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i TAL YA iKi FIRKA A KERiNi iNöNO 
DA A SEFERBER ETTi ! Samsundan 

PARA ARAMA ŞiRKETi KURULUYOR 

Ayrıldı 

A 
ha 

2 İntidc • • 

3 ıincudc: 

Peyami Safa'nm fıkrası : 
" Kan veren adam " -
Orhan Selim'in fıkrası: "Diş 
grısı ve dişçi" - Siz ne 

dersiniz ? - Şehir haber
leri. 
Ankara telgraflan -Galip 
Ataç'm kroniği - Fclek'in 
fıkrası : "Sergi mi, Çarşam
ba pazarı mı? ". 

Bir yanda sulh 
lakırdıları olu
yor, öbür yanda 
süel hazırlıklar 

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

Samsun, 6 

Başbakan ismet lnönü, berabe· 
rindeki zevatla beraber, bugün saat 
7 de Ordudan §anmıza gelmı'şlerdir. 
Başbakan, vapurda ilbay, şaıbay, 
parti başkam. say/avlar ve süel er
kan tarafından karş_ılanmıştır. 

Kaçan, mübadele edilen rumlar 
750 bin altın gömmüşler! 

4 llllcude: 

görülüyor! 

s . 
ıncide : 

7 ıncide ı 

8 incıde : 

9 uncud : 

Aziz Hüdai Akdemir'in tcf
rıkası: "Bizde casusluk" -
Sağlık öğüdu - Sevişme
ler, evlenmeler. 
Son haberler - lcmal 
Alman kadın casusu: "Mat
mazel Doktor". 
Spor - Antepliler, sizin 
ıçin ... 

Habeşistan imparatoru 
harbi kabul edecek ku

mandanı tayin etti 1 

ismet lnönü, saat 9 da karaya Çik
mış, halkın tezahüratı arasmda il
baylığa giderek bir müddet istirahat 
etmiştir. Burada dört buçuk saat ka 
/arak heyetleri kabul eden Başbakan, 
halkm ve koylı'inün dileklerini din
'Jcmiş, incelcnıclcı yaparak vapura 
dönmÜfiÜr. 

Vapur, saat 14 te Unıanımızdan 
hareket etmiştir. 

lOuncuda: 

Avrupa gazetelerine göre 
hadiseler. 
Kazan Hanlıgınm ıon gun
lcri - Hıkayc - Faydalı 
bılgilcr. 
Nizamettin NazıPin bir ya
zısı : "Tarihin bir muanı
ması " - Ekonomi. 

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

He · m 1 eri-
rniz Saygı 
Gös erelim! 
ot Çoğumuz, dar gözlüyüz. Nerede 
l lll"ıanı:z: olunuz, kulak veriniz, !Un· 
arı i§iteccksiniz: 

)' - Haberin var mı? ••• Apartıman 
"Phrıyor! 

- Haberin var mı ? Otomobil al· 
lrıı§I ... 

bi ':"- Haberin var mı?-· Karısı kürk 
"'Yıyor! 

. - Haberin var mı?-· Avnıpaya 
gıltiler t 

"'Ye "haberin var mı?" ar devam 

tc vh~ aparlımanda baılayıp seyahat· 
ıtnıe:z: 8 . ki oynunuzdn.ki kravata, baıınızda· 

~ §npkaya, elinizdeki bastona kadar 
~;~ eder ve kahil olsa, görünse, 
<!d ı kıç_çamaşınnıza kadar da dc,•am 

ece tır. 

\t V c bakıyorum, herkesin de haberi 
tu 11},~r Herkes kendi:1inin ne yaptığı
ibnJ ıne:z: amma, baıkasının ne yaptı· 

l an mutlaka haberdardır. 
!le, esasen çirkin olan bu gözkal· 

~.· Y~ni gözünü batkaıının yiyece· 
.. ne ıre •. . •. ç • :r ~egıne, gıyecegıne ve pen· 
d i ~ 1 ı n d c n e v i n i n içine 
~eti ~. e hastalığı hele bir memle
Roat go~aünü kabartarak dııarıya 
l'eai erİbıleceği en güzel ilim ıenna· 
&ir, 0 • ~ h~!111ere taalluk edince, te· 
iten ç~kınlığındc ımırmı geçer, iğ· 
t( ale gelir. 

aaı1 ki, gelmiıtir. 

t-a~etnle~.etimizde• kazanç adamı ola· 
~okten) gozc batanlar görülüyor ki 

J) or ardır 
l'>ara}ktorlar;n hıutalanndan aldıkları 
tiilet-~ etrafında epeyce zaman gürül 
iıPaı-tnn°Parıldı.Bunlarm yaptırdıkları 
ltorıu anlar aylarca masallar gibi 
tabi :uldu. Kendilerini ağır vergiye 
•il §ubllak cereyanlan belirdi. Tah
ları ~ ~ri gözlerini açtılar ve doktor 
"Ya ır yığın tikay ·el 
'nine bn ~d ı r a n b i r vergi sisle· 
buyü agl.adılar. Dedikodular yürüye 
laı-ı .;..,.c nıhayct geldi, §İmdi, doktor
<:i, İk' P~r kamaraları gibi lüks, birin
Qayar:ncı sınıflara ayırmak neticesine 

ıvcrdi. 

