslardan biri bir Ingiliz .zabiti, öteki 
Rus'tur. Vak'a Büyük Harbin sonla
rında ve Bolşevik devriminin baılan· 
gıçlarmdadır. 

lngiliz casusu kadının masasına gi
diyor. 

( 1) Commettant 
(2) Trucı 

[Arkası var] 

İFLASTA ADI TASFİYE !LANI 

İkinci İflas Memurluğundan : 
Merkezi Galatada Bahtiyar hanında 
ve §Ubeleri Adana ve ?viersin'de bu· 
lunan ve Pamuk ve Yağcılıkle meı· 

ğul bulunmakta olan Pamuk ve Ne
bati Yağlar Sanayii Türk Anonim 
Şirketinin iflaaı 31-7-1935 tarihinde 
açılıp tasfiyenin adi şekilde yapılma
sına karar verilmiı olduğundan : 
1 - Müfliste alacağı olanların ve 
istihkak iddiasında bulunanların ala· 
caklarını ve istihkaklannı ilandan 

bir ay içinde ikinci iflas dairesine 
gelerek kaydettirmeleri ve delillerini 

(senet ve defter hülbalan ve saire) 
asıl veya musaddak suretlerini tevdı 

Nazik mideler için en iyisi makar- gırdim. Artrk onlara muhtaç ol
nanın yalnız tuzlu bir suda yarım sa- mıyacak kadar para kazanıyor· 
at kadar haşlanmış şeklidir. Bu ma- d 
kama yenileceği vakit üzerine biraz um. 
tereyağı konulur. Yağ makarnanın aı· Geçen sene annemin merhum 
cakhğile kendi kendine erir. amcasının oğlu lstanbula taşın· 

Sahiplerine şikayet vermiyen mi- dı. Buraya yerleşti ve birkaç 
delere layık bir makarna yemeği şöy- gün sonra, bir gece bizi ziyare
le piıirilir: te geldi. Ondan sonra ziyaretle· 
Yanın kilo makarna kaynar et su- ri sıklaştı. Yalnız eve değil, ya· 

yu, yahut tuzlu su içinde yurnıatın· 
cıya kadar başlanılır, sonra makarna- nında çalıştığım avukata da sık 
nın hamur olmaması için hemen süz- sık geliyor; benimle alakadar 
geçten geçirilir. Bir taraftan da tava- oluyordu. Benden bir iki yaş kü
nın içinde büY,ücek l5ir par~a tereyağ- Çük olan bu gence karşı ny,larca 
eritilerek onun üzerine haşlanmış ma- hiçbir şey düşünmedim. FaKa:t 
kamanın bir kısmı konulur, üzerine 
tuz, biber ve kaşar peyniri kanşık ola- onun neler düşündüğünü anla
rak ektHr. Unrine bir kat daha ma- makta gttçlü\r cekmivordull)- Bjr 
karna ve daha üzerine tuz, biber ve gün bizi evlerine davet ettı; atr 
peynir. Makarnanın hepsi tamam ol· !alarma tanıttı ve işte o gün 
duktan sonra tekrar bir parça tereyağ kendi odasında yalnız kalma· 
konularak iki çatal ile karıştırıldıktan mızdan istifade ederek bana aş
ıonra sofranın üzerine konulur. 

kını söyledi. Onu sevdiğim için 
Bunu fırında kızartmak isterseniz, değil, fakat israrı, takibi hoşu· 

üzerine bir de galeta tozu ektikten 
sonra fırına sürmeli ve kızardıktan ma gittiği için güldüm. Gezme 
sonra da kabını değittirmeden öylece teklifini kabul ettim. Ondan 
yemelisiniz. sonra aramızda ciddi bir seviş. 

Küçük, fakat önemli bir tavsiye: me başladı. Bir senedir devam 
Bir gün yolunuz Italyaya düşerse, lo- eden ve onun vaadine göre gele 
kantada önünüze getirecekleri makar- cek sene nikahla bağlanacak 
nayı, aman, bıçakla kesmeyiniz. Ma- olan bu sevgi geçen ay onun 
karnalar nekadar uzun olursa olsun-
lar, onlan çatalınıza dolıyarak kes • elindeki bir mektupla söndü, 
meden yemeğe çalışınız. Bir kere be- gitti. Bir arkadaşı onun metre. 
nim başıma geldi, makarnayı bıçakla sınden bahsettiğini işitir gibi 
kestiğim için, lokantada yemek yiyen- olmuştum, inanmıyordum. Fa • 
ler bana o kadar fena baktılar ki. be- kat lzmir'den bunun ismine ge· 
ni kapı dışan edecekler sandım. len bir mektuptaki adresin ken-

Lokman Hekim di evlerinden başka bir eve, bir 

Dr. t H S A N S A M 1 
GONOKOK AŞISI 

apartmana ait olması şüphemi 

' uyandırdı. Zarf m üstündeki ad· 

• 
Yakışıkh genç! 

Alllasya-.dan VahlL ıur.ı.u.,x'"'. 
"... Bir şehir kız ile nişan lan· 

dım. Tahsilim iptidaidir. Yakı
şıklı ve ailece zengin bir gen" 
cim. Fakat nişanlım hem dünya 
görmüş, dil bilir, hem de ben· 
den ç.ok fazla tahsili olan bir 
kızdır. Onunla konuşurken mah• 
cup oluyorum. Acaba evlenir
sem bu mahcubiyet devam eder 
mi?" 

Yani kendinizi zevcenizdeıt 
daha küçük görerek her mese• 
lenin münakaşasında yaya kal• 
maktan korkuyorsunuz; haklısı• 
nız. Kocanın karısına tahakkÜ" 
mü evin muvazenesini bozmıya• 
bilir. Kadının servetine, güze~· 
liğine kocanın zekası tekab~l 
edebilir. Fakat kadının bilgis1: 

ne, görgüsüne erkeğin güzelliğ'1 

karşı koyamaz. 

Bclsoğukluğu ve ihtilatlarma kar
tı pek tesirli ve taze apdır. Di· 
vanyolu Sultan Mahmut türbesi. 

No. 113. 
iTTiHADI Milli 

Türk Sigorta Şirketi =----,,_.----...... ----...----------
OPERATÖR 

DOKTOR nıMET 
Ankara caddesi Zorlu apart
man No. 21. Pazardan maa
da hergün saat 2-6 ha3taların1 

kabul eder. 4932 
5757 

YENi NEŞRiYAT 

HAFTA 

' Harik ve hayat üzerine sigorta muameleleri icra eyleriz· 
l ı ! Sigortalan halk için müsait şeraiti havidir. 

• 

Merkezi ülarui: Galatcula Vnyon Hanında 

Acentası bulunmayan şehirlerde acenta aranmaktadır. 
Telefon : 4.4887. 5746 

Osmanlı Bankası 

~-

eylemeleri. 2 - Hilafına hareket 
cezai mes'uliyeti müstelzim olmak 
üzere müfJisin borçlarının aynı müd
det içinde kendilerini ve borçlannı 
bildirmeleri. 3 - Müflisin mallannı 
her ne sıfatla olursa olsun ellerinde 
bulunduranların o mallar üzerindeki 
haklan mahfuz kalmak şartile bunla
rı aynı müddet içinde daire emrine 

tevdi etmeleri ve etmezlerse makbul Bu haftaki sayısında Peyami Sa
!anın "Biraz aydınlık., yazısı, tarih· 

mazeretleri bulunmadıkça cezai me- çi Ahmet Refiğin eski vezirlerden 
suliyete uğrayacaklan ve ruçhan hak Sofu Mehmet Paşa makalesi vardır. 
lanndan mahrum kalacakları. 4 - 15 Abdülhamidin methur şehremini 
Ağustos 1935 tarihine milsadif per· Rıdvan paşanın nasıl öldürüldüğü, 

TOrk ıonım Şirketi,. Tasla Tarlhi:18&3 
tayyarenin bugünkü hali, ölüm ha· 

şembe günü saat 11 de alacaklıların lindeki büyüklerin eon sözleri, Ça-
ilk içtimaa gelmeleri ve müflis ile nakkale harbinde çektiklerimiz, hi
müıterek borçlu olanlar ve kefilleri· kiye, birçok reıimli fıkra Haftanın 

bu sayısının zengin, renkli resimler-
nin ve borcunu tekeffül eden sair 

kimselerin toplanmada bulunmağa 

haklan olduğu ilin olunur. (13563) 

riç kalırlar. 6 - Şartname mahkeme 
divanhanesinde herkesin görebileceği 
yere asılmıştır. Fazla tafsilat almak 
isteyenlerin 935-17 numara ile baş 

yazganlığa müracaatları ilan olunur. 
,(13580) 

le süslü tnUnderecatından bir kıs • 
mını teıkil etmektedir. 

BUyUk gazete 
Büyük Gazetenin ağustos sayısı 

renkli bir kapak içinde zengin neş
riyatla çıkmı§tır. Bu sayıda meraklı 
tarihi yazılar, edebi roman ve hika
yeler bulunmaktadır. Büyük Gaze
tenin bu sayısını karilerimi.ze tilVIİ
ye ederiz, 

Sermayesi: 10.000.000 lngiliz Lirası 
TUrklyenln ba9hca 9ehlrlerlle 

Parla, Marallya, nıa, Londra ve Man~esterde 

Muır, Kıbna, Irak, Iran, Filiıtin ve Yunaniıtan'd• 
ıubeleri 

Yugoslavya, Romanya, Suriye ve Yurt'" 
nlstanda Filyalleri vardır. s1'° 

Her türlü Banka muameleleri yapar-
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iCMAL 
MUSSOLINI NEDEN 
SAVAŞ iSTiYOR? 

1tt"88olini'nin Habeşistan•a karşı 
ı~ata &yasanın manasını anlıya
l>ıı,_k için ltalya'nın iç işlerini ya
iıadan görmek lazımdır. ltalya'da 
~ffı°•ID son yıllar içinde büyük zor-
llklar ile wıılaşmıştır. Bu zorluk
ı.~ .Jyasal ae/Hplerden dogmuyor. 
l'ıııansa1 ve ekonomiktir. Fakat Mr 
,. 'b' 1llln.taJ ve ekonomik sebep gı ı, 
h~alarıa da er geç, siyasal sahada~: 
airlerinin tecellisinden Jlussolıaı 
lortınaJctadır. 

Fqist idattsinin ltalya'yı anarıi
dea .bırtarmak, ltalyan ulusunu bir 
Glka ftn/ında toplamalı hususunda
li '-farıfları meydanda olmakla be
"•be.r, fU da inkar edilemez Jci, ltal
h'111n ekonomik sabadaki durumu 
Ciin ııeçakge kötlile§lDelctedir. 

l7'ALYA'NIN TiCARET MU -
\' A.ZICNESl AÇIKTIR. Yani ltal
)ı fazla mal alıyor. Aı: mal satıyor. 
1932 ve 1933 yıllarında açık bir buI"" ıııilY8r liret idi. 1934 yılında iki 
ııçut milyara çılctı. 1935 yılının ilk 

~tı ayı g88teriyor ki bu seneki açık 
llti de aç milyarı bulacaktır. 
l7'ALYA'NIN BUTÇESI AÇIK

?'1Jt 1932 yılındaki bütçe açığı ilç 
l>ııçut milyar liret idi. 1933 yılında 
•çıt üç milyar sekiz yüz milyona 
~ktı. 1934 yılında altı milyarı buldu. 

1111dan endip eden .Mussoliai, 1935 
)dı için memur maaılarını indirmek 
~e IJcretleri Joe.mıelc suıetile tasarruf 
~1P1Dıf ve apğı iki milyara indirme
ıe ÇBlıımı,ıı. Fakat bu da halle ara-
8'11ıd• memnuniyetsizlik duyguları 
111•1Jdırdı. 
1 li'apst idaresinin ba~rrıiarr etra
ı:ullıdalci propaganda, göz ile görüle -
~1 Yen ve ele avuca alınamıyan maM
Aı •haya inhi.sar ettirilIIH!lctedir. 
ı..-•~dl aahadaki muvallalciyetsizlik 
-Z-lzdir 

l7'ALYA'NIN BORCU ON UÇ 
;:~LIK FAŞiST iDARESi AL -
l' .. DA UÇTE BiR ARTARAK 
'1' Uz ELLi MILY ARI BULltlUŞ-1pa.. Durumun iyileımesi i~n 
·~caJc tedbirler ltalya'nın elinde 
•. taildir. ltalya'nın tediye muvazene
~:: ~rdım eden muhacir paraları 
I'. lbi10r. Dünya luiai dolayısa.---1* 
.•Cilt l&almınır. Liret il• birlikte 
,.,., t :ır· 

.:_;;"~r,t,::;,-;;;;;ıi;;~ orlultlar 
tı; JlSinda hlan bir diktat&iJn yap
lı. "" yapmağa karar wrmi,ıir: 
l)J lya'yı fütuhata sürükliyerek ka-
fe 07u_ •~utmak. Filhakilca tarih gös
'fl./IDı§tır ki savaı içinde bulunan bir 
11':' lllemnuniyetsizlilcleriııi unutur. 
te ~t mahrumiyetlere Jcatlanır. lş
•lllil Ussolini'nin kararlarr üzerine 
,.:•n sebepler bunlardır. 

bay1ı t yine tarih göstermiştir ki, 
oıflr: • ~~raların tepkiai de yaman 
)o~ Bühusa ltalyan'lar gibi çabuk 
•iıJe an. çabuk yılan ve çabuk ümit
.., ,_n bir ulus ara.sında._ - • • • 

VARNADA BİR TÖREN 

Kral Vladislav ~ dına 
Bir Anıt Dikildi 

Sofya, 5. A.A. - Bulgar ajansı 
bildiriyor : 

Vıarna yöresinde 1444 de Leh· 
Macar kralı Üçüncü Vladislav'ın ka
mutanlığındak.i Leh, Macar, Romen, 
Sırp, Çek ve Slovak ordulariyle 
Türk orduları arasında Kral Vladis
lav'ın ölümüyle ıonunçlanan muha· 
rebenin olduğu yerde kralın ve bu 
muharebede ölenlerin hatırası için 
dikilen anıt dün törenle açılmııtır. 

Törende bafbabn Toıef, bütü~ 
hilkQmet üyc.i, Lehistan hilkQmeti 
adına General Orliçdreaze'nin bat
kanlığındaki Leh heyeti, Macar Nai
bi ve Macar· hükQmeti adına :Maca
ristanm Sofya orta elçisi Matsuka ile 
Macar ordusu adına General Mar
,olko'nun baıbnlığındaki Macar 
heyeti, resmi şahıiyetler ve diplom~t
lar, Bulgar ıüel müfrezeleri ve bın-
lerce V arna halla hazır bulunmuı
tur. 

Anıt Kral Boris tarafından açıl
mıştır. 

Kral açma söylevinde, Kral Vla
dialav zamanında barba hizmet etmi!I 
olan bu §CVkli ruh ve imanın, bugün 
ban§& ve uluılann genliğine hizmet 
etmesi lizımgcldiğini kaydetmi§ ve 
demiştir ki : 

Bunun için hepimiz uluslar arasın
da aamimt ve dostça bağlann daima 
daha çok berkitilmesine çalı§&lım. 
U ğraflanmm daiına arsıulusal, kül
türel ve ekonomik el birliği için ya
ratıcı ve ban§Cıl bir faaliyete müfte
veccih olıun Kral Oçüı.ıcü Vladiı
lav'ın ve harp eden her iki saftan 
bu yerde ölen bütün kahramanların 
anıtı önünde Bulgar uluıu adına eği
lirim. Onların ıeref ve batıraaı ezeli 
olıun. 

Açılıı töreninden sonra bir öğle 
yemeği verilmiı ve yemekte ba,ba
kan Toçef ile Jendrzejeviç ve Matıu
ka söylevler vermiflerdir, 

Asama Volkanı indifa Etti 
Toldo, s (A.A.) - .Karuizana y~resinde bul~nan Aı~a ~.a· 

nar dağmm indifa halinde bul~dugu haber venlm~~edır. Bol
ge üzerine bir kül yağmuru yagmakta ve 13 ~ezgının kavıbol
duğu söylemnektedir. 

Bir Gemi Kayalara Vurdu 

s ov o K Matmazel Doktor'un 
ALMAN 
CASUSU H A K i K i E s R A R 1 

Nöbetçi Meydanda Yoktu, Odanın içinde Ağır 
Bir Klora/ orm Kokusu Hissediliyordu 
-ıs-

Gece hayli ilerlemişti. Başka 
bir asker nöbet değiştirmeğe 
gelmişti. 

Fakat hayret! 
Ortalık kapkaranlıktı. Seslen· 

di: 
- Jean!.. 
Nöbetçi meydanda yoktu. 

Ağır bir klorofonn kokusu bu- ' 
ram buram tütüyordu. Yeni ge· 
len asker derhal elektriğe sarıl
dı. Bir de baktı ki, J ean, elinde 
silahı yerde baygın yatıyor .•• 

Etrafı gözden geçirdi. Büro • 
daki kiatlar altüst olmuştu. Her 
taraf alan talandı. 

B·r saatte Uç yUz bet idam 
2 inci Büro heyecan içiJıdey· 

di. İki üç gün bütün casuslar bu
rada toplandılar ... Tahkikat, tet
kikat yapıldı. 

Küçük Nonnandiya'h kız 
meydanda yoktu. Nihayet anla
şıldı ki, bu her işe gelen hizmet
çi Nachridıten - Büro'nun aja
nından başka bir kimse değildir. 

Fransız casus teşkilatı müt • 
hiş bir darbe yemişti. Canla, 
başla vatanına hizmet eden 305 
casusun hayatı mevzuubahsti. 

Brest, s (A.A.) - Brest ahalisinden 250 gezgini öuesaan ve Sade bu kadarla kalsa yine iyi. 
Molenes adalanna götürerek Brcst'e dönmekte olan bir gemi, NSyle kanlı bir muhare _ 
ansızın bir kayaya çarpmrştır. Gemide baş gösteren panik, s· ....... .:.-+-=1be~d..:-e--:30S adam hiçbir şey değil
ve mürettebatın soğuk kanlılığı sayesinde yatI§ttlı dir. Nihayet daima feda oluna
sonra gemi su almaya başlamış ve yana yatmlftd'. cllketi gö- bilir. Fakat eğer küçük Nonnan-
ren birçok balıkçı ve tahlisiye gemileri kazazede vapura yetiş- diya'lı listeyi Berlin'e götüri.ir-
mişler ve içindekileri kurtararak Breet'e götürmüşlerdir. se, uzun zaman Almanya'da 

Giritte ihtilal Çıktıl 
[Baş tarafı 1 incide] 

ay~ 1tuvvefler ıevkedilmittir. 
""l'Cni kuvvetlerin bu akpm hldiae ma 

halline varacakları tahmin edilmekte
dir. 

Venlzellst lilr cereyan mı? 
Atina, 5 (A.A.) - lıyan hareketi· 

nin. aiyauJ bir erge ile yapıldıfı lfÜV
hesız olmakla beraber, crevcilerin Ve 
nizeliıt bir cereyan takip etitlderi he
nüz sabit olmuı değildir. HükUınet 
çevrenleri,isyan hareketinin tımamile 
mevzii kalacağı ve kuvvetler celir gel 
mez derhal yatııtınlacafı kanaatin • 
dedir. isyan hareketi. telgrafla Bel
gradda bulunan Bqbakan Çaldariae 
bildirilmi§tir. 

Tersaneyi e!e geçirdiler 

leri itçileri de ırev yapacaklardır. 

Cumhuriyet kurulf erı 
Atina, 5 (Hususi muhabirimi~-

den) - Kabineye batkanlık etmckt$ 
bulunan General Kondiliı cuetecile· 
re bugün lç Bakanı ile Ciimuriyet ku 
rullarınm dağıtlması iti için konup • 
cağını ve kabine tarafından bunlar 
hakkında bir karar alınacafını aöyle • 
mittir. 

Bir cephaneliGI de almıtlar 
Atina, 5 (A.A.) - Grevdlerin 

cephaneliklerden birini ele geçir • 
dikleri söylenmektedir. 

Tayyareciler de beraber m.? 

olup bitenlerden haber almamı
yacaktı. Çünkü hepsi kurıuna 
dizilecek, kimse kalmıyacaktı. 
Bu teşkilltı tdtrar yapmak, 
adamlan bulmak, anlan yolla
mak, çabpnalannı temin etmek 
uzun .zamana mütevakkıftı. 

.... . 
Casusların hudutları B§mak için kullandıkları aletler ve vasıtalar 

litlenir. Onun için Anne • Marie zannedilemez. Çünkü Almanya
Lesser'in bu hikiyesinde ya da- da bu tarihten sonra 305 Fransız 
ha bilinmeyen esrarengiz taraf- casusunun yakalanıp kurşuna di 
lar vardır, yahut ta muharrirler zildiği bir hakikattir. Öyle ise 
macerayı yazarken işin içine o • Anne • Marie nasıl oldu da bu 
kuyucunun hissiyatını tahrik e- kaatlan derleyip toplayarak ka· 
dici fanteziler katmışlardır. çabildi? • 
lkinci şrkkm varit olduğu pek r Arkası var 1 

Japon imparatoru- Bir Komünist saylav 
nun karikatüründen idama mahkQm 
~ıkan hadise Berlin, S.A.A. - Buradaki halk 

mahkemc.i. Reichtagdaki eski 1ı:omü
niat aaylavlanndan, 36 yaıında Al· 
bert Kayacr'i ölüm cezasına mah· 
Jdlm etmiıtir. 

Kayser. komünist partisi merkez 
direktörlüğü tarafından, bu partiyi 
yeniden kurmak ödevile, merkezi Al
manyaya gönderilmit ve orada 1934 
yılı martından. 1935 yılı ikinci kinu
nuna kadar çalı,mıştır. Suçlu hak· 
kındaki esbabı mÜ§eddede ıudur : 

Belçikanın 
Müdafaa 
Programı 

Atina, 5 (A.A.) - Reutıer Ajanaı 
- bildiriyor: Kandiyedeki grevcilerin çı 

kardıldan kantıklıklar teyit edilmek
tedir. Grevciler tersaneyi ele ccçinntı 
lerdir. 

Pariı, 5 A.A. - Röyter ajarm bil· 
diriyor: Buraya gelen bir telgrafı 
söre Atina tayyare karargibında 25 
asker bükOinet aleyhinde tahrikatta 
bulunmıya teıebbüı etmiı ve karı • 
~ıkbğı bastırmak için oraya gelen 
Jandarmalar ıilih ateıi ile karıılat· 
nu,lardır. SUkQnct tesis edilmit ve 
yakalanan 15 aaker divanı harbe ve
rilmittir. 

Bunun için bütün casuslar, 
bütün teşkilat harekete geçti. 
Herkes küçük Normandiya'lı 
hizmetçiyi arıyordu. Ellerinde 
!otoğrafiai vardL Bunu teksir 
ettiler. Her tarafa gönderdiler. 
Hudutlar tamamile kapanmıştL 
Ne lsviçre'ye, ne de başka tara
fa kuş uçmuyordu. Gelenler, gi
denler sıkı muayeneye tibidiler. 
Hele Nonnandiya'b kızın yatın
da olan bütün kadınlar, resme 
benzesin benzemesin kat:iyyen 
harice seyahat edemiyorlardı. 
İllaki, 2 inci Büro'nun adamlan 
tarafından görüleceklerdi. Gene; 
kızın kaçması imkinaızdL Bü • 
tün Fransa gözünü dört açmt.J, 
Anne - Marie'yi anyordu. 

Tokio, S.A.A. - Dı§ bakanlıfı a
dına diyevde bulunan bir aat, Vanity 
Faire adlı Amerikan mecmuaamda 
Japon İmperatoru için hakaretamiz 
bir karikatür nctredilmeainden ötü
rü, Japonyarun Vatinıton nezdinde 
diplomaıi bir harekette bulunduğu 
hakkındaki haberlerden bahıederek, 
hükQmetin Japonyada aatıbia çıkanl
masını yasak ettiği bu mecmua nlis
halannı toplattığını ve çünkü İmpa· 
rator ailesine ballı bulunan Japonla
rın yalnız pı:eteye karp değil, belki 
Amerika hilkametine kar,ı da göıte· 
rilerde bulunıvuı olacağını aöylemit· 
tir. 

Kendisi bir kere tevkif edilerek te
merküz kampında alıkonulmuı ve ko
münistlikten yana çahtmamak ve hü
kfimete dü§man her türlU faaliyetten 
vaz geçmek hususunda söz verdiği i· 
çin özgilr bırakılmıftı. 

~tUkaeJ, S.A.A. - Belçika ıü ba
'llıııı Deveze, dlin, Belçikarun iatili
~ctdı{11 .dönümü ilgisi ile radyoda 
~İttir•. hır söylevde ıunlan söyle-

•• . 
"Uıt!!~!Un yurdda§larımız, ulusal 
tt~zı, fevkalide bir ihtiyaç 
ilıtt,. de ~llkki etmektedirler. Bu 
~k cı itan apfı tamamen karp
tfit."1:_ ~ecburiyetindeyiz. Kuvvetli, 
~ı~erbiye görmilı) milkem
~e ırıu la mücehhez bir orduya 
tl~keın müdafaa hatlanna ih
lltldİit •ardır. Bize bir tecavüz ya
~ ı. zaman, ve ancak biz çatırdı
' ~de dost kuvvetler imdadı-

\' Ce&111elidir. 
tere~: .. etler gelinciye kadar, biz, 
la...:_'atl Y•ı>mahyız ki, onları toprak
la~ •rkaamda değil, fakat ö-
'" .~bilelim. ~~\bı tatbik edegelmekte oldu-
~ ed"Proıranu tam bir tekilde ik· "e 11Jah1ciye kadar takip ettiğimiz 
~e es altında devamlı ıurette ter
dıat~ rınu, bir kuvvet bulundur
~ ib::.:nkdirde herhangi bir teca-

-.. kalmıı olmıyacaktır. 

~'!!inlinin Y•Phlı clneyel 
~'lttte1' ~· A.A. - Kuzey Çin'in 
tır. Jı bCSlceılnde bir hadiıe çıkmı§-
l~e, r"çı~fn&iından bildirilıUiine 
.... tea Uuuı Luantoyet'teld Çin po
~.~ e bir Japon poliaini ölaur-
L• ~~· 
"i tCSnıı ~ ilçil yabl•nmıı ve "ma
OldllJcla ekliler" birliği üyelerinden 
.J•Po:Z anlaıılmı,tır. 

tıaı lbtQJ •tlel ınakıamlan, bu hidiseyi 
"4ıctd' Urlan nezdinde protesto et

't ır. 
...... ~ ··1 ~ birıue çevenleri. bu hidiae7e 

Bneın vermektedirler, _ 

isyan bastırddı 
Atina, 6 ( Hunui malaabirimia bil 

diriyor) - Girit oderi ltumaıulanı 
Bakopalo. 6Ölwlerilen torpidolarrn 
Miloa aduında belılemelerini laülıri 
metten i.tenüftir, Son .Uı.iım ha• 
bere 6Öre, uyan butınlnuı ,,. rii
lıvn iade edilmİftir. 

Diler tafslllt 
Atina, 5 (Husuıl muhabirimiz

den)- HükCimet taraftan guetele • 
rin :yazıları tahrik edici mahiyette 
&örülen gazeteler hakkında tedbirler 
alınacaktır. Aynpk partilerin liderleri 
iae, bilild. memleketin metru rejimi· 
ni müdafaa eden gazeteler aleyhinde 
tetbir alınmuuıı tarafkirlik olarak tav 
ıif etmektedir. CUmuriyetçi pzeteler 
hükQmetin bu tedbirlerini proteıto et 
mektedirler. 

Çaldaris'in seyyahatl 
Belcrad 5 (A.A.) - Yunan Bafba

karu Çaldaria, Münibe gitmek üzere 
Bled'den hareket etmiıtir. 

Bir tiyatroda hldia• 
Atina, 5 (Huıuai muhabirimiz • 

den) - Dün akpm buradaki Peroke 
tiyatr91unda oyun arasında aöylenen 
bir türküyü cilmuriyet lehinde propa 
canda .telakki eden yirmi bet kadar 
tayyareci asker aahneye hücum etmit 
ler, artisti dövmeie bqlamıılardır. 
Bu dövilımeye ıeyirdler de müdaha
le etmittir. O esnada yetiıen ıüel dev 
riye ve polialer ön ayak olanları yaka· 
lam11lardır. Bazdan karakola ıötüril 
li1rken kaçnqlardır. 

Piredeki grev 
Atina, 4 (Hususi muhabirimiz -

den) - DUn pire makine fabrikala
rında çalqan 3500 itçi crev yapmıg
tır. Evvelki gün grev yapanlann aa
yıar ile beraber Pirede grev yapan it
çiler 4700 dür. Bu itçilerin iatedilde
ıi yaeılmal• Atiaa ft Pirı deİİfmla 

CS ISIU, 40 yarah 
. Atin~, ~ A.A. - ~ö~·ter ajanımın 
öğrendığıne göre Kandiya karııık
lı~larında ~ öl.il, ve 40 yaralı vardır. 
Sük6net ıımdılik iade edilmitae de 
yeni~en hidiaeler çıkmaaı mubte
meldır. 

Torpltolar geri döndD 
.A:tina. S ~.A. (Tlefonla aaat 24)

Gınt genel albayı itçi tahrikatı hak
kın~ çektiği bir telgrafta Kandiye· 
de ıukknun tanıamile iade edildiii
ni bildirmektedir. Genel ilbay ayni 
zamanda neırettiği bir bildirilrte 
halkı rahatça itlerile uğraımıya ça· 
tırmaktadır. 

Giride gönderihnit olan iki tor
pito mtı1!1ribi, •ilkQn iade edildiğin
den, gerı dönmek emrini almıılardır. 

SON DAKiKA 

24 Saatlik/ sgan 
pilançosu 

Giriddeki isyan hldisesi ıöyle ol
muıtur : Kandiyede ildbn itçileri 
b_abeniıce ~rev ~rnuflar ve bunu 
aıyual mabıyette bar isyana çevir· 
miflerdir. Öteki itçiler de kendileri· 
ne iltihak etmiflerdir. Kiliseler çan 
çalarak halla iıyana çağırmıfla:rdır. 
Belediye bineu tahrip edilmiıtir. 

Jandarma ve askerle halk arasmdı 
vukua ıelen çarpıtmaJarda grevciler
den üç, jandarma ve aakerden de dört 
kiti ölmüttür. Be, zabit. on iki aaker 
crevcilerden ve halktan da yirmi beİ 
yaralı vardır. Bazılannın yaralan a
ğırdır . 
. Saat yirmiclc ılikunet idae edilmiı· 
ur. 

Nihayet Almanya'da bir gün
de 305 Fransız casusunun kur
şuna dizildiğini haber aldılar. 

Demek Matmazel Doktor her 
şeye rağmen kaçmış ve Berlin'i 
boylamıştı. Fakat nasıl? 

İşte hunu kimse bilmiyordu. 
Hatta bugün bile Matmazel 
!'?ktor'un bu kadar sıkı ıerait 
ıçınde nasıl kaçtığı bili bir es
rar~1r. Kimse bu düğümü çöz -
mege muvaffak olamamııtır. 

İşin içinde asrarengiz olan da 
ha birçok taraflar vard1r: Anne
Marie hadi, nöbetçiyi klorform
la bayıltarak o<iarun içini altüat 
etti. Fakat Framız casusları bu 
kadar budala insanlar mıydı ki, 
3~5 memunm liıteıini apaçlk 
bır halde hemenoecik bulunabi
l~ bir yere koymuılardı? Ma 
l~dur ki bu vesikalar bir teş• 
kılatın en büyük esrarıdır. Bun
ların hiç oıma.. bir kaa için
de saklanması liZIİDdn'. Aleli· 
de bir adam bile kendiai için kıy 
metli telikki ettiği kladı kilit 
altında saklar. Casualarm evlevi 
yetle bu gibi esamiyi bir kıaada 
gizlemeleri gerektir. Hatti oku 
duklanmıza, duyd'*1arnnıa na 
zaran böyle vesile.tar, birkaç 
anahtarla kaaaJarda saklanır. 
Her anahtar baıka bafka me
murdadır. Ve onlar bir araya 
gelince kasayı açıp içinden iste
nilen teYi çıkarabilirler. Bunlar 
da öyle alelade ıeyler değildir. 
Muhaktkak ıifre ib yanlmıştır. 
Bu şifreler ise ayn kasalarda ki 

Vafingtondaki Japon bUyUk elçi
ai meseleyi, ya Amerikan hükQmeti 
n;zdinde teıebbilıte bulunmak, ve
yahud mecmua direktörü ile doğru
dan doğruya görü§erek kotaımak 
huıuıunda özgür bıralalmııtır. 

Vapur yangını 
Parla, s.A.A. - Malta adaamdan 

Matin cazeteaine haber verildifine 
cöre, Sttika admdaki Alman vapu
runda pddetli bir ,-nem çıkmqtır. 
Tayfalann eltn yangını IÖndUrmeğe 
muvaffak olamadıldan aöylenmekte
dir. 

DaO• hrmanırken 
Torino, 5.A.A. - Corne-Stella 

dağına tırmanan Coni ahaliıinden 3 
kiti, üçünün birlikte baib bulunduğu 
için kopmaımdan müvazebelerini 
kaybederek. bofluğa yuvarlanmıtJar
dır. İkili derhal ölmÜf, biri de ağır 
yaralanmıttır. -------K•rikatUrU netreden mec· 
mu• direktörU ne diyor ? 

Narden City (Nevyork), 5.A.A.
Japon lmpcr.atorunu cillünç bir tekil 
de cöatererek Vqington Japon bü
yük elçisinin proteıtoıuna ıebep o
lan karikatüril yapan Vanity-Fair 
mizah mecmuaaı direktöril Frank 
Brominahield dcmiıtir ki : 

"Amerikalılar ,karikatürün ne de
mek olduğunu bilirlu, mecmuamızm 
fabaiyetl, lüzumıuz larpılıldan ber
taraf etmeğe yetmelidir. Cumur Bq
kanı Roosevelt'ln yiiderce karikatü
rünil yaptık. Bafkan, blmlan teba
ıilmle kal)lladı ve arkadatJanna da· 
jrtmak üzere, karikatUril çıkmq olan 
nüshadan yüzlerce aatm aldı. 

Böyle bir karikatür de, ciddi bir 
mecmuada çıkmı' olaaydı, belki iti
razları mucib olurdu.,, 

Direktör, mcvzuubahia nüshadan 
yalnız 500 kadarmm Japonyaya ıön
derilmif olduğunu aöylemittir, 

Yanan bir gemi daha 
Cebclüttarık, S.A.A. - Metbil· 

Hill adındaki İngiliz gemisinin süva
riıi ve 21 kifiden ibaret mürettebatı, 
Campeador adındaki İıpanyol vapu
ru tarafından buraya getirilmiıtir. 

Denizde ateı alan ve terkedilen 
İn&iliz cemiainin mürettebatını Cam
peador kurtarmıftır. 

Batan tahtelbahir yUzdUrUldU 
Parla, 5.A.A. - Matin gueteamin 

Moüovadan öğrendiğine göre, Fen
landiya körfezinde SS kişilik müret
tebatı ile batan Sovyct deniz altı ce· 
miıi yilzdürillmüştür. 

55 tabutun ayni yere gömüldüğü 
esnada Sovyet siıel müfrezeleri taı:a
fından ıelim rcımi ifa edilmittir. 

1 
KUÇUK HARiCI 
HABERLER 

• Le Bourget, S. A.A. - İngiliz 
Veliahdı, kendi özel uçağı ile Lond
ra'dan buraya gelmittir. 

• Buenoı Aires, S. A.A. - Bir hü
kilmet krizinin önü alınmıttır. Cumur 
Baıkanına yeni kabineyi kurmak fır
aatını vermek için dün istifa etmek 
niyetinde olan finans, tanm ve iç ba
kanlan çekilmekten vazgeçmi,lerdir. 

• Bertin, S.A.A. - Irak ile Al· 
manya arasındaki tecim ilgilerini tan
zim eden bir antlatma imza edilml~ 
tir. 

• Tokio, 5.A.A. - Kalgandaki Ja· 
pon konsolosu, Alman ajanaı aytarı 
Müllcr'in haydutlar tarafından tama
mile özgür bırakıldıpu. tngiliz ga
zetecisi Jones'in de pek yakında sa
hverileceğiııi bfldirmdltedir. 
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POLiS ... S~ilS& ..,. F &&il o • . 0 z - UJli Zehra parmakları· MEMLEKETTE T A N nın nasll kesildi§ini 
Anlatıyor 

.......,__z ...... il •FMY-•r-a naıczza ........ ._.na...._..._av·a Evvelki gün, çocuklarının ekme· 
ğini kazanmak için Sarıyerde Kibrit 
fabrikasında amelelik eden bir ka· 
dının parmaklarını nasıl makineye 
kaptırdığını yazmış ve kadıncağı • 
zın hastanede yattığını haber ver • 
miştik. 

Değirmen Çarhları Arasına · 
Düşen iki Çocuk 1 

Akşehir, (Özel aytanmız bildiriyor) - Çimenli mevkiinde 
Dökmeci Osman'ın işlettiği un değirmeninde tedbirsizlik yü· 
zünden feci bir kaza olmuştur: 

Osman değinmnde bulunmadığı bir sırada çıraklardan biri· 
si bozuk bir değirmeni çalıştmnak istemiş, fakat kayqlara ta· 
kılarak ezilmiştir. Çırak, muhtelif yerlerinden yaralandırktan 
sonra değirmendeki müşteriler tarafından kurtanlmıt, hasta· 
neye kaldmlmıştır. 

Değinnenin eski çırağı Ali, bu vak'ayı gözü ile gördüğü hal
de,. bu sefer de değirmeni tamir hevesine kendiai dÜflDÜ§, fa. 
kat ayni şekilde kayışlara kapılmıştır. •Bileği kopan Ali güç 
halle çıkarılmış, tedavi altına alınmıştır. Memleket hastane • 
sinde her iki çırağın da birer kollan kesilmiı, yaralarının teda· 
visine başlanmıştır. Sıhhi vaziyetleri çok tehlikelidir. 

Erzurum -Sıvas Demiryolu 
Sıvu, (Özel aytammz bildiriyor) - Sıva.. Erzurum yolu· 

nun poz ameliyatına başlanmıştır. Birinci klSlmda ray dC>fem~ 
çalışmaları ilerlemiştir. Bu yıl Sıvas • Erzurum hattı üzerindıc 
112 kilomere kadar bir kısmın ray döşenmeai bitirilebilecektir. 

Aydın Prina Fabrikası Yapıllyor 
Aydın, (Özel aytanmız bildiriyor) - Bir tecimenin teşebbü

sü ile Aydın durağı yanında urbaydan alman arsaya bir prina 
fabrikası kurulmaktadır. Fabrikanın kazanı ve istim makinalan 
gelmeğe başlamıştır. Fabrika, günde 50 ton prina işliyecek, ay· 
nca domuz vaiı da çıkaracaktır. 

Ehli Hayvan Sergisi Açılıyor 
Lüleburgaz, (Özel aytarmuz bildiriyor) - 1928 yıbndanbe

ri kurulan Trakya ehli hayvan sergisinin sekizincisi bu sene 
11 Ağustosta açılacaktır. Sergi alanında şimdiden önemli ha· 
zırlrklara başlanmıştır. Sergide, kısrak, tay, koç, koyun. kara 
sığır, manda ineği, kara sığır boğası, eşek, katır teşhir edile
cektir. Sergiyi, Kırklareli İlbayı Faik Ustün açacaktır. Teşhir 
olunan hayvanlar dört dereceye ayrılacak, sahiplerine derece
sine göre mükafatlar verilecektir. 

Yozgatta Sıcak yerine Soğuk! 
Yozıat,. (ö,el~~ 

soğuklar batfamış, wıcaklık d~ıt 10 detecey~"Qtt'tr dtı~
tür. 

ilgazda Orün Eksik 
Çankın, 5 (A.A.) - İlgazda bu yıl ürünün geçen yıla nisbetle 

yüzde kırk eksik olduğu bildiriliyor. Kuraklığa rağmen Çankırı 
ve yöresindeki köylüler hava kurumuna veritlerde bulunmakta· 
dırlar. Bunlardan 20 köy 350 lira yükenmiıtir. 

Nezipte Yeni Bir Cadde 
Nezip, (Tan) - Genel cadde, ıarbayhkça 2 bin lira harcan· 

mak suretile açıhnış ve intizama konulmuştur. Diğer bozuk 
yolların ve kaldırnnlann yapılmasına çalışılmaktadır. Asaiıda· 
ki resim yeni açılan caddeyi gösteriyor. 

Na. 79 

VOSMAI 
Etem izzet BENiCE 

- Evet .. 
Güney çok üzüntülü, çok sı· 

zıntıb duruyor ve soruyordu: 
- Çok tehlikeli mi acaba 

doktor?. 
Ramiz bir saniye durdu. Son

r• kekeler gibi: 
- Yok, pek önemli ve korku· 

hı bir şey değil. Çabuk geçer. 
Dedi. Ve sözüne ekledi: 
- Doktorlarla bir kere ben 

telefonla konup~ . 
Bunu söylerken kafumm içi 

allak bullak oldu. Dili ile bera
ber beyni de konutuyordu: 

- Zatürree iıki taraflı mı aca-
ba? 

Ağır mı geçiyor?, 
Dayaruğı nasıl?. 
Hemen doktorlarla göriiım~-

liyim.. 1 
Ve bütün bu dii§ünüıler ara· 

sında Güney'e: 
- Peki bayanım, ıiz rahatsız 

olmayın. U zülmeyin, herhal
de hafif bir şeydir. 

Dedi, telefonu kapamak iate· 
di. Fakat, Güney: 

- Simen bir ricam olacak ••• 
Diyerek, dileğini bildirdi: 
- Doktorun yanında bulun· 

mak için bir haetabakıcı iıtiyo
rum. Acaba gönderebilir misi· 
niz? .• 

Ramiz hemen: 
- Hay hay. Yurttaki hemti

relerden ikisini -.yırayan. Biri 
gündüzleri, biri d~eleri has
tanın yanmda kala 

Dedi. Giiqey telefonu kapar
ken: 

- Kocamın haıtalığına çok 
üzülüyorum doktor. Bafmdan 
geceli gündüzlü aynlacak deği· 
lim ama, birer hastabalucı bu· 
lumnası daha ivi tfeiil mi?. 

Aydında Hava tehli· 
kesine karşı biiyiik 
Bir toplantı yaplldı 

Aydın, (Özel aytanmız bildiriyor) 
- Aydın Halkevi ve hava kurumu 
bir miting tertip etmişlerdir. Miting 
hava kurumu önündeki alanda yapıl
nuftır. İlk olarak halkevi mızıkası 
~rafından iatikW mal'JI çahnmıt. ha· 
va kurumu batkanı ve halkevi üye
sinden bir zat tarafından birer söylev 
verilmittir. Toplantı heyecanlı ol
nıu9tur. 

Konyada çıkan Babalık gazetesi 
yazıyor: 

intihar eden 
Yunus balıkları 1 
· "Ayva'1ğın Conda adasında Yunus 

babklarmın intihar ettikleri görül
mfittür. B~• ı; "l&Ncrici hi· 
dilezıj.,ytlan olmadıtı anJatılDUJtır. 

Adada elli üç baştan mürekkep yü
zer kiloluk bir balık kümesinin kara· 
ya serildikleri görülmüş, balıklardan 
birkaçı suya attırılmıştır. Babklar su· 
da dirilerek tekrar kendiJerini karaya 
atmıtJar, arkadatlannm yanına döne· 
rek serilip ölmüşlerdir. 

Bu intihar hadisesi, Yunusların 
ada bumunda dola§an köpek balıkla
n gibi deniz canavarlarına yem ol
ıııaktanaa kendilerini öldürmeyi da· 
ha ehven bulduklarına atfedilmekte· 
dir. 

Zehra ismindeki bu kadın, dün 
Sarıyerde kendisile görüşen bir mu· 
harririmize başından ge~enleri an
latmış, parmaklarını nasıl kaybetti
ğini söylemiş ve demiştir ki: 
''- Birkaç senedenberi kibrit fab

rikasında çalışırım. Evvelce makine
de değildim. Beni beş gün evvel 
makine kısmına verdiler. İşin ace • 
misi idim tabii ... Dört gün, şöyle 
böyle vukuatsız geçti. Cumartesi 
günü, yani beşinci gün makine ba
şında yalnız kaldım. Saat ona doğru 
idi. Ustabaşı beni yazıhaneye kadar 
götürdü. Gittim, geldim, makineye 
baktım, boş atıyordu. Yapayım de· 
dim, makineyi durdurmıya kalmadı, 
elimi çarkın içinde buldum. Parmak· 
larım doğranır gibi oluyordu. He-

men kendilQLçektim. Orada bayıl -
mışım. ArkarufŞ1-uııdan !Calyopi 
beni otomobile kadar gottınııüş. Has 
taneden bugün çıktım. Fakat henib· 
çalışamıyorum.,, 

HAK Vl&RLIUı:tı 
Hadise o çevrede bir yandan hay· 

ret, bir bakııııdan da teessür uyan
dırmıştır. Müntehir yunuslar olgun 
olmadıklarından yağ abnamıyacağı :t Genel Savamanyar Şefik, bir 
anlatılıı111, parçalanarak zeytin aıfaç· aylık mezuniyetini bitirerek dünden 

--~~~~ ......... 
KÜÇÜK TELGRAF 

HABERLER ~ -..1 
• Sıvaı, (Tan) - Fıratapor fut

bol tıaıamı ile bir maç yapmak üzere 
Malatyayı ciden Sıvaa sporculan ıe· 
ri dönmütlerdir. Maçta haksızlık 
gtisterilmesi üzerine Sıvashlar 35 nci 
dakikada sahayı terketmitlerdir. O· 
yun neticesiz kalmıttır. 

• Germencik, (T~n) - Avcılar 
klUbü ik! gün önce Morab köyü or
ınanlannda bir ıürek avı yapmıt, 10 
domuz öldürülmiif ttir • 

• Germencik, (Tan) - Bozulan 
elektrik motörü yerine İr;-ıirden ye· 
niai getirtilmİ§tir. Montörün monta
jı bitmek üzeredir, iki güne kadar 
ıpk verilmit olacaktır. 

• Çanakkale, (Tan) - Yeniden 
,.pılmakta olan memleket hastanesi 
için çalıJmalara devam olunuyor. Ye· 
ni ıetirtilen röntgen makinesi büyük 
İfler görmiiftür. 

• Sıvu, (Tan) - İlbay Akif İyi· 
dolan tetkik _.1ezisinden dönmüttür. 

• Sıvas, (Ozel aytanmız bildiri
yor) - Önümüzdeki nüfua sayımı 
için huırbklar ilerlemİftir. Numara•. 
taj İfleri tamamen bitirilmi" kontrol
lar müspet aonuçlar vermiıtir. 

• Sıvu, (Tan) - Mahalle arala
nnm ve genel caddelerin temiz bir 
halde bulundurulması için yeni ted· 
birler alııumttır. 

Diyordu!. 

Ferit· Refet 
İki arkadaı kolkola girmişler, 

Takaim'deki Cumurluk Anıtın· 
dan aşağıya doğru konuşa ko
nuta iniyorlardı. Lif çapkınlık· 
tan, güzel kadmlardan açılmış
tı. Refet: 

- Sen budalasın kardeşim, 
danlma ama .• 

Diye Ferid'e takılıyor, anıtın 
Y&ıUQdan geçen bir güzel kadım 
gösteriyordu: 

- Bak ne güzel, ne cana ya. 
km kadm. Şimdi böyle bir tane
si olsa bakmu mısm?. 

Ve ilive ediyordu: 
- Sen Nesrin.. diye bir kıza 

tutuldmı; dtinyayı unuttun. Val· 
lahi seninki budalalık. 

Ferit bütün bu sözleri yüzün
de dağılan acı, ağulu gülücük· 
terle düıliyor, Nesrin'i gözleri
nin önüne getiriyor, kalb;ni ıızr 
lata SJJlata: 

• Hafta tatil: kanununa aykırı O· 
!arak pazar günü kahvehanesini açık 
bırakmaktan suçlu Kadrinin dün 
birinci cezada aorguu yapıldı. 

Belediye zabita memurluğundan 
açıkta İbrahim, pbit olarak dinle
nildi. İbrahim, Kadrinin dükklnını 
açık bularak zabıt tuttuğunu söy-
ledi. Mahkeme, öteki phitlerin din
lenmesine kaldı. 

• Yeleğinin cebinde yirmi lira 
bulunduğu iddia edilen bir takım el
biseyi pazarda satarken yakalanmak 
tan suçlu Hayriye ve Recep diln bi
rinci cezada sorguya çekildiler. 

Suçlular, parayı görmediklerini 
söylüyorlardı. Mahkeme, ikisini de 
serbest bırakarak, durupnayı batka 
bir güne attı. 

• Şeker kaçakçılığından suillu Sa
lahaddin Rifat ve arkadatlarının du· 
ru,masına dün sekizinci ibtiaaı hak
yerinde devam edildi ve dinlenmesi 
istenen müdafaa phitleri gelmediği 
için durutma batkı güne kaldı. 

• t. C. Müddei Umumlliğiaden 
bildiriliyor: 

''Gazetenizin S-8-935 pn ve 105 • 
3408 sayısının 2 ci sayfuının 3 Uncü 
sütununda (Bir icra memuru tevkif 
edildi) batlıkh yazının: Tevkif e· 
dilmiş icra memuru olmadığmdan 
tekzibi iıtenir.,. 

- İmkanı yok kardeşim.. O 
varken ben başkasına bakamam. 

Diyordu. 
Ve bunu derıken Nesrin göz· 

lerinin içine doluyor, onun ha· 
yali, onun tadı, onun kokusu, 
onun varlığı gövdesini tutuftu
ran bir kılıf gibi tenine yerleşi· 
yor, damarlarında kaynıyordu. 

Refet birden aklına gelmiş 
gibi: 

- Madam Anna'yı tabii hiç 
gönnüyorsun?. 

Dedi, sözünü sürdürdü: 
- Ben dün yin••adaydım. 

Zehra adlı bir kacitnla tanl§tmı. 
Heykel görünüşlü'bir kadın.. 

Ve yine birden sözlerine he· 
yecan vererek: 

- Bunların hiçbirisi bir şey 
değil Bir iki ay önce bir kadın· 
la orada kaldım, ömrümde böy
lesine rastlamamıştım Ferit .. 

Diye, onu anlattı: 
- Ne güzel, ne üstün cüzel 

bir kadındı o Ferit. Görsen Nes· 

Bir Çocuk Havuza Düştü 
Hemen Boğuldu 1 

Dün akpm saat 11 de Sirkecide hususi bir araba, yoldan geçmekte olan 
bir ihtiyar adama çarpmıştır. Zavallı adam bu çarpışmada yere yuvarlaa
mıı ve vücudünün muhtelif yerlerinden yaraltar almıştır. Resimlerimiz, 
kazaya sebep olan otomobille, Emniyet dittktörlüğüoe götürülü§ünü ve 
yerden kaldmlıp yürütüldüğünü gösteriyor. 

Geçen gün, Zincirlikuyu civarın· Evvelki gün, henüz kim oldukları 
da feci bir kaza olmut ve 4 yaşında anlaşılamıyan iki genç Ayazmaya 
bir çocuk yanında oynadığı bir ha- gitmişler, suyun başına oturmuşlat 
vuza düşerek boğulmuştur. yemek yemişler, hatta eğlencelerin-

Cumartesi günü, saat 18 de Zin- de rakı da içerek alemlerini gece ya• 
cirlikuy,u yanında domuz mandra- rısına kadar ıürdilrmüşlerdir. 
aında Ali ismindeki Arnavut Rami· Gece 23 e doğru iki kafadar bura
ain 4 yapndaki çocuğu, oyuna ko- dan ayrılmı,ıardır. Bunların ayrıl • 
yulmu~, kendi kendine küçük bir dıklarından yarım saat sonra Ha • 
~,.., 11 ve hazırladığı bu bah- nımkeçi dağında büyük bir yangıll 
çeya D&~ ~ı 'lltt ne~- çrJanıı ve 100 - 200 dönüm kadar 
mak istemııtir. Eline geçlrdiii ku- Wiyük bir fundalık tutuşmuttur. 
çük bir· teneke ile havuza sarkarak Ateş, jandarmaya haber verilmit 

.1~._ir~~iii'iiırllflfi~lu'1ill~sg.~~~~liliUiia~·~a,~ll:.,ı,_:~.;ü:ç~~u:ır.~,.:";..'.ka~rı~kol kumandanı taraf ındatı 
tam tenekesini ıuya daldıracağı sı- mum, ı~ p~;Ça peynir ve \ırrir r;.? 
rada havuza düşmü§tür. kı şişesi bulunmuıtur. 

Havuz, 1,30 metre derinliğinde ol- Yangının bu adamların attıkları 
duğu için çocuk dUter düşmez bo sigaralardan meydana geldiği atıla• 
ğulmut ve hattı haykıramamıttır. ,ıımaktadır. Suçlular arattırılmakta
Bu sırada uzakta, ekinler arasında dır. 
çahtan Vasil ile arkadaıı Osman, Kemerburgaz yangınını 
küçük çocutu oynadığı yerde göre- yapanlar 
meyince aramıya. seslenmiye batla-
mıılardır. Her tarafı araya, taraya ICemerburga.z civarında Akpınar 
havuzun baıma kadar gelen Osman ve Kıaır Mandıra köyleri arasında
ve Vasil, kUçUk Alinin havuza düt· ki büyük me,e fundalıklarının yan
tüfünü, hatti boğulduğunu görmUt- masına sebep olan iki suçlu, mıntr 
lerdir. ka jandarma kumandanlığı tarafın-

Oldukça derin olan bavuıa Vaail dan tutulmut. tahkik.at ikmal edil • 
mittir. 

atlamıt ve Osmanın yarchmile çocu- Ateı tamamen bastırıldığı için ıe-
ğun cesedini bawzdan çık.armıttır. faiye dün geri döamüttür. Suslulr 
Vaka. Zincirlikuyu karakol kuman-
danlığına haber verilmif, jandarma- rın bugün Bahçeköy yolile btanbıs
Jar çocuğu,n hüngür hüngür ağlayan la ıetirilmeleri muhtemeldir. 
babaaile havuzun bafına ıelmişler • • Dün saat 10,30 da tofCSr Heratt" 
dir. tın idaresindeki 3890 numaralı kdl" 
Yapılan tahkikatta çocuğun ayağı yon Akaretlerden inerken direksi • 

kayarak havuza düttüğii anlqılmıt. yon simidinin çıkması yiiziindellf 
İstanbul müddeiumumiliğine haber olanca bızile, bir ağaca çarpmıttıf• 
verilmit ve Beyoğlu bUktlmet dokto- Çarpmada şoför Herant ile yanın
runun imile çocuğmı cesedi beledi- da bulunan Haçik yaralanmışlar, i-
ye tarafından kaldırılmıttır. kisi de Beyoğlu hastanesine uJ..dı• 
iki ,:,e rakının çıkardıGı rılmış~ardır. 

• Usküdarda Hamza Faki mahal• 
yangın lesinde Hasan pap sokağında 13 1111 

Kilyoa civarında Ayazköyü üze • maralı evde dün mutbaktan yani!° 
rinde Hanımkeçi dağında Ayazma çılrmıt, mutbağın bir kısmı yaadı1'
diye anılan ağaçlık oldukça güzel tan sonra söndürülmüştür. 
bir yer vardır. Bu gölgeliği daha gU- Yangının, yandaki evden atılaO 
zelleştiren bir fey de, oradan geçen bir ıigara ile çıktığı umulmaktadıt• 
temiz bir sudur. Tahkikat sürmektedir. 

rin mesrin yanında vız kalır, 1 n ardından sürükliyen taylaııl 
itdc olurdun ona. lri siyah göz- ile, musikili ses ve L 'jzleri ile. 
lü, bol kirpikli, uzun boylu, tay- apak teni ile, şen, gülen, he" 
lan, sözü sesi musikili, bembe- gülen yüzile ve güldüğü vak!. 
yaz tenli, şen, güler yüzlü, gül· delirten, söylediği zaman bl• 
düğü vakit delirten, söylediği hyan, baktığı anda bliyüteyeı' 
zaman bağhyan, baktığı anda durumu ile Ferid'in bakışlaflll" 
büyüleyen bir kadın. Anlatmak- da diriliyor, diriliyor, sanki: 
la, öğmekle sana tanıtılacak gi. - Ben ondtpl .. mı pze1İ111' 
bi değil. Adı Bedi imiş. Ona Tıpkısı delil ~?. 
orada ra~.tl~m~k u~k p~yango- Diyor ve fjrid'in ~ 
sundan büyuk ıkramıyeyı kazan- .. riıJı1 
mak gibi bir şeymiş. Binde bir lakla.~a ge ' .'k~zl~-~ 
gelirmiş. Ve binde bir müıteri· rengını geceden, tenının ıpr;~ 
ye çıkarmış. Nedir, neyin nesi· gündüzden, yüzünün pembe br 
dir, nerede oturur, ne yapar, yazlığını güneşten alan sev~~ 
kimlerle düıer, kimlerle kalkar? sine bir kat daha bağlaıuY~p 
Hiç belli değil. Madam Anna • Ve böylece Refet anlata,_.., 
yı sıkıştırdım, srkıştrrdmı, İm· rit dinliye ve sevgisinin y....-: 
kanı yok bulunamaz; talih işi. nmı damarlarında tutuıtura !'; 
Gelirse görürsün... diyor. Ama tuştura Galatasaray'a k...-
ne kadındı, Ferit bilemezsin?.. gelmişlerdi. Refet sordu: 1" 

Refet anlattıkça Nesrin Feri- - Peki ne olacaksın seıı 
din göderi önünden gitır.iyor, o kızla böyle?. 
da iri, kara gözlerile, bol kir- Ferit soğukkanlı cevap Y J 
piklerile1 uzun boyu ile, bakııla- [Arkul vat. 



==========================================::T ~ N 7 

İstanbul - Prag Maçı 
Bu maç yap.tırsa, futbolda eski yerlerini 
almağa başhyan Çekleri tekrar göreceğiz 

lıtanbul Futbol Heyetinin, eylul 
ayında, bir latanbul - Prag maçı yap
tırmağa tetebbiıs ettigini yazmıttık. 

Bize ilk futbol dersini veren Çek
ler bir aralık yıldız oyuncularının 
Sekilmesı ve yerlerinin doldurulama
tnaıı ydziınden futbolda gerilemiı • 
lerdi. 

Son senelerde Çek futbolu yine 
Yiikaclmege batla.mt§, yeni yeni fut
bolcular yetitmiş ve Çekoalovakya, 
Orta Avrupa futbolunda eski yerini 
almaga yuz tutmuıtur. 

Bir İstanbul • Prag maçımn bahiı· 
lllevzuu oldugu bir zamanda, Fransa 
da çıkan futbol gazetesinin Prag ay
tarınm (muhabirinin) Çek futbolun
daki ilerlemeyi kaydeden yazısını aşa· 
&ıya naklediyoruz: 

''1934 - 35 mevsimi, Çekoslovakya 
futbolunda yeni ve açık bir ilerleme 
kaydetti. Hendz son haddine gelme
ınııe benzıyen bu başarık önünde in
aan dütünceye varıyor. 

Bizi böyle soyleten, ulusal takımın 
lhcak bir defa, Almanya karşıaın.da 
Yenilınit ve kuluplerin az çok müthit 
raJupler önünde (Sparta, Orta Avru
pa kupası finaline kalmadı mı?) par· 
lak aonuçlara varmıı olması değildir. 

Biz takımlarımızın tatafatlı bata • 
?ıklanna alıtıgız, fakat bazı kere yel
kenleri ındirmege mecbur kalınca da 
1lnııdımizi kesmiyoruz. 

l"\_?Yunculann formları deği9iyor: 
4.IClllZ ortaaındaki dalgalar gibi bu • 
nun da yuksek ve alçak tarafları var. 
Ve nihayet, oyunları bizimkine denk 
•eya hatta üstün olan ulustan bir ta
l'lfa bırakırsak. öteki ulusların da 
!:!_~bolda mutlak ilerlediklerini içten· 
~e kabul ediyoruz. 

Bunun için geçen mevıim sonuçla· 
nnı kendimiz için memnuniyete de· 
ğer bulmakla beraber, ileriye bir adım 
bizi inandıran asıl batka bir sebeptir. 
Yuvarlak top, bizde en küçük köylere 
kadar sokuluyor, oraları aanyor ve 
yerleıiyor. Şehirlerde takımların vasıf 
lan iyileıiyor; az tanınmıı kulüpler, 
çabuk ve hemen hemen ititilmemit 
bir tarzda parlıyor ve ön aafa geçi· 
yor. Eta liki ile ikinci derecede Jikle· 
rin kurulması bu ilerlemeye büyük 
yardımda bulundu. Çünkü genit top
r~kların en iyi takımları biribirlerile 
durmadan kartılatıyorlar. Ve bu kar
tılatmalar onların hem taktik, hem 
teknik noktalardan oyunlarının iyi -
letmcsine vesile oluyor. Hükümet mer 
kezindeki kulüplerin. hele Sparta ile 
Slavyanm rakiplerine çok yükıek bu· 
lunduklarını tatlı günler çoktan ceç
ti ! Oyunlarındaki çabukluk, atıfllU'm
daki hız tatılacak kadar yüksek olan 
taıra takımları, merkez takımlarına 
kafa tutan rakipler oldular. Dütilnü-
nüz ki Avustuı:ya da profcsyon~l bi
rinci tikinin bütün takımları Vıyana 
takımlarıdır, Macariatanc:la da ulusal 
likin on dört kulübünden onu PC§te
ye veya yakınlanna bağb kulüpler
dir. Çekoılovakya ela tam tenidir. E· 
ta liki, üç dördü bilkOmet merkezin
den olmak üzere on, on bir taıra ta· 
lnmmdan tqkil edilmittir. Fazla söze 
ne hacet? Eğer tatra takımları ken
dilerini hükiımet merkezi takımlarına 
kartı çıkartacak bale gelmiılerse o -
yunları çok yUkıek bir dereceyi bul· 
muı demektir. lıte Çek fut bol Undaki 
ilerileyiı !. 

S. B. SAVCI 

İtalyanlar Şaroşi' nin Peşinde 
DÜNYA FUTBOLÜ 

l ltaç sene oluyor, hatırımızda deiil: 
•tanbula küçuk futbolculerden mü • 

rekkep bir Macar genç uluaal takımı 
llleo,lciinde Şarofi isminde çok ..tmli 
~~ iletide yıldızı olacağını göeteren 
.. _ı: icndn oynadıcını be~ hatırlar· 
.. r. 

tak.Bu Şaroıi sonradan Macar uluul 
llnina kadar ydkseldi. Bugün, o ta· 
~ ıohretli merkez muhacimi oldu 
•U gibi dunyanın da aayılı futbolcüle· 
lUıden biridir. 

Şhlldi tlalyanlar bu kıymetli futbol 
tunun pcfine düşnmıler .. Hatti İtal
~n Ambrosiana takımının antrenörü 

rO§iyi kandrımak için Peıteye git· 
lhıt ~ F. T. C. de oynayan bu futbol:;zu bularak ltalyan klübünün tekli· 

kcndiaine bildirmiı. 
cu!talyan klübü, bu kıymetli futbol· 
Jr un kendisine mal edilebilmesi için 
, · T. C. ye 25000, Şaroti'nin kendi· 

8ıne de 12000 Turk liraıı teklif etmiı. 
T Undan batka ikramiyeler dı§ıncla 500 
t~k liraıı aylıkla uç senelik bir kon-

t Y.pmağı da ileri ıürmilf. 
d ltaıyan klübünün Şarotinin pqine 
llnÜlftıeai bu oyuncunun Fiume'de dol 
~'Jf ol~dan ve kolaylıkla ltalya 

111 ~e~ne geçebileceğinden ileri gel· 
ne' edir. Ancak, Peşte Univeraiteai· 
ie ~anı eden ve doktorasını verme
teklif ırlanan Şaroıi bu çok parlak 

e Y•natmamııtır. 

Oral Arjantinde 

11"flıbaıına bir talum olan Orsi 
lta1 

1-ıtn yan Juventua ve uluaal takım· 
ile d ın ıııeıhur ıol açığı Orsi Arjanti 
~lllniittü.Orada İndcpcndiante ta 
~~ b~ynay~n Oni son bir maçta 
bir ıtıneaıne dört dakika kala 
~ol Y~parak takımı pmpiyona ba
tttıbJ~Çırnıittir. Orsinin Arjantiı1e 
~ e Yuventus ta Orta Avrupa 
~ tasfiyeye uğramııtır. 
ç Sparta • Slavya gP&: futbol mevsimi, 18 Ağuıtoeta 

lbisla ile Slavya arasında yapılacak 
açıatcaktır. 

Jt Gene o mesele 
fer &aıatör niza•nnameıi daha •· 

çık bir ıekle sokulmazsa, Macariıtan 
ıelecek aene Berllnde yapılacak olan 
Olimpiyatlar futbol tumu....na gir· 
memele karar vcrmiılerdir. 

H.den de gidiyor 

Orogva.,. gideceği söyleMn meı· 
bur llllleci Hiden 

Son zamanlarda Pransanm Racing 
klübünde oynayan Avusturya Uluaal 
takımının eski kalecisi Hiden, söylen 
elitine göre, Orogvaydaki Nati~nal 
klübUnden 5000 Türk lirası tazmınat 
ve 500 lira aylıkla bir teklif almıttır. 
Hiden'in bu teklifi kabul edeceii 
eöylenmeaine rağmen Racing böyle 
bir weyden haberi olmadıgını söyle • 
mektedir. 

MacerlaMn UçDncU maçı 
Macar takımı Uj.pett yarın Tak· 

ıim ıtadyomunda Pera klUbU ile sa· 
at ı 7,45 te Ü$UncU maçmı yapacak· 
tır. 

Pera takımı 30 ağustosta yapıla· 
cak Tayyare kupa maçlarnıa hazır· 
lık olmak üzere on bet gündenberi 
Büyükadada kamp kurarak ve bu 
maçlara hazırlanmaktadır. 

Be9iktaş • Galataaaray klüpleri • 
nin Macar takımına aldığı neticeye 
göre, Pera tatEımının yapacağı maçın 
neticesi ne oluraa, bunda Pera takı
mının Tayyare kupa maçlarında 
vaziyeti öl5ülecektir. 

İstanbul, 5 A.A. - Ujpeşt maçla· 
rı tertip heyetinden: 

ı - Pera • Kurtulut muhteliti ö
nümüzdeki çarşamba günü, aaat 
17,45 te Taksim stadında Ujpeft ta
knnile kartılacaktır. 

2 - Maçın yargıcı (hakemi) ya
nn bildirilecektir. 

Silivri • EyDp takımları 
Evvelki gün Silivri epor klübil 

ile Eyüp Federi arasında bir maç ya 
pılmı§, Eyüplüler 5 • 1 maçı kazan • 
mıtlardır. Oyun, her iki kliip reisi
nin bayrak taatisinden sonra başla· 
mıt ve samimi bir bava içinde bit
miıtir. 

GÜZEL SAN' ATLAR 
İçimdeki 
Alemde 

Bu sinuiyah perde ve her yerde 
dolatan bu kara!11ık beni kendi ile
mime götüren bır kapıdır. Bu kapı· 
dan geçerken ben musikiyi sıcak, 
çok aıcak bir yaz ge~esi; renkleri si
linmit ağaçların kadıfe yaprakların· 
da ıpldıyan ateş böceklerinden du· 
yuyorum. Bu seı; kulakla duyulnu
yan ve duyan yerime gözlerimden 
inen bir musikidir. içimin ilemine 
işte bu nağmelerden yükseliyorum. 
Orada böcekler, çiçekler ve bütiın 
tabiat biribirini gizler, biribirini öz
ler; ben de bu arzulayıtı kıskanırım. 
Orada hiçbir varlığın yaradılııındaki 
ıebebi aramak ihtiyacı duyulmaz: 
her teY biribiri için olmuıtur ve bir 
ri biri için yapr. Bulutlar en tatlı 
ve en ihtiraslı okpyıılariyle vücu· 
dumu aararlar ;rmgar beni onla
rın sırtına bindiğim zaman duymadı· 
ğım ve bilmediğim ibtipmı duyarun; 
uçar gibi gider, uçar gibi gelirim. 
Bir çocuk temizliği ile; bütün kirle
rimi, iğrençliklerimi atarak itte bu 
gecenin kara ve renkleri uçuk yolla· 
rmda görmediğim baaamaklardan içı
min alemine yükselirim ..• 

içimin ileminde aabah olunca; gii
net çok yaklapp elimle dokunama
dığım bir uzaklıkta durur, beni bek
ler. Ona uzanan ve onu tutabilen 
mutlu eller vardır. Onlar sonsuz bir 
aleme yükselmek iıtiyenlerdir. Hepsi 
de tutabildikleri o altın tepsinin do
latacağı başka dünyalarda bambaşka 
ahenklerin uzanıp gittiğini duymuş
lardır. 

Gene duymuılardır ki; orada ıular 
mavi billur oluklardan akar. Her kö
ıeden bir ilham fıtlonr. Atk bir mu· 
siki gibi kulaklarda ve bir renk &il>i 
gözlerde yerletir. Oradf, •~ adım 
yorulmadan atılır " her kımıldanış 
en büyük bir harekettir. Bildiğimiz 
ve bilınediiinıİ2 her qya zevk ve 
duyuıun kendiıi olmuttur.. lnaan: 
oraya götüren kıvrak bulutlar, gizli 
ve hünerli basamaklar yoktur. 

Usanıp yetiıemediğim altın tepsiye 
bakıyorum.. Onu kavnyabilen eller 
yorıunluktan titriyor •• Tutmağa ça· 
babyorum; arzu ve ihtiraılanm kara 
bir dumanla beynimin içinden fıtkı
nyor .. Onlar harap ve sessiz bekli
yorlar. Sonra birden sevinçle haykı· 
nyorlar. O zaman bilmem kaçıncı de
fa olarak buradan oraya çıkanların 
benim bu tututan kara dumanlan
mm üstünden ideallerindeki iteme 
yükıeldiklerini görilyorum ve ben 
ağlıyarak geri dönüyorum. 

Arif BEDii 

Eskişehir Abidesi 
Ve 

Heykeltraş Ziihtii 
Eakitehir abidesini yapacak olan 

heykeltraı ZUhtünün bugünler~e 
Eakifehire gitmesi muhtemeldir. Bır 
kaç ıün evvel "D,, grupu sergisinde 
dört kafa heykeli ile birçok barolyef 
desenleri tefbir eden ZUhtünün ge
rek bu ıerıide, gerekıe grupun diğer 
sergilerindeki eıerlerile değeri her
kes tarafmdan anlqılmıı, taıdik edil
ınit bulunuyor. 

Heykeltraı Zühtü, bizde heykel 
aan'atını çok iyi bilen, heykelin ma-

naamı en iyi anlanuı olan ve heykel 
tekniğinde meılekdatlanm çok geri· 
de bırakarak ilerlemiı bir aan'atkin· 
mızdır. 

Bilhassa Eakiıehir abidesi için 
yaptığı maket fevkalade beğenilmit· 
tir. Zühtü, Gimaud ve Deapiya gibi 
garbın beynelmilel aan'atklrlan ya· 
nında çalıımıt ve onlarm büyük tak
dirlerini kazanmıttır. Bu itibarla bu 
abidenin TUrkiyenin, en güzel bir 
amtı olacağında tüpbemiz yoktur, 

NARAM -

Eski, c,;ok eski bir medeniyetin, be· 
Eski.çok eski bir medeniyetin.hemen 
hemen şöyle böyle İsa doğmazdan iki 
üç bin senelik eski bir medeniyetin 
en ehemmiyetli izlerine Anadolunun 
cenup yaylasında ve Suriyenin fimal 
kısmında tesadüf edilmittir. Birçok 
frenk mütehassıslar buralan kanı 
karıı gezdiler. Kazdılar, toprak al· 
tından ve kayalar arasından büyük 
(Eti) medeniyetinin harikullde eser
lerini meydana çıkudılar. 

Boğaı:köy ve Gtlvurkalesinde bulu
nan Eti eserleri Anadoluda en Hki 
Tfük kültiırünc a1t birer vesikadır
lar. Avrupa kültürüne çok faik olan 
bu eski Türk medeniyetinin izleri 
üıtUnde dolatmak büyük önderimizin 
irşadı ile batlamlftır. (1930) da Von 
Der Osten buralarda mühim araıtır
ırı.alar yapmı§tır. 

Her gün biraz daha aydınlanan 
tarihin delaletiyle biz, atalarımızın 
medeniyet alanında nekadar ileri git
tiklerini bir defa daha anlıyor ve if
tihar ediyoruz. Biz bu aevincimil:e 
müzemizde bulunan Naram - ain ıte
linin eksik kalmış parçalarının da 
aranılıp bulunması ve tarihin bir dil· 
ğüm noktasının daha çözülmeıi te· 
mennisini ilave etmek iıtiyoruz. 

Bundan Kırk sene evvel müze
mize gönderilmit olan ve Diyarbekir
de fahri mme meurluğu ile taltif 
edilmit avukat ~atık'ın mektup ve 
vesikalarından başka bir izine ras
lanmıyan bu Stel Dr. J. Naab tara
fından verilen malumatla bu aydın· 
lanmıştı. 1933 te müzemiz tarafın
dan çıkanlan bir broşürde bu değer
li malumatı bulmak mümkündür. 
Diyarbekirde Pir Hüseyinde bulu
nup 1893 te müzeye getirilen bu eski 
Türk eserinin milattan 2700 sene ev· 
vele ait olduğu ve bu mevkiin Tür· 
kifenin en eski bir mevkii olduğu 
anlatılmıttır. 

Akad krallarından Naram • Sine' 

San'atkarla 

SiN STELi 

ait olan bu şaheserin diğer parçala
rının tamamlanması beklenebilir. 
Çünkü benliğimizin ilk belgelerini 
meydana çıkarmak hususunda arkeo
lojiye bir hız veren Atatürkün alika 
ve irptlariyle bu eksiğimizin de en 
kıSa ve yakın bir zamanda balledile· 
ceğine §Üphemiz yoktur. 

Gelelim timdi bu Naram-Sin ate· 
linin kqfine : 

Dr. Naab Anadoluda hekimlik ya
parken bu avukat Natık efendinin 
evine uğramıı. Bu stelle metıul ol
mak arzusunu ilk defa kendisine ora· 
da Natık efendi .ile kar§ı karşıya kah· 
ve İierken doğmu' ve stelin çıktıgı 
yeri aramak sevdaaına -dütmüş. Niha
yet öğrenmit ki bu,nun yeri Diyarbe
kirin Ye Diclenin prkına diifen bir 
köyde yani Pir Hüseyindedir. 

Stelin, buradan bir sayfiyeye nak· 
ledildiğini eöylemifler. Sayfiyeye 
gitmif. Sayfiyenin sahibi taşın bu
lunduğu yerin Ambar çayı civarın
da bir köy oldugunu ıöylemi9. Kö
yün aabibi de kendisi imiş. Dr. Naab 
derhal oradan atına binmif, Diçleyi 
geçerek Pir Hüseyine gelmiş. Stelin 
keşfinde, Diyarbekire naklinde çalıt· 
mış ihtiyar bir köylüyü bu1muı. Bu 
ihtiyar köylünün verdiği izahata &ö;" 
köylüler bir kulübe yapmak için bah
çe ile dere arasmda münasipçe taşlar 
anyorlarmıf. Bu tap raslamıtlar a
ma reaimli ağır tap kaldıramamıı
lar: Orada öylece iki üç sene kal· 
mıf. sonra köyün sahibi Hiyali hey 
Diclenin ıol tarafında bulunan sayfi
yesine aldırmı§. Kuyu duvarında kul
lanmıf. Sonra Dr. Naab tatın çıktı~: 
bahçeye giderek taştan bot kalan ye
rini görmüş, teklini ve mahallini tes
pit etmittir. 

İfte Pir Hüseyinde bulunan vf! miı· 
zemize nakledilen Narman - Sin st .. 
linin ketfi böyle olmuıtur. Şimdi öte
ki parçalannı arkeoloji büyük bir sa· 
bıraızbkla beklemektedir. 

Dertleşmeler 
Ressam Etraf diyor ki 

Sanatkann derdi? dertten bir Ölemp, bir Himala-
ö kadar çok, o kadar büyük ya yükseliverdi. 

ki, anketimizin bunun suali, sa· Bilhassa ressam rengi, koku
natkirlan, içten gelen bir sesle su şekli, bünyesi, herşeyi ile mu 
dillendiriyor. Genç neslin kıy • hiiııe acayip gelen, toprağım se
metli ressamlarından Eşrefe ıo vem~miş işlime, uramamış ekzo 

tik bır nebattır. Dın bahçıvanla-ruyoruz? 
- Sanatkarın derdi?. 
Eşref evveli bir: 
- Hım! diyor. Ve devam edi· 

yor: 
- Zaten sanat bir derttir. Sa· 

natkar da dertli. Dertsiz 
dertli olur mu hiç ? Ak
siliğe bakınız ki bana şiın· 
di de "haydi, ıunlan sayı 
ver,, diyorsunuz değil mi? .M~
ziplik bu ya, akluna da hı~ır 
şey gelmiyor işte! O halde dort 
başı mamur muyuz! ~ d~· 
ğil de bu derdi taşıyau fikırlenn 
kuvvetli bir kroşe ile hafızayı 
bir nevi nakavt etmesi olsa ge· 
rek. Evet evet. İşte yava§ yavaş 
ayılıyorum. Bütün hatıralar yer
lerine yerleşiyorlar. Onümde 

. nnın kökünden kopanp atıver
dikleri bu bir tutam yeşillik yok 
ıuzluğunu içimizde duyalı daha 
ne kadar oluyor ki?. Asırlarca 
Behzadın cennet yeşilleri içinde 
saklanan turunç ve ponakal bah 
çelerinin harikulade ahengi ga • 
yet iç gıcıklayıcı kokusunu du· 
yamaz, onu kendimize veremez 
olduk. Dert burada, dinin berbat 
ettiği bir topluluğu düşününüz. 
Manzaranın fecaati karşısında 
kızgın kükürtlü Stiks nehrinde 
cehennemliklerin arasında yü • 
zen Dante'nin sandalı ferah ve· 
rici bir peyizaj, ywnşak ve se
rin kalır. Derdimizin Adem ba· 
bası dindir. Ona yüz bu kadar 
sene sonra bir şeytan musallat 

nx,, Ne 
Dıyor? 

"E .• rümuzunu taşıyan gayet na· 
zik, dirayetli ve kurnaz bir ankd 
muharriri reıaamları dolaşıyor. "D. 
grupu san'atkirlarmı ayn ayrı söy· 
lettikten sonra dun de resaam "X,. 
ile konuşmuf. 

Zanıan gazeteıinde çıkan bu gö· 
ruşmelerin en şayanı dıkkati ressam 
"X., in fikirleridir. Bazı paraçl.mnı 
iktibas ediyoruz. Mulakatçı ressam 
"X., i minare yüksekligindekı bir 
apartımanın tavanarasında insanhra 
alıılon farelere ögle yemegi artıkla· 
rını yedirirken buluyor ve soruyor. 

- Tuhafıına gitti, bu farelerı neye 
besliyorsunuz? 

- Bunlar benim amatörlerimdir, 
Satılamıyan tuvallerimle fazla bkik· 
mit deaenlerimin biricik muşte"ileri· 
dir. Bir köıeye atıverdıgim tuvalleri· 
min bu resimden anlarruyan hayvan
ların ıivri, bembeyaz ditleriyle didik· 
leniıini görmek en büyük nvkim. 

Bu zeki mülakatçı adını bildirmi· 
yen bu zeki ressama modern ve kla
sik aan'at hakkında da bazı sorgular 
soruyor ve bir tanesinden ıu cevabı 
abyor. 

- Klasik eser, zeki bir insan kar
tısında harikulade bir hocadır. Size 
bu zamanda klasik yaptığını ıöyleye· 
ne inanmayınız. Sürmek istediği mal· 
dan tilpbe ediniz. Ma11uıtur. Hatta 
ekşimiş, bozulmuıtur. 

- Akademiyi nasıl buluyorsunuz? 
- Darülfünunumuz gibi. 
Guzel san'atlar akademısi için on· 

dan evvel ressam Elif Naci ile hey· 
keltraş Zühtüye sordu. u bir suale 
biribirine benzemiyen cevaplar alan 
mülakatçı adını gizliyen ressama da 
ıoruyor: 

- Muhit mi akaa-.ıniyi yapar. 

Akademi mi muhiti yapar? ( 1) 
- Tavuk mu yumurtadan çıkmış

tır, yumurta mı tavuktan gibi bir 
fCY· İkisi de biribirini yapar. Avru· 
pada muhtelif amillerle muhit akade· 
mileri yapmıştır. Bu doğrudur. Fakat 
akademinin muhiti yapacagına -
bilhassa bizim gibi müz siz, galerisiz 
bir memlekette - yanht denilemez. 

Heykeltraş Zühtiı ile resaam ~hf 
Naci'nin biribirini nakzeden ayrı ayrı 
fikirlerinden tuhaf değil mi birleşin· 
ce doğruluk buluyorum ben. Müla
katçı, bu isimsiz ressama daha bazı 
zekice ıualler soruyor ve pek spritdel 
cevaplar alıyor. Ve bu esprilerde 
memleketteki aan'at varlıgımıza batı· 
nlllll§ pyet ince igneler var. 

(1) Blü Nacı: "Akademi bizde muhit 
yapması W""'"" demıs. Zuhtü iae aka
deınıJi muhit Japar cevabını ven.. 

oldu da Havvasına uydu ve cen
netimizden kovuldu. Yaıık ki, 
arkasında görgüsüzlüğü, zcvk
sizligi miras bırakarak. O • 
nun için sanatkarla halk 
arasında tabii anlaşamanıaz 
&ık vardır. Bunun belirti -
leri de umurlamamak, benimse
memektir. Dinin yerine geçen 
bu Neme devinin gıdası narin 
sanatkardır. Bir ikinci ejder de 
münevverlerdir. Halk anlama
masile onlar da yanlış anlayış
larile sanati, sanatkan yiyorlar. 
Bir vücudün bir doktor tarafın
dan dinlenmesi gibi bir tablo
nun anlaşılmasının, okunması • 
nın kolay bir ihtisas, bir bilgi işi 
olmadıgı kc.bul edilmiyor. Gör
güsüz gözün azizliklerini sanat· 
kinn kafatasma girip te bir sey. 
retmeli? Sanatkar bir kafa, bir 
göz yaratma allahlığına kalkış • 
mış mıdır?. Buna isterseniz güle 
bilirsiniz de. Çünkü ekseriya ev· 
veli sanatkarlara gülünmüıtür. 
ve son gülen sanatkardır. 

Sanat tarihini yapanlar, Van 
Gok'lar, Sezan'lar .. Bizim kuv • 
vetimiz, gücümüz "zaman" dır. 
Onunla herşeyi yıkacak bir uz
viyet gibi büyüyecegiz. 
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Gazetelerine Göre Hadiseler 
YENi ANLAŞMALAR 

Fransanın Ekonomik Siyasası 
1 nformation'dan: 

Fransa Tecim Bakanı Georges Bon 
net Fransanın ekonomik siyasası hak
kında şu beyanatta bulunmuştur: 

"Başbakanın birçok defalar söyle -
diği gibi, eğer Finansal kalkınmadan 

Paristeki Türkiye büyük 
elçisi Suat 

onra mübadele işleri tekrar başlamaz 
sa, bütçe müvazenesini temin etmeği 
istemek beyhude olur. Çünkü devletin 
vari<latındaki salah ancak bununla ka 
bildir. Eğer, ekonomi cihetinden yük 
tıelmezsek, hiç şüphesiz hacim itiba
rile daha daralmış bir bütçe karşısın
da bulunuruz. Fakat bu bütçe, yeni 
bir açrk arzeder. 

Bugün hükumetin halletmek istedi
ği mesele, memleketin ekonomik ha
ya om harekete geçirmektir. Tecim 
Bakanlığr bununla bilhassa alakadar
dır. 

Pierre Laval'in ısrarla çalıştığı şey 
evvelemirde Fransaııın içindeki fiyat
lar ıtanzim etmektir. Bunun sonucu 
bir noktadan, istihsal fiyatları ile, sa-

Stte Bilbo'dan 
lngiliz )apona - Bırak seni 

ben götüreyim. Merak etme yo
lun açıktır. 

No : 98 

tış fiyatları arasındaki farkı azaltmak, 
diğer taraftan ulusal endüstrimize ya 
hancı rakiplerle müsavi silahlarla mü 
cadele etmek imkanım vermektir. 

Kısa bir zaman Fransız tecimenle· 
ri ve endüstricileri. faaliyetlerini inki
şaf ettirmek için, girecekleri yeni eko 
nomik kadroyu bileceklerdir. "Diğer 
taraftan faaliyetlerini kolaylaştırmak 
için elimizden yelen herşeyi yapıyo
ruz. Bazı klering mukavelelerinin fe· 
na işlemesinden dolayı, hariçte ala • 
caklan bloke kalan ihracatçılar, ya -
kında kasa mevcutlarının salah buldu 
ğunu göreceklerdir. 

Daha özgür bir kredi • asürans sa
yesinde - ki son bir kanunla bu yüz
de 60 dan yüzde 80 e yükselmiştir. 
Fransa için şimdiye kadar mevcut ol-
mayan daha geniş piyasalar açılacak 

ve endüstricilerimiz bundan istifade 
edeceklerdir. 

Kontenjantman usulünde en ziyade 
mazharı müsaade devlet kaydının 

terkibi, ve mevcut kontenjan adedi • 
nin azalması, bize bir çok büyük dev
letlerle münasebetlerimizde kıymetli 
müzakere vasıtaları temin edecektir. 
Daha şimdiden Birleşik Amerika ile 
yapılan müzakereler son derecede iler 
lemiş ve çok iyi bir yola girmiştir. Bu 
günlerde gerek Türkiye ve gerek 
Fransa için enteresan bir akor imza· 
layacağımızı zannediyorum. Ital a ile 

Fransa Tecim Bakanı 
Georges Bonnet 

müzakerat bu ay zarfında başlayacak 
tır. Teşrinievvele kadar daha Fransa· 
nın ekonomik faaliyetini teshil edecek 
birçOk anlaşmalar yapılacağını ümit 
etmekteyiz. 

Nihayet unu söylemek isterim ki, 
Finans Bakanı Marcel Reganier ile ta 
rnamen hemfikir olarak, her işte wnu
mi ma~rafı kısmayı temin etmek için 
bütün kuvvetimi ı;arfedeceğim. Bunu 
bilhassa, bütçe müvazenesini de ko -
laylaştıracak olan para kirasının genel 
bir şekilde indirilmesi teinin edecek· 
tir. 

Yapmak istediğimiz eyler bunlar· 
dır. Biz Fransanın ekonomik faaliye· 
tini yenileştirmek isteyen herkesle bu 
işi güzel bir şekilde başarmak için te§ 
riki mesai etmek istiyoruz.,, 

KIRMIZI VE SiYAH 
asillik işareti katarak M. Julien de 
Sorel diye yazdı. 

Pcre-Lachaise mezarlığında pek 
mürüvvetli, sözlerine bakılırsa hay
lıca liberal bir zat Julien'i, mareşal 
Ney'in mezan başına kadar götür -
mck nezaketini gösterdi; mare§alin 
mezarı, politikacıların işgüzarlığı ile, 
yazısız kalmı tır. Kendisini gözleri 
yaşararak kucaklamağa kalkan bu 
liberalden ayrıldıktan sonra Julien, 
saatinin aşırılmış olduğunu farketti. 
Bu iş, kulağına küpe oldu. İki gün 
sonra öğleyin abbe Pirard'a gitti; ab
bc onu bir haylı süzdükten sonra 
aert bir tavurlıı: 

- Korkarım ki siz kendini beğen
miş bir züppe olacaksınız, dedi. 

Julien'de, yasa girmiş gayet gene 
bir adam hali vardı: doğrusu hiç de 
züppeliği yoktu, fakat taşrada hem 
şıklık, hem önemlilik taslıyanlar gibi 
o da omuzlarını sallıyarak yürüyor
du; bu hal kendisi de bir taşralı 
olan abbC'nin gözünden kaçmamıştı. 
Julien'i gördüğü zaman onun o ha
li üzerine marquis'nin verdiği hü -
küm, abbE'ninkine hiç de benzemedi; 
~ kadar ki abbc'ye: 

STENDHAL 

- M. Sorel'in dans dersi alması
na bilmem izin verir misiniz? dedi. 

Abbc taş kesilmişti: neden sonra: 
- j ulien rahib değildir, öğrensin, 

diyebildi . 
Marquis, gizli, küçük bir merdi· 

venin basamaklarını ikişer ikişer çı· 
karak Julien'i, en üst katta güzel, 
çatısı eğri bir odaya kendi eli ile gö· 
türdü; julien'e verilen bu oda, ko· 
nağm cesim bahçesine bakıyordu. 
Marquis Julie"ı'e, çamaşırcıdan kaç 
gömlek aldığını sordu. Bu kadar bil· 
yük bir adamın böyle küçük işlere 
de karıştığını görüp şaşan Julien çe-
kine çekine: . 

- lki gömlek aldım, dedi. 
Marquis ciddiğ bir tavurla: 
- Ala, dedi, yirmi iki tane daha 

alırsınız. Size ilk üç aylığınızı da ve· 
reyim. 

Marquis'nin bunlan söylerken se
sindeki o emir verir gibi eda, Julien'i 
haylı düşündürdü. 

Marquis, Julicn'in odasından çı
karken, yaşlıca bir adam çağırıp: 

- Arsene, dedi, M. Sorel'in işle
rine siz bakacak ınız. 

Birka~ dakika sonra Julien~ muh· 

1 Çocuklarını Haydutlardan Koru- Yunan -Bulgar;;;;;.;,-;;;;;:;:;. 
mak için Yatta Saklıgan Aile B i r 1 i ğ İ Teşkilat yapıyorlar 
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Nevyorkta bir klinikte bir çocuk 
doğdu. Bu çocuk bundan sonra John 
jacob Astor adını taşıyacak. Pardon, 
dördüncü Jacob Astor... Çünkü bu 
Astor ailesinde - Amerikanın Finans 
aleminde en tanınmış olanlarından -
bir an'ane varmış. En büyük evlat ne
silden nesle numaralanırmış. Doktor· 
lar üçüncü John Jacob Astor'a bir er 
kek evlidı dünyaya geldiğini haber 
verdikleri zaman, milyarder baba, da
ha gidip karısının alnına bir pusecik 
kondurmadan, hemen telefona koş -
muş ve esrarengiz muhatabı ile uzun 
uzun konuşmuş. On dakika sonra kli
niğin önünde iyi giyinmiş ve bütün 
kapılan dikkatele taras ut eden bir dü 
züne insan peyda olmuş. Küçük Jacob 
Astor'un hayatının daha ilk saatlerin· 
de teşkil edilen muhafız takımı ... Ak· 
şam olunca bu bir düzünenin yerine 
başka bir düzüne gelir ve nöbet de • 
ğiştirirmiş. Yukarıda, lohusa kadının 
kapısı önünde de iri yarı iki detektif 
nöbet bekliyorlarmış. lşte dördüncü 
John jacob Astor'un beşiği etrafına 
dizilen acaip adamlar .•• 

Bu tetbirler neden alındı?. Çünkü 
Astor ailesi yeni dünyaya gelen ço -
cuklarının ba§ına da, Lindbergin ço • 
cuğunun başından geçen feci macera· 
nın gelebilmesi ihtimalinden korku • 
yorlar. Bu korkuların da pek yerinde 
olmadığı söylenemez. Richard Haupt 
mann'ın ölüme mahküm edilmesi, A -
mcrikada çocuk kaçıranlann gözl~ri -
ni korkutmuş değildir. Ncvyorkun 
mahzene benzeyen yeraltı meyhanele
rinde korkunç yüzlü bazı adamlar "o 
kadar pahalı" bir çocuğu kaçırmağa 
karar vermişlerdir. 

Fakat Astor ailesi de böyle bir ka
rara karşı bütün müdafaa tedbirlerini 
almağa azmetmişlerdir. 

Hafta sonunda ana ile çocuk, muha 
frzlannın nezareti altında, üçüncü aj 
cob Aator'un hazırlattığı yatla uzun 
bir ıeyahate çıkacaklardır. Ayni za -
manda muhafızlar da yata binecekler
dir. 

Her ihtimal gözönüne alınarak yat, 
ancak yiyecek ve mahrukat almak la· 
zımgeldiği zaman, icap eden iskelele· 
re uğrayacaktır. Ve bu da çocuk on 
iki yaşına girinceye kadar ... Bu müd
det zarfında yat dünya etrafında ahes 
t~ beste seyahatlerine devam ~decek
tır. 

Denize hapsedilen bu çocuk, üç ne
silden beri Amerikanın gözünü kamaş 
tıran bir hanedana mensuptur. 

Ceddi emcetleri birinci john Jacob 
milyonlarca dolar sahibi zengin bir a
damdı. O vakitler meşhur John Roc
kefeller soğuk ve çıplak bir kilisenin 
taşlarını süpürüyordu. 

Demiryollannın alacağı önemi ilk 
önce o anladı ve bu kadarcık anlayışı 
sayesinde serveti gittikçe çoğalmağa 

teşem bir kitab odasında yapayalnız
dı: sevine, haz içinde idi. İçeri bir 
giren olur da kendisini böyle heye
can içinde görür diye gidip kuytu 
bir köşeye saklandı; oradan kitab
ların sırtlarını seyrettikçe adeta ken· 
dinden geçiyrdu: "Ben bütün bunla· 
n okuyabileceğim 1 diyordu. Ben bu
radan nasıl hoşlanmam? Marquis de 
La Mode'un benim için yaptıklarının 
yüzde birini yapsa, M. de Rcnal hay
siyeti bir paralık oluverdi sanırdı ... 
Hele şimdilik yazılacak kağıtlara 
bir bakalım.,. 

O iş bittikten sonra Julien, kiteb
lara yaklaşmağa cesaret etti: Voltai
re•in hepsi bir şekilde basılmı~ bütün 
eserlerini görünce sevincinden çrl· 
dıracak gibi oldu. İçeriye bir giren 
olursa görebilsin diye gidip odanın 
kapısını actı. Sonra o seksen cildi 
birer birer- 7.evkle açıp kapadı. Bu 
kitablann cildleri, Londra'nın en iin
Jü ustasının elinden çıkmış, güzellik· 
te eşsiz birer sanat eseri idi. Julien'in 
hayranlığı son dereceye varmaz da 
ne olur? 

Bir saat sonra marquis gelip yazı
lan ka(!atlara baktı ve Julien'in "ce
la" kelimesini "cella., ( 1) şeklinde 
yazdığını görünce hayret etti.İçinden: 
''Yoksa. dedi, o abbC'nin bu gencin 
bilgisi için anlattığı bir masal olma
sın 1., Julien'i umduğu gibi bulama· 
dığına canı ıukılnuıtı · o,,a rtönüp tat
hlıkla: 

başladr. Arazi i>pekülasyonıan yaptı, 
borsada oyunlar oynadı. 

Fakat ihtiyar Astor • ona Fravun 
adını vermişlerdi - hiç bir zaman rea
litelerle münasebetini kaybetmedi ve 
bütün işlerini hep elle tutulacak sağ
lam temellere dayadı. Servet ve itibar 
içinde, bir patrik gibi, öldü, gitti. 

Ondan sonra da kurduğu hanedan 
almış, yürUmüştü. Fakat bu hanedanı 
cilalandıran hareketi evvela o yoluna 
getirmişti. Olürken: 

- Daima deniz tarafına bakınız, de 
mişti. 

Astor ailesi de yavaş yavaş bütün 
vapur kumpanyalarını avuçlarının içi 
ne almağa başlamışlar ve Amerikan 
s2.hillerinde işleyen vapurların birço· 
ğuna sahip olmuşlardı. 

Bir giln deniz, bu aileye o kadar 
bol bol dağıttığı servete mukabil, ikin 
ci Jacob Astor'u Titanik vapuru faci
asında sinesine çekti. 

Bugünkü endişeli baba, üçüncü Ja
kob Astor o zaman on üç yaşında idi. 
Bir alay hoca ve mürebbiyeleri ile Ve 
nedikte oturuyordu. Kendisini Parise 
getirdiler, küçük bir nükümdar gibi 
Amerikan sefiri ve Amerikan tabası 
tarafından karşılandı. 

Yirmi yaşında delikanlı, bütün ın -
sanları tanımak hevesine kapıldı ve 

ilk önce, haftada yirmi beş dolarla, 
ailesinin idare ettiği vapurculuk şir • 
ketine girdi. 
Ya1ı ilcrllcyip geliştikten sonra Mi 

French Tuck isminde zengin bir k<ı • 
dınla evlendi ve bu izdivaçtan on mil 
yon dolar kadar lıir şey aldı. 

Geline gelen hediyelerin kıymetini 
o zaman otuz milyon tahmin etmiş • 
lerdi. İşte bir iki ha!ta evvel doğan 
çocuk bu izdivaçtandır. Şimdi herkes 
sadece çok zengin doğmuş olmak bed 
bahtlığma uğrayan bu çocuğun on iki 

sene denizlerde sürünüp gitmeğe na
sıl tahammül edeceğini soruyorlar. 

Hayat pahahhğı ile mücadele 
Paris, 5.A.A. - Kararnamelerin 

ikinci kısmının gelecek perşembe gü
nü neşredilmesi muhtemeldir. 

Bu kararnameler, bilhassa hayat 
pahalılığının indirilmesine matuf. 
tur. 

Efganistanm elçileri 
Kabil, 5. A.A. - Hükumetin ça

ğırısı üzerine Afganistan'ın Londra 
etç!si ~l~. Moskova ve Ankara büyük 
elçılermın, yakında Kabile gelmeleri 
beklenmektedir. 

Irak· lran smır ihtilafı 
Ta~ran, 5. A.A.- Irak dış bakanı, 

İran ıle İrak arasındaki sınır anlaş
mazlığı hakkında dostca bir kotarma 
y~lu. elde etmek ergeısile buraya gel
mıştır. 

- Kelimelerin imlasından pek 
emin değilsiniz, galiba, dedi. 

julien: 
- Öyledir, efendim, dedi. 
Bu sözün, kendisine zararı doku

nabileceğini hiç düşünmüyordu; mar· 
quis'den gördüğü iyi muamele M. de 
Renal'in o kibirli, nadanca tavurları
nı hatırlatmı§, içine bir hoşluk ver· 
mişti. 

Marquis içinden: 
"~u . Fra!1che • ComtC'li abbC'yi 

denıyelım dıye boşuna vakit geçire
ceğiz! dedi; ne yapalım ki benim de 
emniyetli bir adama pek ihtiyacım 
vardr.,, Sonra Julien'e dönüp: 

- Cela bir 1 ile yazılır, dedi; her 
gün mektuplan bitirdikten sonra söz. 
lüğü açer, nasıl yazıldığına iyice 
emin olmadığınız kelimelere bakarsı
nız. 

Saat altıda marquis Julien'i çağırt· 
tr, onun ayağında hata çizme oldu
ğunu görünce canı sıkıldı. 

- Ben bir hata etmişim, dedi, 11ize 
her gün saat bet buçukta "gb;inme
niz,, lazımgeldiğini söylemeği unut
muşum. 

Julien, bunun ne demek olduğunu 
anlamamış, bakıyordu. Marquis: 

- Yani uzun konçlu çorap ve is
karpin giymeniz lazım. Arsene size 
hatırlatır; bugünlük sizin namınıza 
ozür dilerim. 

M. de La Mole bunu söyledikten 
sonra J ulien, her yanı yaldızla parıl-

Yunan - Bulgar dostluk birli
ği hakkında Katimerini gazete
si diyor ki: 

"Bizim de en ateşli arzumuz iki 
memleketin münasebetleri için yapı • 
lan gayretlere engel olan, daha doğ· 
rusu onları tesirsiz bırakan muallak 
meselelerin halledilerek ekonomik ve 
pek tabii de siyasal teşriki mesailer 
için yeni bir devrimin ba~lamasıdır. 
Bununla beraber, Bulgar hükumeti, 
yarı resmi gazetenin bahsettiği bu 
karşılıklı itimat devrinin en kısa bir 
zamanda açılmasını samimi bir şekil
de istiyorsa, gayri mes'ul bazı teşki· 
Iatlarm, resmi siyasa sahnesinden ha
riçte çalıştıklarını kabul bile etsek, 
Bulgarlarla Yunanlıların müştereken 
sulh içinde yaşamaları için her iki ta
raftan yapılan bütün gayretleri imha 
eden ve hüsnü niyetleri zehirleyen ta· 
mamen lüzumsuz ve boş faaliyetleri
ne bir dizgin koymalıdır. Zira - bu· 
nu Bulgar hükumeti de bilmemezlik 
edemez - başlıca esaslar olan samimi
yet ile karşılıklı itimat olmazsa teşri
ki mesai için hiç bir gayretin kıymeti 
olmaz. Ve Bulgaristanda, resmi hiç 
bir protestoya uğramadan,Bulgarların 
hayallerinin Türk • Yunan 'rrakyası 
arasından Ege denizine inmek olduğu 
nu haykıran ses duyulmakta devam 
ettiği müddetçe bütün bu esaslar çü-
rük olacaktır.Fakat yan resmi gazete 
Bulgar • Yunan teşriki mesaisinin en
gelsiz bir şekilde yürüyebilmesi için 
eski ve yeni bütün anlaşamamazlıkla· 
rın ortadan kaldırılması lüzumundan 
bahsediyor. Bunda'\, Bulgar hükume
tinin bu defa artık Bulgar - Yunan mü 
nasebeti sahasındaki dikenleri temiz· 
lemeğ pratik bir şekilde alakadar ol
mağa karar verdiğine mi hükmede -
lim? Bunu bize istikbal gösterecektir. 

Belçikada Alman casusu 
Liege, 5. A.A. - La Mense ga· 

zetesinin haber verdiğine göre, Eu
pen jandarması, Primadyul adında 
bir Alman casusunu yakalamı:itır. 
Bu casus, doğu sınırında yapılmak
ta olan tahkimata ait belgeleri (ve
sikaları) çalmakla suçludur. 

Sof yadan Atinaika Nea gazetesi· 
ne bildirildiğine göre Mihailol par· 
ti:anları tekrar caki faaliyetine baş 
lamak üzere te§kilatlanmı§lardır· 
General Zlatef hükumeti z;amanın· 
da Pero Sanlonof ile Pesto Traykof 
ve Kriatiyen Dop Tantorof'un ihti· 
lalci teıhilatları dağıtılmı§ ve bu • 
günkü hükumet bunlardan birçoğu• 
nu tevkil edip hapı>etmi§tir. Mihai• 
lol parti:zanlanndan on hadan müs 
teşna, bugün hemen hepsi serbest 
bulunmaktadırlar. Bunlar, bar.ı 
şartlar altında tekrar faaliyete gef 
mek .zamanının geldiğini anlamı§ • 
/ardır. Mihailofun eski ihtilalci Ma 
kedonya komitesinin davaları olan· 
lar eski reisleri bir tarafa bırakılır• 
sa, bunların yerlerine seçilmiı olan 
genç Teislerin hepsi. vazifeleri ba§ı• 
na geçmiş bulunuyorlar. Mihailo : 
fun merke: komitesi reisi bugün Sı 
ril Drakof'tur. Şimdilik Sof ya civa· 
rnda Lopenetz.'dc ne:aret altında 
bulunan Drakof Mihailofun eski a• 
damlarındandır. Merkez komitesi • 
ne iki yeni a.za daha tayin edilmiş· 
tir. Bunları EMEO tayin etmekte .. 
dir. Eaasen komitenin her vazifesi 
için müteaddit ki~eler seçilmi§ bu• 
lunmakta ve bunlardan birisi tevkif 
edilir veya herhangi bir ka%aya uğ• 
rarsa onun muavini otomatik bir §fi 

kilde İfİ ele alır. 
Dün, Hilinden ihtilalci teşkilatı, 

Sicta Nedelian kilişesinde Hilinden 
ihtilalinin otıa ikinci yıldönümü mii 
nasebetile dini merasim yapmqtır. 

Bu tefkilat reisi Laz.ar Tomol, bii· 
yiik bir kalabalık karşısında komi• 
tecilerin hatıralarını anmış, onların 
faaliyetinin bütün Bulgar milleti 
için anılacak bir hadise olduğunıt 

söylemiştir. 

~.......,.. ............. .., 
Leh smırlarmda 

Varşova, 5. A.A. - Lehistan sı· 
nırında Dışav mevkiindeki muhafız• 
lar kuvvetlendirilmiştir. Danzig'den 
gönderilen bütün mallar, Lehistan 
gümrüğünde ahkonulmaktadır. 

Tokyoda çıkan Pakkou'dan 

- 'Avrupalı uluslar 'önünde güzel 181 ediyor. Bütün kabahatı 
Almanyaya yük/emeğe çalışıyor. Fakat bir de aşağıda yaptık· 
farına bakın, çizmeleri ve mahmuzlarile, zavallı Habeşistanı na· 
sıl eziyor. 

dıyan bir salona götürdü; kendisi ar
kada kalıp onu öne geçirmel< iste
mişti. M. de Renal ise böyle zaman· 
larda kapıdan en önde girmek için 
adımlarını hrzlandmrdı. Eski efendi· 
sinin böyle kendisini beğenmesini 
hatırlamak Julien'in, marquis'nin 
ayağına basmasına sebeb oldu; za
ten nikris ağrıları çeken adamcağı· 
zın haylı canı acıdı. İçinden: "Üste
lik hantallığı da var!,, dedi. Onu u
zun boylu, çalımlı bir hanıma takdim 
etti. Bu kadın, marquise de La Mole
du. Julien marquise'de de, Verrieres 
ilçebayının karısı madame de Maugi· 
ron'unkini andıran küstahça bir hal 
buldu. Salonun son derece süsü, deb· 
debesi ile şaşırmış olan Julien, M. de 
la Mole'un ne dediğini i itmedi. Mar· 
quise de ona baktı, bakmadı ... Salon
da birkaç da erkek vardı; Julien 
bunların arasında, bir kaç ay önce 
Bray-le-Haut töreninde (merasimin· 
de) tenezzül edip kendisile konuşan 
Agde paskaposunun da bulunduğunu 
görünce anlatılmaz bir sevinç duy
du; yadırgadığı ve bakmağa çekin
diği bu yüzler arasında bir tanıdık 
görünce gözlerine bir şefkat, bir tat
lılık gelmişti. Gene paskapos bu ba
kışlardan korltmuş olacak ki o taşra
lıyı tanıyıp konuşmağa kalkışmadı. 

Julien'e, bu salonda toplanan 
adamların bir hüzünlü, sıkıntılı hal· 
leri var gibi geldi; Paris'te adet ya
vaş konuşulur ve küçük şeyler gözde 

büyütülmez. ı 
Saat altı buçuğa doğru içeri .sa 1 

benizli, fidan boylu, bıyıklı, g~~~
bir delikanlı girdi; başı gayet küçıı1'. 
tü. Marquise, ona elini öptürür~e~· 

- Siz hep böyle geç gelirsınıı, 
dedi. dC 

J ulien, bu delikanlının comte u 
La Mole olduğunu anladı. Daha 0

1
\. 

ilk görüşte onu pek cana yakm bil 
du. ~ 

İçinden: "Hakaretli alayları 1 ıı 
beni bu evden kaçıracağı söylene 
adam böyle mi olur?,, diyordu. d ıı 

Julien, comte Norbert'e ince ;ı• 
inceye süze süze onun ayağında J' 
me ve mıhmız bulunduğunu gör ~~ 
"Ben iskarpin giyeceğim, şüp.b~ , 
onun gibi bir kibar olmadığırn ~çı~i~ 
Sofraya oturuldu. Julien, marquıs~·y· 
sesini biraz yükselterek bir şey ~~ı· 
lediğini duydu. Yine o sırada kar:ı--de 
na gayet sarışın, boyu bosu yer1fsr· 
bir genç hanımın, oturduğunu eli: 
ketti. Bu hanım hiç hoşuna git~.e tte 
fakat ona dikkatle bakınca ö~rurılW 
bu kadar güzel gözler belki hıÇ !\;ı
mediğini anladı: şu kadar ki o gJıltc 
ler bir ilgisizlik, bir soğuk rublll bil. 
gösteriyordu. Sonraları Julien ° rJ r Arkası \'il 

re· 
(1 Stcndhal de, sü bakanlığında se~ 1ıe 

ter diye girdiği ilk gün, o kelimeYİ bO 
yanlış yazmı§. 

N. ATIJÇı 
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Nizamettin NAZiF 

Muraf Oğlan Hançeri Sıgırı'f!pa Küçük Bir Maden 
~arçası Ak Ayı Postunun Ustüne Düşüvermişti. 
Üç Ağızdan Birbirine Benzer Üç Hayret Nidası 

Fırladı : '' -Aa ! ,, '' - Aaa ! ,, '' - Aaaa ! ,, 
'd - Bu sabah başınıza gelen hadise

en de haberim var. Zaten sizi Ma • 
:;ıış Hanın evinde görmemiş olsay
rnı, Batır Hanla kavga ederken gön

:.~rdiğim adamlar 6izi çoktan öl· 
11trnüş bulunurlardı. 

Ve göğsünü gererek ilave etti : 
- Suyun Bikenin sarayına du· 

;~r~an atlayarak girenler derhal öl
tırulürler, yiğitim. 
\' emyeşil gözlerini gencin kapka· 

ka gözlerine dikmişti. Bir iki dakika 
~ar bakıştılar. Biribirlerini t:ırtıyor 

~~. 1Ydiler. Kadının değme erkekleri 
~nteden atacak bir iradesi vardı. 
~ uşoğlanın başı döner gibi oldu 

endeledi. Az kalsın yüzükoyun y~re 
~ııvarlanıverecekti. Güçlükle, fakat 
... Crhal kendini toparlıyabildi. Bir 
ıeyler söylemiş olabilmek için: 
'bu:- B~n, .burada bir saray. oldu.~unv~ 
le bılmıyordum ... - dedı • kopegı 
a ~valıyordum. Köpek bir duvardan 

t a;:ınca, ben de atladım. Bir bahçe· 
~~ gırdiğimi sanmıştım. Hoş.. ~\!ri 
Go~~ek aklıma gelmedi sanmayınız. 

e ~ı, fakat köpek ... 
Suyun Bike sözünü kesti~ 

.. - Hangi köpekten bahsediyorsu

.. Uz? 

ıc - Kara bir köpek ki Mamış Hanın 
b ar.ga sattığı dükkanda birdenbire 
\' elırnıiş ve hançerimi kapınca kaçı· 
ernıiştir. 
- Rara bir köpek ... Bizim İvan 

olacak b u. -tn·~ i;~; 
0

hüyük bir köpek değil 
ı. 

b - ~vet, büyük bir köpek ... :Bem· 
eyaz bir kamı var. 

b"- Tanı kendisi. Demek han!jer, 
0Ylelikle geldi bizim saraya .•• 
- Ya nasıt gCldiğini saamıştmız? 

li - Nasıl mı? 'bilmiyorum. Batır 
lı'~nın elinden onu nasıl kaptığımı 
d~· e bilmiyonım. Öyle bir heyecana 
~Şnıüştüm ki... Soramazdım. O da 
Yleınege vakit bulamadı galiba. 
~ liatunun yüzü gene birdenbire sa· 
l' ;ıvennişti. Ve f bu sefer iki elini 

a varır gibi uzatarak: 
tO - Söyleyiniz Kuşoğlan ! -dedi -
it Yleyiniz ve inandırınız beni ki siz 
l':rdeşim Ali Ekrem Hana bir şey 

Pnıış değiJı;iniz ... 
ı;-akRendini gü~ zaptedebiliyordu. 

at gene kibarlığı ~lden bırakmadı. 
lle- ~emin ederim ünlü hatunum! 
~ Alı Ekrem hanı ölciürmedim. 

bi e, birdenbire canlandt, gayet diri 
har~ tavırla elini kılıcına götürerek 

gtrdı: 

te - Gene yeonin ederim ki A!i Ek'Ji: han adını taşıyan ac!am oğlu 
ııu den sonra bende en büyük dostu· 
bcık~ulacaktrr. Hi!i tanı:nadığım ve 
lta ~ ~e tanımıyacağım hu Ekrem 
ıa~ ıçın şimdi kendimi at:şc atmıya 

13Yım:. • • 
tip u. sozlerın hatunun üzerande ga
\tddbır tesiri o1du. Yeşil gözlerindeki 
lercl et ~ayboluverdi. Bilakis bu göz. 
llıa e §lmdi bır kadın ruhundaki kar
lık :a1?şı~hğı gösteren bir buhmık· 

l{ e ır_?lışti. 
ile uşoglan onun bir ceyap vermesi· 
lıa§~eydan bırak~dan tekrar söze 
llcyı ~~· Kıpçak ovasında geçen hadi· 
aianıı ır nefeste anlattı. Ve hızım 
_Yara~ devam etti: 

Oldu? Mavı gözlü bir gen!jti bu. Ne 
~er Nasıl oldu? Uçtu mu? Yoksa 
lıyaı:çıldı da içine mi gömlildü? An· 

adılll gitti . - . 
~ı~ ~~~;·mavi gözlü bir genç. Ba· 
o der ara bir papağı .-ardı. Ve aize 

_ece ~enziyordu ki .. 
~i., Lakın ben mavi gözlü değilim 

l'e§il~~e~:·· Ye§il diyecektim. Yem· 
'ta b~· uyük yeşil gözleri vardı. Hat
acab Odada sizinle kar§ıla§mca bir an 
tcdd~ donu~la nıı karşılaştım diye te· 
lıu hu e duşınliştüm. İşte ünlü hatun 
llen bnçe.r benim elime böyle geçti. 
diirdu=hkı adam öldürdüm. Fakat öl .. 
lı.anr ~ nı adamlardan almadım bu 

:rcrı V • M b l:ôrun · e egcr, amıı han unu 
<ılaaydcc gözlerini hayretle açmamıı 
lurıd ı, bunda da bir başka sır bu· 
itar :ğunu zannetmemiı olsaydım bu 
ia k~~hası içinde köpeği kovalama· 

_ ırnaz 

. '-..E··· 
<linı v alkıtm;tzdım. Fakat de-
-.., ard u sırlar, biribirini kovalıyan 
beni a arda karşıma !jıkan bu sırlar 
i'!Otiiro ~adar bunalttılar ki .. Köpeği 
tli ik' gtirmez Mamış Hanın öldürdü
'arı ... 1 adanıın izini bulabileceğimi 

"'1ı~tun. 

lJaıı İiı~d~idiniz? Mamı§ Han Qdam 

-

.. 

\\ 

Kuşoğlan başlıbaşrna bir orduyu andmyordu ... 

- .ı::.vc~ ı.inlü hatun ... Hem iki ta· 
ne. 

Bu cevap gayet yüksek bir sesle 
verilmişti ve Kuşoğlan başını çevirin
ce Mamış Hanın odanın bir köşesinde 
ayakta durduğunu gördü. Tuhaf şey 1 
Nereden gelmişti bu adam? 

Oda kapısını, hatun arkasından 
aürmelemişti. Diğer kapı ise bulun
duğu yerin tam karşısında idi. Bu· 
nunla beraber hatun en ufak bir şaş
kınlıkta bile bulunmadı, bilakis gü· 
lümsedi: 

- Hoş geldin Murat Oğlan 1 Ve 
korkmayınız, oğlunuz öğrenmek is
tediği §eyleri benden öğrenemedi. 
Fakat ne yalan söyliyeyim, eğer gel
diği zaman tesadüfen senin evinde 
bulunmamış olsayaım ve perde arka
sından gözetleyip bu delikanlının yü· 
zünü görmemiş olsaydım; Batır Han
la yaptığı kavga çok fena neticeler 
verebilirdi. 

Murat Oğlan tereddütsüz bir ce-

Nazi Devriminin 
Yeni Saldırışı 

[:Baş tarafı 1 incide] 

katolik papazlarını ulusal sosyalist 
düzeninin icaplarına uymıya davet 
ediyor. 

2 - Protestanlara karşı mücadele. 
Nazi Partisinin protestan kilise teş
kilatı ile mlicadelesi de aşağı yukarı 
ayni düşlincelere dayanıyor. Nazi re
iimi Almanyada kendisinden başka 
;,et ifade edebilecek hiçbir ku
ruma tahammül edemiyor. Protestan 
kilise teşkilatı Nazi düzenine karşı 
açıktan mukavemet etmemekle be
raber, kendi ileminde bir kuvvet O· 

larak kalmak istiyor ve Nazi Parti
sini işlerine karıştırmıyor. Naziler 
bu kuvveti ya Nazileştirmeğe, yahut 
ta yıkmıya uğraşıyorlar.Alman yurt
daşı ile Alman devleti arasına ya· 
hancı bir kurulun girmesine razı de· 
ğillerdir. 

3 - Yahudilere karıı mücadele. 
Bu, esasen iki buçuk yıldanberi 

sürüp giden bir mücadeledir. Bu de· 
fa yapılan yeni bir hamledir. Ve bu 
hamlede Yahudi aleyhtarlığı ile 
meşhur olan Potsdam Emniyet Mü
dürü Helldrof'un Berlin Polis Mü
dürlüğüne tayini ile başlıyor. Ya-
hudiler aleyhine sokaklarda tezahür, 
Yahudilere karşı boykot, Yahudile
rin kahvehanelerde oturmalarını ya
sak etmek. Nazi Partisi anlatmak 
istiyor ki Almanyada Yahudilere 
hayat hakkı yoktur. 

4 - Çelik Miğferlilere karşı mü
cadele. 

Stahlhelm adıyla anılan bu Çelik 
Miğferler teşkilatı, Genel Savaşta 
döğüşen askerlerin kurumudur. Bu 
kurumu b~bütün kaldırmak mevzuu 
bahis değildir. Büyük Savaşta dö
ğüşen askerlerin Ü!i dört ayrı kuru· 
mu daha vardır. Bunları Stahlhelm 
ile birleştirerek, hepsini bir arada 
Nazileştinnek istiyorlar. 

Görillüyor ki bu dÖrt cepheli sal
dırışın amacı birdir: Nazi devleti i
le Alman yurttaşı arasma girmek is
tiycn kurumları kaldırmak, ferdi 
devlete bağlamak. Kısaca: Devrimi 
ta.u>~l.aına k .•• 

.A. ŞUkrU ESMER 

vap verdi: 
- Bu fena neticelerin Ku§oğlan 

aleyhinde olacaklarını tahmin etme· 
melisiniz ünlü hatun. İvan ordulari
le çarpışmak için yetiştirdiğim Ku
şoğlan, Batır Hanı ve ona yarC: \a 
koşacakları kolaylıkla püskürtebilir
di. 

Sonra ani bir saldmşla hatuna yak
laşarak elinde tuttuğu hançeri kavra
dı: 

- Nasıl ~Jiançeri buldun mu Ku
şoğlan? 

Ve bir cevap beklemeden hançeri 
sıyrrıverdi. O anda üç ağızdan biribi
rine benzer üç hayret nidası fırladı: 
-Aaa l 
-Ah! 
- Aaa! 
Küçük bir maden parçası ak ayı 

postunun üstüne düşüvermişti. 
Üçü birden üzerine 6tıldılar: 

[Arkası var] 

Yeni Haydarpaşa iskelesi 
nasal olacak ? 

Akay idaresi tarafından köprüde 
yaptırılacak yeni iskelenin hazırlıkları 
ilerlemiştir. tık inşaat malzemesi o -
lan saç levhalar, birkaç güne kadar 
gümrükten çıkarılacak, havuzlar fab
rikasında i~e başlanacaktır. Belediye 

köprüler mühendisi tarafından hazır
lanan projeye göre, iskele iki katlı o
lacak, bir büyük bekleme salonu, bir 
berber salonu, bir mesajeri dairesi bu· 
lunacaktır. Mesajeri dairesi, tren yol· 
culannın bagajlarını belediyenin ham 
mal teşkilatı vasıtasile doğrudan doğ· 
ruya Köprüye geçirecek ve sahipleri· 
ne orada teslim edilecektir. İskelenin 
ikinci katında ve deniz tarafında bil· 
yük bir gazino, sahil tarafında da me 
murlar odaları yapılacaktır. Yeni is
kelede gişelerin şekli de değiştirile • 
cek, ~~ş~erilerin etrafından geçebil -
melen ıçın ortaya alınacaktır. Vapur· 
lard~n çık~c~k yolcuların geçeceği 
pasajlar, ıkı misli genişletilecektir. 
B.~ suretle, yeni iskele bugünkünden 
dort ı:netre . d:'11a genişlemiş olacak
tır. Bır yıl ~~ınde yapılıp yerine kon· 
!11ası t~~a.rrur ed~n yeni Haydarpaşa 
ıskelesı l!jın 250 hın lira harcanacaktır 
lskele,iki kat olacağı için güverte yol 
culannın üst kattan, kamara yolcula-

rının ~~ a!.t kattan ve doğrudan doğ· 
ruya kopruye çıkmaları temin edile -
cektir, -

Öz Türkçe kıraat kitapları 
Birkaç gündenberi şehrimizde bu· 

lunan Kültür Bakanlığı Yayım di -
rektörü ı:aik ~eşit çalıJmalarına 
devam edıyor. Dırektör dün de Dev
let matbaasında incelemelerde bu -
lunmuştur. Faik Reşit ilk okullar i· 
çin öz türkçe kıraat kitapları hazır· 
Jıkları etraf~nda ayrıca meşgul ol -
maktadır. Kıtaplar önümlizdeki ders 
yılına yetiştirilecektir. 

Dil Tetkik cemiyeti de mektepler 
için öz türkçe ıstılahlar hazırlamak
tadır. Bunlar da bu ders yılı ortala· 
rında bitmiş olacak ve talebeye öğ· 
retilmesine başlanacaktır. 

İlk okulların bütün kitaplarına a· 
it liste, Bakanlıkta müfredat prog
ramlarının t,anzimi için !jalışan ko· 
misyon tarafından hazırlanmakta -
dır. Komisyon bu kitapların mevzu
larile müfredat programları arasın· 
da incelemeler yaparak çalı~asına 
önemle devam etmektcdif 1 1 

FAYDALI 
BiLGiLER 

BUGÜNKÜ 
PROGRAM 

lstanbul 
18.30: Almanca ders. 18.50: Dans musi

kisi (pliık). 19.40: Haberler. 19.45: Ege 
caz. Türkçe sözlü eserler. 20.15: Konfe· 
rans. 20.30: Stüdyo orkestrasL 21: Radyo 
caz ve tango orkestraları. Bayan Emine 
İhsan. Şan. 21.35: Son haberler • Borsa
lar. 21.45: Şehir tiyatrosu artistlerinden t. 
Galip. Konu~malar. 22: Profesör Ferdi 
Ştatser. Piyano solo. 

BU kreş 
ıs-ıs: Plllı: ve duyumlar. 18: Radyo sa

lon orkestrası. 19: Duyumlar. 19.15: Kon
aerin süreği. 20: Sözelr. 20.20: Viyanaca 
bir &'ece (plllı:). 2D.50: Sözler. 21.15: Seıt
fonik plak konseri. 22: Duyumlar. 22.20: 
Senfonik pliıklarm süreii. 23: Konser. 23. 
15: Almanca ve fransızca duyumlar. 23.25 
Röle konserin süreği • 

Varşova 
20.30: Piyano konseri. 20.50: Sözler. 21. 

10: Pliık. 21.45: Duyumlar. 21.55: Söz
ler. 22: Süel müzik ve sözler. 23.30: Spor. 
23.35: Spor. 23.40: Salon müziği (plak). 

Prag 
20.10: Plak • Duyumlar. 20.35: Çift flüt 

ve viyolonsel konseri. 20.45: Karııırk ya
yıın. 21.30: Popüler çek prkılarL 21.SO: 
Sözler. 22.05: Trio gitar müziii. 22.40: 
Şarkdar. 22.SO: Orkestra konseri. 23.15: 
Duyumlar. 23.30: Plak. 23.45: Yabancı dil
lerle duyumlar. 

Budapeşte 
18.55: Bertha salon orkestrası. Sözler. 

20.40: Macar ıarkıları. 21.35: Sözler. 21. 
50: Torinodan: Boccherininin eserlerinden 
konser. 22.40: Duyumlar. 23: Pliık. 24: 
Trio piyano konseri. 

Moskova 
18.30: Rns müziği ve şarkıları. 19.lS: 

Bellini ve Donizettinin eserlerinden kon· 
ser. 21: Dans müziii ve popüler parçalar. 
22: Almanca yayım. 22.55: Kızıl meydan
dan röle. 23.05: Fransızca yayım. 24.05: 
Felemenkçe. 

Leipzig 
20: Radyo orkestrası. 21: Duyumlar. 

21.10: Alman eserlerinden ~arkılar. 22.10: 
Şarkılar. 23: Duyumlar. 23.30: Halk mü· 
zi(i. 

Hamburg 
ıo: Halk müziği. 21: Duyumlar. 21.ıo : 

Şen yayım. 23: Duyumlar. 23.25: Müzikli 
proıram arasL 24: Gece müzi&i. 

MUnih 
20.SO: Dana müziği. 21: Duyumlar. 21. 

10: Piyeı. 22: Baladlar. 22.40: Konfe
rans. 23: Duyumlar. 23.20: ProKram ara
sı. 23.30; Se~me halk müziği. 

NÖBETÇi 
ECZANELER 

Bu &'t.Ce nooetti eczaneler ıunlardrr : 
Sirkecide Beıir Kemal - Divan:-olunda 
Eı;at - Kumkapıda Belkis - Zeyrekte 
Haııan Hulusi - Şchzadebaşmda l. Hak
kı - Aksarayda Pertev - Samatyada E
r?filos - Şehremininde A. Hamdı -
Karagümrükte Suad - Büyükadada Mch
med - Heybelide Tanaıı - Bakrrköyünde 
Merkez - Fenerde Vitali - Hasköyde 
Halk - Kasnnpaşada Merkez - Kadıköy 
Sıhhat - Pazaryolunda Rıfat Muhtar -
Beşiktaşta Recep Galatada Hidayet -
Tl!:ksi'!lde Kanzuk -· Pangaluda Karakin 
K~rkçıyan - Taksimde Güne~ - Eyüpte 
Hıkrnet eczaneleri, 

LI M AN 
HAREKETLERİ 

:nugun nmanımııcıan ıidccck vapurlar 
ıunlardır : 
Saat 

9 İzmite Güzel Bandırma 
9 Mudanyaya Gerze 

11 lskcnderyeye İzmir 
21 Bandırmaya Gülnihal 
20 Karadcnize Vatan. 

Bugün Kclecek va;-urlar şunlardır ı 
Saat 

9,30 Ayvalıktan Bandırma 
6 Karabigadan Bartm 

13 Bartmdan Antalya 
17 Mudanyadan Kocaeli 
15 İzmirden Sakarya 

SiNEMALAR 
TiYATROLAR 

• Şehir Öpercti: Tepebaşı 
Belediye bahçesinde Perşembe, 
Cuma, Cumartesi, Pazar günleri 
saat tam 21 de "Deli Dolu" ope· 
ret 3 perde, yazan Ekrem Reşit, 
beste.liyen Cemal Reşit, İstan
bul c1heti, Bebek ve Şişli tram
vaylan temin edilmiştir. 

• Sümer ı Aıık Kurbanı - Sünıı Ban· 
yoda. 

* Melek: Aıık Rahibe - Aık kelepçesi. 
:f. Yıldız ı Kraliçe Kriıtin. 
:f. Alkazar ı Son Tayyareciler - Petrol 

muharebesi. 
:f. Milli ı Fedora - Gaip Ruhlar aduL 
:f. Şık : Ad&lar çiçeti - Deniz ejderi. 
• Üıküdar Hale ı Söz bir, Allah bir 

"Türııı;e ıözlü ıarkdı". 

• 
HASTAN~ 
TELEFONLARI 

Cerrahpasa bastaneıl. Cerrahpal& 21693 
Gureba Hastanesi, Şehremini Yeni· 
bahçe. 23017 
Haseki kadınlar hastanesi Ak .. 
saray Haseki cad. 32 
Emrazı akliye ve aubiye has
tanesi. Bakırköy Reşadiye kışlası 
Re:voilu Züktir hastanesi Firuau 
1: tfal hastanesi, Şi15U 
lla,darpa~a Nümwıc baltancsl 

24S53 

16 •. 60 
43341 
42426 
00107 

, 

:;lıel#f·!ll 

Moskova, S A.A. - Havas ajansı 1 mi Müdafaa komisyonu yapılm~k Ü• 
bildiriyor: zere hazırlıklar vardır. Bu komı~yo· 

Halk komiserleri kurulu turist - na Daşbakan başhnhk edecek, uye
lerle devlete ait kurumları~ bundan lcri Dış Bakan, Finans. Ekonomi ve 
böyle her türlü alım satım muame· Tarım bakanları olacaktır. 
leleri için doğrudan doğruya yaban- Haftada bir defa toplanacak olan 
cı kurumlarla münasebette bulunma- komisyon döviz istikrarı, memleke
larına karar vermiştir. Şimdiye ka- tin ekonomi kredisini kor~m~ ve 
dar bu muamele, yabancı memleket· bir tecim, tarım ve sanayı sıyasası 
terdeki Sovyet ekonomi heyetleri ve kurma işleri ile uğraşacaktır. 
tecim komiscr12ği va~.ıtasile. yapılı- Yunanistanm tuzlu bahk 
yordu. San!ldıg!na gore verılen bu 'th lt;.t 
karar, hükumetın yavaş yavaş ya - 1 a a 1 
bancı memleketlerde bulunan eko- Atina, S (Hususi muhabirimiz· 
nomi heyetlerini kaldırmak niyetin- den) - Ekonomi Bakanlığının aldı· 
de olduğunu göstermek~edir. II~t- ğı bir kararla 1936 senesi 30 İkinci
ta bazı memleketlerdekı heyetlerın kanununa kadar memlekete ithal e· 
kaldırılmasına daha şimdiden başlan dilecek tuzlu balık miktarı 600 ton 
mıştır. . . olarak tesbit edilmiştir. İthalat tam 

Turistlerle kurumların gırışecek- veya kısmi mübadele usulü ile yapı
leri yükenlerden dolayı hiçbir za- lacaktır. 

man ne adı geçen heyetlerin ve ne ==-=-=~-===~=~~;:---.;=1' 
de dış tecim komiserliğinin finansal ..._. nııun ._. ..... ----. 
soravı ileri sürülmiyecektir. Şurası B O R S A 
da kaydedilmek gerektir ki, kurum· _... .. .,..~_.....,._ 
!arla turistler iç örgütleri itibarile 5 A~ustos Pazartesi 
çok önemli değişikliğe uğramakta 
ve hatta tasfiye olunmakta veya fe- P A R A L A R 
sih edilmektedir. 

Yunan UzUmleri ve Almanya 
Atina, 5 (Hususi muhabirimiz

den) - Almanya ithalatcıları Yu· 
nanistandan gelen kuru· üzümlerin 
Yunan vapurlarile taşınmasını iste· 
mektedirler. Yunan gemi mücehhez
leri Dış İşleri Bakanhğına müraca
at ederek bundan şikayet etmişler 
ve aradaki ticaret mukavelesinde 
böyle bir kayıt olmadığını söylemiş· 
lerdir. Bundan başka Yunan gemi 
mücehhezleri, Almanlar ısrar ettik
leri takdirde mukabelei bilmi11il ya· 
parak Alrnanyadan yapılacak ithala
tın munhasıran Yunnn gemileri ile 
yapılmasını istemektedirler • 

Yunan bankası direktörü 
Atina, 5 (Hususi muhabirimiz

den) - Yunan Bankası direktörü 
Çaderosun bundan iki ay kadar ev
vel verdiği istifası kabul edilmiştir. 
Bankaya yeni dir.ektör, Çaldaris gel
dikten sonra seçilecektir. Söyl~nen 
isimler arasında banka ikinci direk· 
törü Varvaressa ile eski finans ba
kanı Leverdos ve eski finans müs
teşarı Helmis vardır. 

850 milyon drahmilik bir 
istikraz 

Atina, 5 (Hususi muhabirimiz
den) - Finans bakanhğı ile posta 
telgraf sandıkları arasında, milli yol 
Jar sandığına verilmek üezere 850 
milyon drahmilik bir istikraz anla
şılması yapılmıştır. Bu para yol yap 
mak için kullanılacaktır. 

Yunanistanm pamuk ihtiyacı 
Atina, S (Hususi muhabirimiz

den) - Mensucat fabrikatörleri, pa
muk ithaline izin verilmesi için fi
nans bakanlığına müracaat etmişler
dir. İzin verilmezse, iptidai madde 
yokluğundan dolayı fabrikaların ka
panmak ihtimalleri vardır. 

Atina ticaret odası 
Atina, 5 (Hususi muhabirimiz

den) - Atina ticaret odası idare 
heyeti, hükumetin ticaret işlerine 
karşı gösterdiği lakaydi yüztinden 
istifasını vermiştir. 

Ekonomi Bakanı istifade gösteri
len sebebi doğru bulmamakta, tile • 
carların yaptıkları beş istekten dör
dünün yerine getirildiğini, konten
jan listesinde malların münakalesi 
işinin de tetkik edilmekte olduğunu 
bildirmiştir. On beş güne kadar ye
ni idare heyeti seçilecek ve bu he
yet bilhassa tüccarların organize ol
mak işile uğraşacaktır. 

Yunan ekonomisi 
Yunanistanda bir Yüksek Ekono-

Zeynep Kimi! hastanesi. Uskü
dar. Nuh kuyusu, Gün Doğumu 
caddesi 60179 
Gulhane hastanesi. Gülhano 20S1G 
Kuduz hastanesi. Çapı 22142 

• MÜRACAAT 
YERLERi 

Deniz Yolları acentesi Telefon 42362 
Alı:ay (Kadıköy iskelesi baı me• 

murlağu) 43732 
Sirlı:eti Hayriye, Telefon 44703 
Vapurculuk Şirketi merkez acen-

tesi, Telefon 22925 
Sark Demriyollan müracaat ka· 

lesi. Sirkeci Telefon 2307!1 
Devlet Demiryollarr müracaat 

kalemi Haydarpap. Telefon 42145 • 
ÇABUK SIHHi 
YARDIM TEŞKlı.ATI 

Bu numaradaı. imdat otornobili 
istenir. 

• 
44998 

iTFAiYE 
TELEFONLAR! 

fatanbul iUaiyesl 
Beyoilu itfaiyesi 
Kadıköy itfaiyesi 

24222 
446'44 
60020 

Ycşilköy, Balı:rrköy, Büylik
dcrc, Üsküdar itfaiyesi 601525 
Paıababçe, Kandilli, Ercnköy, Kartal, 
büyükada, Heybeli. Burgaz. Kınalı mın· 
ı kalan için telefon santratmdaki )llemu· 
ıa (yangın) demek kilidir. 

Sterliıı 

Dolar 
20 Fransız frangı 
20 Liret 
20 Belçika frangı 
20 Drahmi 
20 İsviçre fr. 
Florin 
20 Çek Kron 
Avusturya ~ılin 
Mark 
Zloti 
Pengo 
20 Ley 
20 Leva 
20 Dinar 
Yen 
İsveç Kuron 
Altm 
Mecidiye 
Banknot 

ÇE 

Paris üzerine 
lngilız lirası 
Dolar 
Liret 
B elga 
l sveç h.l.ngı 
Leva 
Florin 

'..( 

Alış 

618.-
124,-
166,-
194,-
82,-
23,-

816,-
80,-
94,-
22,50 
38.-
23,-
23.-
ı s.-
23,SO 
52,-
31,-
30,-

929,-
52,50 

232,-

L .E 

Çekoslovak L:uronu 
Avusturya 
Pczeta 
Mark 
Zloti 
Pengo 
Ley 
Dinar 
Yen 
Çernovett 
İsveç kuronu 

R 

ESHAM 

Sauı 

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

i20,-
81.-
96,-
24.-
40,-
24.SO 
25.-
16,-
25,-
56,-
33.-
31 ,-

931,-
53,-

234,-

Kapanfl 

12,03,-
621 ,75 
0,79,7? 
9,72,64 
4.73.-
2 ,43,96 
~3,53,64 

1,17,70 
19,21,82 

4,20,14 
5.81,43 
1 ,98,-
4,21,-
4.Sl.40 

63,77.55 
34,96,33 

2.78.30 
10.98 

3,12,?S 

l& Bankası Mü. <ıo.-

.. ,. N. 9,SO 

" " H. 9,60 
Anadolu 3 60 l 6.0S 

,, % 100 42.SO 
Sirltctiahyriye 14,25 
Tramvay 26,50 
Bonıooti - Nektar s.-
Terkos 15,50 
Reji 2,60 
Asaln Çimento 10,40 
Merkez Bankam 58,-
0smanlı Bankası 24,-
Telefon 11 ,75 
İttihat Delirmcncilık T.A.S 8.50 
Şark Deiirmenleri 0,78 
Şark Merkez Eczanesi 4.2S 

iSTiKRAZLAR 

Ti.ırk Borcu I Kupon kesik 
,, II 

lII 
E~~ani" 
1stikrazi dahiJj 

" .. 

TAHViLAT 

28,05 
26,30 
26,70 
95.-
94,2S 

---Rıh um Kupon Kesik 10F 
Anadolu I ve II 45,80 

,, 111 Kupon kesik 46,-
Anadolu Mümcssıl Kupon kesik 46,65 

lstanbul Urayı ile Evkafı ara· 
sındaki anlaşamamazlıklar 
İstanbul urayı (belediyesi) ile ev• 

kaf yönetgesi (idaresi) arasındaki 
ihtilaflı işleri halletmek iızere eski 
tüze bakanı Sinop saylavı Yusuf Kc· 
mal, eski Ekonomi Bakanı Mustafa 
Şeref, Tokat saylavı Nazım, Çorum 
saylavı Münirden mürekkep hakem 
heyeti bu hafta ilk genel toplantısı· 
nı ilbayhkta yapacaktır. 

Hakem heyetinin çalışması için 
hükumet konağında bekleme salonu 
ayrılmıştır. Yusuf Kemal dün ilbay
lığa gelerek odayı gözden geçirmi~, 
uray mümessili ve Evkaf direktörü 
Niyazi ile görüşmüş ve bazı izahat 
almıştır. 

Heyete iki daktilo memur verile
cektir. Ayrıca uray ile evkafın mü
messillerini de çağırarak dinliye • 
cektir. Uray ile Evkaf arasında ih· 
tilUh işler arasında bazı memba su
ları, mezarlıkların yerleri vardır. 
Hakem heyetinin vereceği karar iki 
ta ı af isin de muteber tutulacaktır. 
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lstanbul Posta T. T. Başmüdür
lüğünden: 

1 - Galata Posta ve Telgraf Merkezi için nümunesi 
veçhile yapılacak gişe vesaire açık eksiltmeye konul
muşdur. Muhammen bedeli 590 liradır. 

2 - Nümune ve şartnameler Galatasarayında Pos
ta Telgraf Başmüdürlüğü kalemince gösterilir. 

3 - Taliblerden en aşağı 500 liralık bina işi yapdı
gına dair ehliyet vesikası ve 45 lira muvakkat teminat 
aranır. Eksiltmeye iştirak edeceklerin 13-8-935 salı 
günü saat 1 O da Galata Sarayda Posta Telgraf Başmü
dürlüğü Alım Satım Komisyonuna müracaatları. 

(4359) 

lstanbul Milli Emlik Müdürlüğünden: 
'.Arnavutköyünde eski birinci ve !köşk caddelerinde 5, 8, 4 ve 

yirmi iki kere mükerrer 4 ve yeni 8, 10 ve 2 ila 12-12 sayılarile 
5ayılanmış ve taraf eyni Sultan Sahilhanesi ve bir tarafı köşk cad 
desi ve bir tarafı da birinci cadde ile mahdut ve aharın uhdesin
de bulunan 6 ve 10 ila 22 sayılı sekiz dükkanın havalarını müş
temil bir gazino ve bir kıta arsa dört oda sekiz dükkan ve iki 
baraka ve dört ev ve şube tahrir kaydına göre de birinci cadde
den yeni 4 sayı alan bir kıta arsa ve yeni 8 ve 10 sayı alan ahşap 
tiyatro gazino ve birinci ve köşk caddelerinden yeni 12, 20-1, 2-1 
5ayılar alan fevkani rnaa bahçe gazino havası ve köşk caddesinde 
yeni 14 sayılı ahşap hane ve birinci caddede ve diğer hissedar 
,Y crvantm vekili tarafından vaki iddiaya göre üzerine ahar ta
rafından inşa olunan 18 barakayı muhtevi yeni 8, 10, 12-1 sayılı 
mahal olduğu anlaşılan gayri menkullerin 12393 metre ve sek
sen santimetre terbiinde olan heyeti umumiyesinin beşte iki 
hissesi 12000 lira üzerinden kapalı zarf usulile ve peşin para ile 
16..S-935 Cuma günü saat 14 de satılacaktır. İsteklilerin şartna
meye uygun olarak hazırlayacakları mühürlü zarfları vakti mu
ayyeninden bir saat evveline kadar idaremizde müteşekkil satış 
komisyonu başkanlığına teslim etmeleri lüzumu ilan olunur. 

"M" ( 4464) 

İstanbul Harici Aıkeri Kıtaatı ilanları 

Kırklareli 35 Ton sade 
yağının kapalı zarfla ihale
si 8 Ağ.ustos 935 perşembe 
günü yapılacaktır. Eksilt
meye girmek isteyenler i
hale günü teklif mektupla
rını Telgrafhane ayan saat 
on beşte komisyon reisine 
verip makbuz almalı ve saat 
16 da bulunmalıdır. Sade 
yağma tahmin edilen bir ki
lo fiatı 70 kuruştur. İlk te
minatı 1838 liradır. Şartna
me Kırklareli Satınalma 
Komisyonunda görülebilir. 
(95) ~4224) 5808 

•$• 
Bayramıç Garnizonu 

Kıt'atının ihtiyacı ıçın 
629000 kilo Un kapalı zarf
la eksiltmeye konmuş iha
lesi günü talibi çıkmadığın· 
dan yeniden kapalı zarfla 
eksiltmeye konmuştur. Be
her kilosunun muhammen 
fiatı 9 kuruş 2 5 santim iha
lesi 20-8-935 saat 15 de 
Bayramıç Tümen Satınal
ma Komisyonunda yapıla
caktır. Unun şerait ve ev
safını bulunduğu yerin sa
tın alma komisyonuna mü
racaat ederek öğrenebilir
ler. İsteklilerin 2490 sayılı 
kanunun 2, 3 üncü madde
lerine göre istenilen vesaik
le 4159 lira 12 kuruş mu
vakkat teminatın ve bank 
mektubunun ihaleden bir 
saat evvel Tümen Muhase
besine tevdi ile Komisyon
da hazır bulunmaları. 
(99) (4275) S819 

.. * ıjc 

2 O O O O kilo gaz yağına 

verilen fiat pahalı görüldü
ğünden 21 Ağustos 9 3 5 
çarşamba günü saat 16 da 
kapalı zarfla eksiltmesi Te
kirdağında Askeri Satınal
ma Komisyonunda yapı

lacakdır. Gazın beher kilo
su 25 kuruş 25 santimdir. 
İlk inanç parası 379 liradır. 
Şartnamesi İstanbul Levap 
zım Amirliği ve Tekirdağ 
Satmalma Komisyonların
da görülebilir. 

İsteklilerin belli gün saat 
·15 e kadar teminatlarile tek 
lif mektublarını Komisyon 
~eisliğine verilmesi. ( 1 2 9) 

. ( 4542). 

80000 kilo sığır eti 23 
Ağustos 935 cuma gunu 
saat 1 S de kapalı zarfla Ba
lıkesirde Kor Satınalma 
Komisyonunca alınacakdır. 
Tahmin bedeli 16 bin lira
dır. İlk teminatı 1200 lira
dır. Şartnamesi İstanbul 
Levazım Amirliği ve Balı
kesir Satınalma Komisyon
larında görülebilir. İstek
lilerin ihale saatinden bir 
saat evvel mektublarını Ba
lıkesirde Satmalma Ko
misyon una vermeleri. 

(128) (4543) 
$$* 

79000 kilo fayraplıl ça
maşır hamam odununa ve
rilen fiat pah.alı görüldü
ğünden eksiltmesi 9 Ağus
tos 935 cuma günü saat 10 
da Çorluda Satınalma Ko
misyonunda yapılacaktır. 
İlk pey parası 60 liradır. 
Bir kilosunun fiatı bir ku-
ruştur. (127), (4515) 

34590 kilo yağur eksilt
mesine istekli çıkmadığın
dan 8 Ağustos 9 3 5 perşem
be günü saat 1 O da tekrar 
eksiltmesi yapılacaktır. İlk 
inanç parası 312 liradır. Bir 
kilosu 12 kuruştur. İstekli
lerin Çorluda Satmalma Ko 
misyonuna gelmeleri. 

(124) (4519) 

Yedinci icra memurluğundan : 

Mahçuz olup paraya çevrilmesine 
karar verilen varaka 12-8-935 pazar· 
tesi günü ıaat 10 dan 11 re kadar 
birinci açık arttırma ile Ayvansaray 
da Fazıl Ustanın tezgahında paraya 
çevrileceğinden tp.lip olanların ma
hallinde bulunacak memuruna müra· 
caatları ilan olunur. ( 13562) 

ZA Yl - Beşiktaş Mal Müdürlüğün· 
den 382/2052 liva nümerosu ile al· 
makta olduğum tekaüt maaş ciiz· 
danımı zayi ettim. Yenisipi alacağım
dan eıkisinin hükmü yoktur. Beşik· 
taş Serence bey yokuşunda Çetlen
bik ıokağında 5 nümerolu hanede Sc· 
llmi. 

1 KUÇUK ILArtLAR 1 

Müderris Doktor Raşit Tahsin 
Tugsavul. Akıl ve Sinir hekimi. 
Bostancıda Tepe mahallesinde 88 
numaralı hanesinde pazardan maada 
hasta kabul eder. Telefon: 52 - 232 • 

.•. . 5861 
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- ıstanbul Komutanhğı --H·"· A S A N1 
Satınalma Komisyonu ı ı 

IUlnları 

Çatalcadaki kıtaat ihti- Acı bademyağı 
1

: 

yacı olan (22) ton koyun e- ve yağsız kar . 
ti pazarlıkla satın alınacak- kremleri 
dır. Bir kilosunun tahmin 
bedeli (38) kuruş olub iha- ~illeri kat'iyyen 1 

lesi 7 Ağustos 935 çarşam- 1 izale eder 
ba günü saat 16 dadır. Şart- Dünyada mevcut 
namesi Fındıklıda Satına!- ı 
ma komisyonunda görüle- kremlerin en nefisle- 1 

bilir. Eksiltmeye girecekle- : ri, en sıhhileridir. Na- 1 

rin 627 liralık ilk teminat zik ciltli kadınların ' 
makbuzu ve ticaret odasına : hayat arkadaşıdır. ih
kayıtlı olduklarına dair ve-
sikalarile birlikde vaktin- tiyarları gençleştirir 
den evvel komisyonda ha- •. ve gençleri güzelleş-
zır bulunmaları. ( 4218) tirir. insana ebedi bir ı ı 

5806 
taravet veren Hasan : ••• 

Hadımköydeki kıtaat ih- , acı bademyağı ve 
ti yacı olan 3 O O kilo koyun k 
eti pazarlıkla eksiltmeye yağsız kar remleri 
konulmuşdur. Beher kilo- l unutmaymız. Kutusu : 
sunun tahmin bedeli 38 ku- 50, tüp halinde 20, 1 

ruş olub ihalesi 7 Ağustos Türkiyede yapılıp da 1 

935 çarşamba günü saat 15 
dedir. Şartnamesi her gün Avrupa etiketi yapış-

• Fındıklıda Satınalma Ko- tırılan ve halkı alda-
misyonunda görülebilir. Ek 

1 
tan kremlere vesair 

siltmeye gireceklerin 86 li-
ralık ilk teminat makbuzu ıtrıyata aldanmayınız 
ile ticaret odasına kayıtlı ol- 1 Hasan m a r k a s ı n a 
duklanna dair vesikalarile dikkat ediniz. 
birlikde vaktinden evvel 1 

komisyonda hazır bulun- Hasan deposu: 
maları. < 4219) . Ankara, lstanbul, Beyoğlu :: 

5807 -· -- --

••* 
Çatalca, Hadımkc5y, Çer-

kez köydeki birliklerin ih
tiyacı için alınacak olan 132 
bin kilo sığır eti 13 Ağus
tos 935 salı günü saat on 
beşde kapalı zarfla eksilt
meye konulmuştur. Beher 
kilosunun tahmin bedeli 
29 kuruştur. 132 bin kilo
nun hepsine birden talip o
lunabileceği gibi her gar
nizon için 44 der öin kilo-

1111111111111111111111111111111111111111111 

~ VAPURCULUK E - -E Türk Anomm Şirketi : 
E Iıtanbul Acentalığı E 
E: Liman Han, Telefon: 22925. : - -- ~ 

E lzmir sürat Yolu E - -: SAKARYA vapuru her hafta = 
: PERSEMBE gOnleri saat 16 da ~ = latanbuldan IZMiRE ve PAZAR : 
:; rünleri de lZMİRDEN latanbula : 
i kalkar. • i 
§ Trabzon yolu § 
= TARI Hpuru 8 Aj'uıtoı PER. = 
: ŞEMSE günO ıaat 20 de Hopa ya : 
: kadar. : - -

Baloya 
Dans etmek için gidersiniz .. 

Bu; pek tabii ve pek doğrudur. Fa· 
kat ... İki dans yaptıktan sonra oturın~1' 
mecburiyetinde kalır ve artık hıÇ 
kalkmak istemezsiniz. Çünkü; ayda~· 
lanmz şişmiş, ıztırap vermekte ır• 
Nasırlarınız, sizi rahat bıraktnad!· 
ğından müteessir plur ve suvare~.ıı 
heba olarak keyfiniz bozulur. Bütıı11 

bu ıztıraplara mahal bırakmamak içiıı 
RADİO SALTS banyosunu yapınıt:· 
Bu şifabahş tuzla yapacağın_!Z ayak 
banyolan sayesinde beklediğiniz t~: 
daviyi bulacak, sancı ve şişkinllk 
zail olacaktır. Bilhassa nasırlarınızı 0 

derece yumuşatır ki tırnak ucile. ~~ 
men kökünden söküp atabilirsınıJ:· 
Her eczanede satılır. 

Türkiye Ziraat Bankasından: 
Ankara'da İdarei Merkeziyemiz binasının kalörifer, 

asansör, elektrik, telefon tesisatını muvaffakiyetle idare 
edebilecek ve icabında bu tesisatta zuhur edebilecek 
arızaları hemen tamir ve ıslaha muktedir iyi bir san'at 
adamına ihtiyacımız olduğundan zikrolunan tesisat 
hakkında ameli ve nazari malumatı kafiyeyi haiz oldu .. 
ğuna dair selahiyettar makamlardan verilmiş şehadet .. 
name ile bu işleri bizzat devamlı ve muvaffakiyetli bir 
tarzda ifa eylediğine dair ihticaca salih vesaik ibraı 
etmek şartiyle Yüz liraya kadar aylıkla bir fen memurtl 
alınacakdır. 

Bu şeraiti haiz olan isteklilerin talepname ve hüviyet 
cüzdanı ve vesaiki lazımelerini 1 O Ağustos 9 3 5 tarihine 
kadar İstanbul Şubemize tevdi eylemeleri. ( 4453) 5546 

E V K A F M U D 1 R 1 Y E T 1 1 L A N L A R 1-ı 
1 - Şişli, Meşrutiyet, ebekiz 28-26 No. lı Valde apart .. 

manının 4, 9, 10, 12, No. lı daireleri. 
2 - Beyoğlu, Kamerhatun, Hamalbaşı 4 No. lr otel. 
3 - Küçük Mustafapaşa, Molla Hüsrev 36 No.lı dük .. 

kan. 
4 - Kasımpaşa, Gazi Hasanpaşa, Kışla boyu 5 N o.lı 

dükkan. 
5 - Kasımpaşa, Camii Kebir Turabi Baba 22 No. 1ı 

dükkan. 
6 - Tophane Hacı Mimi, Arab kuyusu fırın üzerinde 

oda. 
7 - Kumkapı, Kürkçübaşı Süleyman ağa İskele cad" 

desi 11-25 No. lı arsa. 
8 - Kadıköy Zühtüpaşa, Tahta kjlıll_.. 4 No. lı ev. 
Yukarıda yazı1ı manaller 936 se\lesi Mayis bitimıne 

denlu pazarlıkla kiraya verileceğinden istekliler 8 Ağus" 
tos 935 perşembe günü saat onbeşe denlu Evkaf Müdii .. 
riyetinde varidat Kalemine gelmeleri. ( 4526) 

dan talip olanların taleple
ride kabul edilecektir. U
mumunun ilk teminatı 
2 8 71 lira olup Garnizonla
rın ayn ayn teminatı 957 
şer liradır. Şartnamesi 191 
kuruş mukabilinde komis
yondan alınabilir. Eksilt
meye gireceklerin teminat 
mektup veya makbuz ve 
2490 sayılı kanunun 2-3 cü 
maddelerindeki vesikalarla 
birlikte teklif mektuplarını 
ihale saatinden en az bir 
saat evveline kadar Fındık
lıda komutanlık satınalma 
komisyonuna vermeleri. 

§ Mersin Yolu § ---------------------
:DUMLUPINAR vapuru 9AÔUS E lstanbul Sıhhi Müesseler Arttırma 

(4335) 5811 
* * :;c 

Gümüşsuyu Hastahane
sinin ihtiyacı olan yüz Ton 
kriple kömürü 16-8-93 5 cu
ma günü saat on beş buçuk
ta açık eksiltme ile alına
caktır. Beher tonunun fiatı 
on altı buçuk liradır. İlkte
minatı 2 2 4 liradır. Şartna
mesi her gün öğleden evvel 
komisyonda görülebilir. İs
teklilerin vakti muayyenin
de teminat mektubu veya 
makbuzu ve Ticaret Odası
na kayıtlı olduklarına dair 
vesikalariyle birlikte Fın
oıklıda Komutanlık satınal
ma komisyonuna gelmele
ri. ( 4404) 5820 

* • • 
Gümüşsuyu Hastaha -

nesinin ihtiyacı olan ikiyüz 
elli dokuz ton kok kömürü 
16 Ağustos 935 cuma gü
nü saat 15 de açık eksilt
me ile alınacaktır. Beher 
tonun tahmin fiatı on se
kiz lira seksen beş kuruş o
lup ilk teminatı 367 liradır. 
Şartnamesi her gün öğle
den evvel komisyonda gö
rülebilir. İsteklilerin vakti 
muayyeninde temijlat mek-

: TOS CUMA aaat 10 da Mer- E Ek .1 k . a •İne kadar. ; Si tme omısyonundan: 
1111ıııııııııııııııııııııııııııııııııııır11 

tup veya makbuzlari ve 
Ticaret Odasına kayıtlı ol
duklarına dair vesikalariyle 
birlikte Fındıklıda Komu
tanlık Satınalma Komis
yonuna gelmeleri., ( 4405) 

5821 
* •• 

Çatalca ve civarındaki 
birliklerin ihtiyacı için alı
nacak olan 615 O kilo zey
tin yağına talip çıkmadı
ğından tekrar açık eksilt
mesi 13-8-935 salı gunu 
saat 15,30 dadır. Beher 
kilosunun tahmin fiatı 35 
kuruş olup ilk teminatı 
162 liradır. Şartnamesi her 
gün Komisyonda görülebi
lir. İsteklilerin vakti muay
yeninde teminat mektup 
veya makbuzlariyle birlik
te Fındıklıda Satmalma 
Komisyonuna gelmeleri. 

(4522) 
ıırıır• 

Ordu Sıhhiye ihtiyacı i-
çin alınacak olan 3 1 kalem 
eczayı tıbbiye 21-8-935 
çarşamba günü saat 15 de 
kapalı zarfla eksiltmeye ko
nulmuşdur. 

Tahmin fiatı 7621 lira o
lub ilk teminat 562 liradır. 
Şartnamesi her gün komis
yonda görülebilir. 
İsteklilerin teklif mektub

larile ilk teminat makbuz 
veya mektublarını ihale 
saatinden bir saat evveline 
kadar Fındıklıda Komutan
lık Satınalma Komisyonu
na vermeleri. .( 4 5 21) 

2815 lira 9 kuruş bedeli keşifli Heybeliada sanator: 
yomunun kapıcı locası ile ihata dıvarları ışı olbapta~1 

şartname fenni şartname ve ölçü defteri ve teferruatı 
mucibince açık eksiltmeye konmuşdur. 

1 - Eksiltme 21 Ağustos 935 çarşamba giinü saa~ 
16 da Cağaloğlunda Sağlık Direktörlüğü binasmdald 
Komisyonda ya,x>ılacakclır. 

2 - Muvakkat garanti : 212 liradır : 
3 - Şartnameler ve teferruatı parasız olarak Sana"' 

toryomdan alınabilir. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin 9 3 5 Ticaret Odası ve" 

sikası ve bu işi yapabileceklerine dair İstanbul Nafıa BaŞ 
Miihendisliğinden alacaklan ehliyet vesikasını ve z490 
sayılı kanunda yazılı belge ve bu işe yeter muvakkat 
garanti makbuz veya Banka mektublarile belli saatte 
Komisyona gelmeleri. ( 4 5 3 5) 

Tapu ve Kadastro genel müdür .. 
lüğünden: 

Heybeliada kadastrosuna başlanacağı ilan olunur. 
(4523) 

l~L.J.~.~~R1~~--_..., 
~.v • .,,.. V•v•r· D; Ll:~iNI: ·Y••ıca.l'I,. 
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SÜMER BANK·~, 
BEYKOZ DERi VE KUNDURA 

FABRiKASINDAN: 
Fabrikamızda mevcut daimi cereyanlı dinamo ve elektrik 

lllotörlcrinin 15-7-935 tarihinde saat üçte yapılan aleni müza
Yedede verilen fiyat muvafık görülmediğinden ihale 16-8-935 
tarihine bırakılmıştır. 

Bu motörleri görmek isteyenler resmi tatil günleri haricinde 
her gün saat ikiden dörde kadar fabrikaya müracaat edebilirler. 

Satılık Fabrika 
lstanbul Ziraat bankasından: 
Adanada eski İstasyon civarında Zincirli mevkiinde 

~nı"an 45013, 3250 metro murabbaı arazi üzerinde 
kain Belçika Fabrikası namile maruf : Makine dairesi, 
l'rıüberrit dairesi, kazan dairesi, ıskarta dairesi, çırçır ve 
temizleme dairesi, şifleme dairesi, hallaç dairesi, sulama 
\'e Paçal dairesi, çiğit an barı, koza mağazası, prese dai
retJ, koza mağazası malzeme anhan, petrol ve benzin 
lllağazası, atelyeler, hela otomobil garaji ve atelyesi, mü
~tiriyet binası, misafirhane, ustabaşı binası, müdüriyet 
~~anı~t binası, baş muhasebeci binasından ibaret ve 
ıçınde bir aded 350 beygir kuvvetinde bollincik marka 
~uhar makinesi ve iki aded kazanı, bir aded 285 beygir 

Uvvetinde Williams markalı buhar makinesi, bir aded 
So beygir kuvvetinde Williams markalı buharlı kurup 
alektrojen ,bir aded 20 beygir kuvvetinde kamyon mo
törü ve o kudrette mütemadi cereyanlı dinamo, benzin 
cihazı, rutubetlendirme tesisatı bilumum transmisyon. 
Çrrc:rır makineleri, şifleme makineleri ve elyafın tozlarını 
alnıak için makineler, vantilatörler, su çihazlan, yan
irn tesısatı, çenber kesme ve delme aletleri, tozlan na
kil vasıtaları, bil'umum malzeme ve yedekler vesair ala
tı edevat bulunan ve pamuk ve nebati yağlar Sanayii 
rtiirk Anonim Şirketinin malı olan : 

2 NUMARALI ÇIRÇIR FABRİKASI 
Bankamıza 31-7-931 tarihinde vadesi biten yedi kıt'a 

8erıetle borçlu bulunan pamuk ve nebati yağlar Sanayii 
l'.~rk Anonim Şirkeine bu borcu ödemesi için yazılan ve 
~Onderildiği kayden müsbet 10-4-935 tarihli ihbamam• 
~erine de tesviye etmemiş olduğundan işbu borcun iha-
e tarihine kadar yüzde 9 faiz ve yüzde 3 komisyon, si

forta ücreti, muamele vergisi, avukat ücreti vesair bil'u
nıunı nıasarifile birlikde tahsili için bu borç mukabilinde 
Bankamıza ipotekli oub y_ukarda hudud, cins vesair 
~tı ve müştemilatı ve Adana Tapu Müdürlüğünün 

l8an 930 tarih 137 numaralı tapu senedile Şirketin ta-
8arrufu altında bulunan ve 2280 numaralı kanun mn
U:,bince üç yeminli ehli vukuf tarafından cem'an 107 ,500 

a kıymet takdir olunan mezkur fabrika 169 7 numa
r~ Ziraat Bankası kanununun hükümleri daire
:ınde 10-7-935 tarihinden itibaren bir buçuk ay müddet
~ açık arttırmaya çıkanlmıştır. Muvakkat ihalesi 
2-S-8.935 taI'ihine müsadif pazartesi günü saat 2 de İs
tanbuı Ziraat Bankasında yapılacakdır. Teminat akçesi 
l"\zde 7, 5 dir. 
~ Sartname Galatada kain Bankamız, Ankara, Mersin, 

dana Ziraat Bankaları kapılarına astlmışdır. (3697) 
5782 

Satllık Ev 
lstanbul Ziraat bankasından: 
~dana'da yeni istasyon civarında Narlıca mevkiind~ 
b1l} Ziraat Bankasına birinci derece ve sırada ipot~klı 
ba !111an Şinasiler Fabrikası namile maruf pamuk ve ne
l ti YağlaI' Sanayii Türk Anonim Şirketinin malı olan 
lt 11~arah fabrikası dahilinde mesken olarak kullam-

11 çunento bloktan inşa edilmiş sekiz odalı ev. 
t ~8tanbul 6 ıncı Noterliğince tasdik edilmiş 9-11-931 
~ve 15142 numaralı ev Beyoğlu 4 üncü No.terliğince 
Ca Sdik edilmiş 11-2-933 tarih ve 640/33 numaralı mu-

. Velelerle pamuk ve nebati yağlar sanayii T,ürk Ano-
~~ Sirketinin Bankamıza olan mikdan malum borcunu 
~-~.35 tarihinde gönderildiği kayden müsbet ihbar
c1.1ı ~ Uzerine de tesviye etmemiş oldı~1undan işbu bor
) .. ihale tarihine kadar yüzde 9 faiz ve yüzde 3 komis
leon, sigorta ücreti, hesap masrafı, nakli nukud, muame
liıc Vergisi, avukat ücreti ve sair bil'wnum masarifle bir
aı de tahsili için bu borç mukabilinde bankamıza ipotekli 
A~kanda cins ve sair evsafı ve müştemilatı yazılı 
l'llar a Tapu Müdürlüğünün 2-4-930 tarih ve 87 nu-
"e 2~1 tapu senedile Şirketin tasarrufu altında bulunan 
lcllf 80 numaralı kanuna tevfikan üç yeminli ehli vu
~ 1 tarafından 8000 lira kıymet takdir olunan mezklir 
res

1 
697 numaI'alı Ziraat Bankası kanunu hükümleri dai

detı nde 10-7-935 tarihinden itibaren bir buçuk ay müd-
26.: açık a~~aya çıkanlmışdır. Muvakkat ihalesi 
tanb •935. tanhıne müsadif pazartesi günü saa.t 2 de İs
l'iizd uı Zıra~t Bankasında yapılacakdır. Teminat akçesi 
4d e 7,5 dır. Şartname Galata'da kain Bankamızla 
"81~ Mersin, Ankara Ziraat Buıkalan kapılarına 
--.&"§dır. J3695) 6780 

Satllık Fabrika 
lstanbul Ziraat bankasından: 
Ad&nada Yeni istasyon civarında Narlıca mevkiinde 

4' bulunan ve cem'an 5 7915 metro murabbaı arazi üzerin
den kain ve Şinasiler fabrikası naınile maruf : Koza an
han, çevirme ve buhaI' dairesi, kazan dairesi, 3 numaralı 
D?zel motor daires.i, şifleme dairesi, çırçır dairesi, plat
forma 1-2 Dizel motorler dairesi, buhar kazanı dairesi, 
biderlik, çiğit anhan, çiğit anhan, balya anhan, temiz
leme paçel ve prese daireleri, malzeme anhan, zibil an
han, otomobil garajı, kütlü anhan, müberrit su deposu, 
müberrit kuyusu, tamirhaneler, çenber anhan, tahta ku
rutma dairesi, yazıhaneler, 1 No. h pavyon" fen müdü
rü hanesi", 2 No. pavyon" sevk memuru hanesi", 3 No. 
pavyon" tamirat amiri hanesi" 4 No. pavyon "ustabaşı 
ranesi. amele helası su motoru dairesi, su deposu bina
larından müteşekkil içinde bulunan ve fabrikanın kuvvei 
muharrekesini teşkil eden 1 - 2 - 3 numaralı Atlas mar
kah beheri 150 beygirlik üç aded Dizel motorü, çırçır 
makineleri, şifleme makineleri, temizleme ve prese ma
k;ııeleri, vantilatörler, umumi transmisyon, kıncı maki
neler, pamuk presesi, nemleme aleti, kantar, kütlü kır· 
ması, su deposu, buhar kazam, demirhane makineleri, 
marangozhane makineleri, plat çırçırlan, plat çırçırları
nın kuvvei muharrekesi, lokomobil, roller gin atelyesi 
yedek alat edevattan ibaret ve pamuk ve nebati yağlar 
sanayii Türk Anonim Şirketinin : 

1 NUMARALI ÇlRÇİR FABRİKASI 

İstanbul 6 mcı noterliğince tasdik edilmiş 30-11-931 
tarıp ve 15142 numaI'alı mukavele ile pamuk ve nebati 
yağlar Sanayii Türk Anonim Şirketinin Bankamıza olan 
mikdan malum borcunun 10-4-935 tarihinde gönderil
diği kayden müsbet ihbarname üzerine tesviye etme
miş olduğundan işbu borcun ihale tarihine kadar yüzde 
9 faiz ve yüzde 3 komisyon, sigorta ücreti, hesap mas
rafı, nakli nukut, muamele vergisi, avukat ücreti vesair 
bil'umum masrafla birlikde tahsili için bu borç mukabi
linde Bankamıza ipotekli olub yukarda hudut, cins ve
sair evsafı ve müştemilatı yazılı Adana Tapu müdürlü
ğünün 22-9-929 tarih 64 numaralı Tapu senedile Şir
ketin tasarrufu altında bulunan ve 2280 numaralı kanu
na tevfikan üç yeminli ehli vukuf tarafından cem'an 
7 2.000 lira kıymet takdir olunan mezkur fabrika 1697 
nu,naı &h Ziraat Bankası kanununun hükümleri daire
sinde 10-7-935 tarihinden itibaren bir buçuk ay müd
detle açık arttırmaya çıkanlnuşdır. Muvakkat ihalesi 
26-8-935 tarihine müsadif Pazartesi günü saat 2 de 
İstanbul Ziraat Bankasında yapılacakdır. Teminat ak
çesi yüzde 7,5 dır. Sartname Galata'da kain Bankamız, 
Adana, Mersin, Ankara Ziraat Bankalan kapılrına asd-
nuşdır. ( 3696) 5781 

TORKIYE ŞEKER FABRiKALARI ANONiM ŞlR
KETlnin Alpullu, Utak, Eakiıehir ve Turhal 

ŞEKER F ABRIKALARINDA VE ISTANBULDA 
fabrikalarm 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 
1935 tarihinden itibaren satışa ba&Ianacaktır. 

Kristal Kesme. 
Bursada 25,50 28,60 
lzmir Vagonda 26,10 29,25 
Balıkesir ,, 26,40 29,70 
Adana ,, 26,80 30,15 
lzmit ,, 25,25 28,30 
Adapazarı ,, 25,65 28,80 
Samsun limanm-

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

sahillerinde her hangi bir iskeleye gönderilmek üzere 
fabrika tarafmdan vapura yükletilmiş 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, İstanbul 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 abrikalann bulunduğu yerlerae ve

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

Ankara ve Samsun Bürolarından öğrenilebilir. 
S7SS 

Yüksek Ziraat Enstitüsü 
rektörlüğünden: 

Bu yıl Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsünün Ziraat, 
Baytar Fakültesine Kız ve Erkek ve Orman Fakültesine 
yalnız Erkek parasız Leyli paralı Leyli ve nihari talebe 
almacakdır. Enstitüye yazılabilmek için aşağıdaki şart
lara uymak gereklidir. 

1 - Lise mezuniyet imtihanını vererek Bakaloryası· 
nı yapmış veya Lise Olgunluk diplomasını almış olmak 
(Bakaloryasını yapmamış veya olgunluk diplomasını 
almamış Enstitüye alınamaz) ve Türk Tabiyetinde bu
lunmak lazımdır. 

2 - İstanbul Üniversitesinin Fen Fakültesinden nak· 
le-n gelecek olanlar orada okudukları sömestrelerden, 
muvaffak olmuşlar ise, ikisi kabul edilerek Baytar, 
Ziraat ve Orman Fakültelerinin üçüncü sömestrelerine 
alınırlar. Ancak Baytar Fakültesine girenlerin bu Fa
kültenin birinci ve ikinci sömestrelerinde okunan Ana
tomi dersine de ayrıca devam etmeleri ve Ziraat Fakül
tesine girenlerin Ziraat stajını yapmaları gereklidir. 

3 - Enstitüye girecek talebenin yaşı 17 den aşağı 
ve 2 5 den yukarı olamaz. Nihari talebe yüksek yaş 
kaydına bağlı değildir. 

4 - Parasız Leyli talebeden mesleklerinin lüzum 
gösterdiği beden kabiliyeti ve sağlamlıkları hakkında 
tam teşekküllü bir hasta evi kurulunun raporu lazımdır. 

5 - Enstitüye yazılan talebe iki ay içinde, yeniden 
sağlık ve sağlamlık muayenesinden geçirilerek ertikle
rinin lüzum gösterdiği beden kabiliyetini gösteremeyen
lerin Enstitüden ilişiği kesilir. 

6 - Ziraat Fakültesine girecek talebe Ankarada Or
man ç;ftliğinde 10 ay staj görmeğe mecburdurlar. 
Bu staj müddetince talebeye 30 lira aylık verilir. Yata
cak yer Çiftlikde parasız sağlanır. (Stajiyer talebenil" 
yemesi ve içmesi de Eııstitüce sağlandığı takdirde ken
dilerine bu 3 O lira verilmez). 

7 - Parasız yatı talebesinden staj veya okuma dev
resi içinde, sonradan meydana gelen mucbir haller dı
şında olmak üzere, kendiliğinden stajıru veya okumasını 
bırakanlardan veya cezel olarak çıkarılanlardan Hüku
metçe yapılan masrafları ödeyecekleri hakkında verile
cek nümuneye göre Notelikden tasdikli bir kefaletname 
alınır. 

8 - Enstitüye girmek isteyenler yukarıda yazılı ra
poı dan başka nüfus kağıdını, aşı kaadını. polis veya 
Urbaylardan alacakları Uzgidim kağıdını, Orta mekteb 
ve liselerde görmüş olduklan süel dersler hakkındaki 
ehliyetnameleri iliştirerek el yazıları ile yazacakları 
pullu bir dilekçe ile ve altı tane fotoğrafı 4le birlikde 
doğruca Anksrada Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektôrlü
ğüne başvururlar. 

9 - Pulsuz olan ve 8 inci maddede yazılı kağıdların 
ilişik olmadığı dilekçeler gelmemiş sayılır. 

1 O - Vaktinde tam kağıtlarile başvuranlar arasın· 
dan kabul edilecek talebe diploma derecesine ve başvur• 
ma tarihlerine göre seçilirler. 

11 - Cevab isteyenler aynca pul göndermelidirler. 
12 - Başvurma zamanı Temmuzun on beşinci gü

nünden Eylülün 30 uncu günü akşamına kadardır. 
Bundan sonraki başvurmalar kabul edilmez. ( 175 7) 

(4080) 577g 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Arttır
ma ve Eksiltme Komisyonundan: 

Cinsi Azı Çoğu Tahmin Fi. Muvakkat 
· Teminatı 

Taze Bakla 5000 6500 7 
Çalı Fasulye 1500 1950 11 
Ayeekadın 4500 5850 12,5 
Barbunya 4500 5850 10 
lspanak 6000 7800 7 .5 
Semizotu 1250 1727 5 
Saiazkabağı 4000 5200 5 406,96 Lira 
Banıya 1000 1300 30 
Patlıcan 6000 7800 1 O 
Yer doma~ 5000 6500 5 
Sınk " 2000 2600 7 
Lahana 4000 5200 4 
Enginar 3000 3900 6 
Prasa 6000 7800 5 

1 -Tıb talebe yurdunun yukarıdaki yazılı yaş seb
zelerine kapalı eksiltmede verilen fiatlar fazla görilldü
ğün~en yeniden kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
Eksiltme 9-8-935 cuma günü saat ı 5 de Cağaloğlunda 
sağhk direktörlüğü binasındaki komisyonda yapılacak-
tır. 

2 -Tahmini fiat, muvakkat garanti ve mıktarları 
hizalarında gösterilmiştir. 

3 - Sartnameler yurtta para81% görülebilir. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin 935 ytlı Ticaret odasr 

~esikasiy~e 2490 sayılı k~unda yazılı belgeleriyle bir
lıkte teklıf mektuplamu eksiltme saatinden bir saat ev
veline kadar komisyona vermeleri. ( 4 2 8 2 ) 

5790 

Umumi nqriyat ve yazı işleri Müdürü : Etem izzet BEN!Ct: 
Gazctcc.i1ik ve matbaacılık T. A. Şirketi, İstanbul, Ankara cad

desi, 100.- Basıldıfı yer : TAN matbaası. 
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• Grip • Nevralji · Baş ve Diş ağrıları. Artritizm • Romatizma 
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• ~ Deniz yolları ~ 
·~ iŞLETMESi § 
• : Acenteleri: Kara köy Köprtibatı : = : Tel 42362 - Sirkeci Mühürdar- : - - -
_ ;:111111 zade Han. Tel. 22740. 1111 11: 

• ~ Trabzon yolu ~ 
1 = : VAT AN vapuru 6 Ağustos : 

m : SALI günü saat 20 de Riıe'ye : = : kadar. "4494,. 5927 : 
- -.ııııııııııııııııııı ı ııııı ı ı ı ıı ıı ıı ı ıııır.: 

• Trabzon Elektrik 
• Türk Anonim şirketinden 
- Heyeti umumiyemizin 17-1-935 ta

rihli içtimaında şirket sermayesinin 
üçyüz altmış bin liradan yüz 

• otuz yedi bin beşyüz liraya tenkisine 
- karar verilerek hisse senetlerimizin 
• kıymeti l O liradan 5 liraya indirilmiş 
- olduğundan ticaret kanununun 397 
• inci maddesi hükmüne tevfikan işbu 

ilan tarihinden itibaren üç ay zarfın-
• da hissedarların ellerindeki hisse se

netlerini damgalatmak üzere Trab-

HURMA AB UNU 
Herşey ·için kullamlan sabun 

- Yazın bu terle tici sıcaklarında b ir bardak buzlu • zonda şirket merkezine tevdi eyle-
- meleri ve bu müddet zarfında şirkete 

Hcrşeyi yıkamak için kullanılabilecek olan bu sabun, gerek 
eşsiz kalitesi ve gerekse idareli olması sayesinde herkesin bil· 
yük teveccühünü kazanacaktır. 

HURMA sabunu, hem soğuk ve hem de sıcak suda bol kÖ· 
pük hasıl eder. = içkinin lezzetine payan olur mu ? • tevdi edilmiyen hisse senetlerinin 

1 Her kutuda 24 veya 12 aoet bulunur. Fiatı: içinde 24 Hurma 
sabunu bulunan kutular yalnız 75 kuruştur. 

= Evlerinde daima buzlu içki bulundurabilenlere • _şi-rk_e_tç_e _ip-ta_ı e-d-ile_c_eğ_i _Ha_n_0
_
1u_nu_r_. -

imrenm e yi n iz. B u rahata siz de kavuşabilirsi niz, 10 Yeni Çıktı 
=liralık ilk taksite m u kabil artık herkes bir : Hesaplaşma ilmi 

Yazan : Nureddin Togay. 

Ve içinde 12 Hurma sabunu bulunan kutular yalmz 40 kuruştur. 
HURMA sabununu bakkallarmızdan arayınız. Kutunun üs· 

tündeki MAVİ KUŞAK ambalajın hakiki olduğunu isbat eder. 

M ÜHiM ..,,,....,.,...-· ..... 

• 

• 
Satış yeri : Sühulet Kitab Evi, 

_ Ankara caddesi. 
Fiyatı: 1 Lira 25 kuruş. 

r ===- G A Y E T 
Hurma aabununun kokulu bir sabun olmayıp, tabii kokulu ve 
emsalsiz cinste bir ev sabunu olduğunu bılhaasa ev kadınlan• 

il -------------------------- ı nın dikkat naz.arlarına arzeyleriz. Bir tecrübe, sizi iknaa kafidir • 

~ Ademi iktidar 
1

\ ~-.. --~HU~RMA sabunu TURArt ""muıstuıdandır. 
• • ve ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ = , , S. d b k f - Bel gevşekliğine •Sahibi olabılıyor. ız e u on or: 

1 

HORMOBiN lstanbul Valiliğinden: • vasıtasından istifade ediniz ve yaz.• Tafsilat: Galata pos~~sk:i-• Şehir içinde Silah taşımak üzere evvelce Emniyet Mii· 
dürlüğü tarafından kendilerine vesika verilmiş oları
ların bu vesikalarını heman Emniyet Müdürlüğüne ia .. 
de etmeleri lazımdır. Bu vesikalar bundan sonra mute
ber olmayacağından kimde bulunursa istirdadı için Po
lis teşkilatına da ayrıca tebliğat yapılmıştır. ( 4549) 

• 

• 
• 
• 
• -• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

günlerinizin tadına varınız : Bu Akşam 

BI A 

-
Y · · 1 · d · • Saat 19,30 da radyoyu 

az gun enn e pışen = dikkatle dinleyiniz. 

yemeklerin hemen yan-• Sıhhatiniz iCjin çok fa· 

sının döküldUg-ünü tes- • ideli şeyler öğrenecek· 
siniz. 

lim edersiniz, değil m i ?•-~~~~~~~~· 1935 Sonbahar 
Şu halde ancak 40 mum EiPZiG SERGiSi İstanbul yedinci icra dairesinden: 

luk bir ampul kadar cere- • Mahcuz olup paraya çevrilmesine 
karar verilen masa ve yazı makinesi 

yan sarfeden • 8-8-935 perşembe günü saat 12 den 
13 çe kadar Galata rıhtımında Kalay· 

F R • G • D A • R E 9 • • cı oğlu hanının ı numaralı yazıha· 1 1 1 -- 1 n • nesinde paraya çevrileceğinden talip 
_ lerin m-ahallinde bulunas:ak memu-

Size temin edeceği istifadeyi de hesapla- • runa müracaatları ilan °1"c-~~~59> 

25 Ağustosta başlar, 
Alman şimendiferleri ücretinde 

o/o 60 tenzillt. Her nev i tafsillt l~in: 

LEIPZIGER MESSAMT LEIPZIG(Allemagoe) 
idaresine veya Galata'da Ahen - Münib hanın~• 
S inci katta 1 No. da Mühendis H. ZECKSER' 

müracaat olunması. 5771 

yabilirsiniz. Her Bayamn evinde arıık bir • --------------- ·----------___..,, 

FRiGiDAiRE • • soğuk hava dolabı bulunuyor. • 
Ona alışanlar onsuz yapamazlar. _ 

• 
• 
• 

ve Ssı. • 

lstanbul Gayrimübadil ler Komisyonundan: 
D. No. Semti ve mahallesi Sokağı 

1732 Beyoğlu Kamer hatun Enli yokuş 

4506 Yeniköy Panaiya Çınar E. Akbaş Y. 
5712 Fener Abdi Subaşi E. Kuburbeli 

Y. lncebel 
5814 Kurtuluş Bekci ve Sandalcı 

5869 Yeniköy Güz~lce Ali~ Kapalı bakkal 
paşa ' ve Tekke 

5876 Fener Karabaş Balat Cad, 

6376 

EmJak No. 

E. 33 Mü. 
Y. 61 

11 
E. veY.6t. 

E.10-17 
Y.10 
E.12-12 Mü. 
Y. 8-13 

E.128-130 
Y. o 

E.51-53 MU.53 

Cinsi ve Hissesi 

Kagir hanenin 
3/ 8 hissesi 
49 metre arsa 
Ahşap hane 

Bagçcli ahşap 
hane 
Maa bağçe ahşap 
hane ve kagir dük-
kan 
153 metre arsa 

Bağçeli ahşap 

Hisseye go~ 
muhammen ___ __...._ 

390 T L· 
Açık arttırı119 

50 ,. 
2100 '.Kapalı 

zarf 
700 Açık 

arttırfl'l' 
950 ,, 

612 •• 

• 
Aksaray Sofular Ahmediyc 

Galata : Hezaren caddesi Y. 7 5 mahallen hane 
kayden 75 

1400 KaP311 

zarf 

37 5 Açık .-ti! 
arttııa-• 

• 
6619 Kadıköy Rasimpaşa Ayrılık 

;eşmesi 

6842 Kurtuluş Değirmen 

3895 Büyükçarşı Kalpakcılar Kalpakcılaı 

E. 18 Mü Ahşap hanenin 
Y. 70 4/ 3 hissesi 
9 E. Kagir hanenin 

11 Y. Nısıf his. 
500 ,, 

130 ,, 

Beyoğlu: istiklal caddesi 
Ankara: Bankalar caddesi 

• 
E .120 
Y. 82 

Kagir dükkanın 
240 da 21 His. izmir: Gazi Bulvarı ,,. ·· re· 

_ı Yukarda evsafı yazrh gayrimenkuller on gün müddetle satışa çıkarılmıştır. İhaleleri 14-8-935 tarihine ttısadU 
:lf lllll• lllll lllll lllll llll• lllll lllll lllllllllllllllllll l lllll llll• lllll lllll llll• llll• llll• lll: .. l~d~en~Ç~arş~am~ba~g~ün~ü ~sa~at~l~4 ~ted=ir.=S~atı~ş ~m~ün~ha~sır~an~ga~yrı=ıniı="ba=dil~bo=no=sila~dı~r. ~~~~ 
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