[Arkası 3 üncüde] 

~ Ali Naci KARACAN 

Roma, 6. A.A. - Yeniden iki fır· 
ka asker, seferber edilmiştir. 
ltalyanın sUel hazırlıkları 
Londra. 6. A.A. - Daily Teleg

raf'ın Kahire aytarı, doğu Afrikası· 
na gitmek üzere Süveyş ,.kanalından 
geçen İtalyan gemilerinin 200 den 
fazla ve bunların taşıdıkları askerin 
de 116.000 kadar elduğunu bildir· 
mektedir. 

Ayni aytarın haber •erdiğine gö· 
re, ltalyanın süel ~azırl~klut bütün 
yakın şarkta fevkalade bır alış veriş 
faaliyeti uyandırmıştır. 

Adisababa, 6.A.A. - İmpcrator 
Mallaga, Saio illerine iki yeni ilbay 
atamıştır. Bunlardan biri Likama
kues Mangaha dır ki, bunun ödevi, 
savaşlarda adet olduğu gibi İmpera
torun elbisesini giyip düşmanın hü· 
cumlarını kendi üzerine çekmektir. 

Öteki ilbay lmperatorluk ordusu 
sağ yan komutanı Decaz Matoh'tur. 

Sulh havasma karşı 
Adisababa, 6. A.A. - Halk. U

luslar Sosyetesi kararını dün öğleyin 
haber almıştır. Cenevrcde, H<!beşis· 
tan hakkında gösterilen sempatiden 
•· ... :: ... ;: ı.. .... u . .. _ h~,-:1 7 "ttrh:-t!t. la••*1 n l. 

muştur. 
Habeş Sesi gazetesi diyor ki : 
"' Tannnın kurtarıcı k..J.WVeti, dün· 

yanın barışsal kamoyunun sempati
sini kendi üzerine çeken Habeşistan
dan yanadır. Sis, da~ılıyor. Işık doğ· 
mağa başlıyor. Uluşlar Sosyetesi, 
Habeşistan'ın erginliğini korumalı-
dır ki, Habeşistan da soysalhk işine 
devam edebilsin.,, 

Cenevre kor.uşmaları 
Londra, 6. }..A. - Eden, bu sa

bah Sir Samuel Hoare'a Cenevre 
konuşmaları hakkında mufassal bir 
rapor vermiştir. 

Habc~istan Dış Bakanı 

Amerika meseleyi tetki~ 
edecek? 

Vaşington, 6. A.A. - İdaho hü
kümeti senatosu ve dış işleri komis
yonu üyelerinden Pope, gelecek haf
ta Avrupaya hareket edecektir. Po
pe, Londra, Paris, CenFvre ~e Ro
ma'yı ziyaret edecektir. 

Pope'nin İtalyan-Habeş meselesin
de dış bakanlığın yan resmiğ bir 
müşahidi olduğu hakkındaki yayın
ları Hull'ün yalanlamış olmasına 
rağmen, demokrat partisinde önemli 
bir mevkii olan senato üyesinin bu 
6'"';.;:; A mPrilc~ hüldıme>tinin ltal· 
yan-Habeş meselesini inceden ince
ye kovalamak hususundaki dileğini 
teyid etmektedir. Pope'nin Adisaba· 
baya da gitmesi muhtemeldir. 

Tokio, 6. A.A. - Habeş kuvvetle
rine silah ve cephane sağlamak a· 
macile Habeşistan ile Japonya ara
sında bir mukavele imzalanmış oldu
ğuna dair Habeş kaynağından çıkan 
haberleri Japonya dış bakanlığı ya
lanlamaktadır. Ayni zamanda. Habe· 
şistan'a bir Japon süel heyetinin 
gönderilmekte olduğu hakkındaki ha 
berlerin de yalan olduğu bildirilmek
tedir. 

[Arkası 10 uncuda] 

iSYAN SiYASAL DEGiLl 
•• 

G i rit'te 
Dün 

Orfi idare de 
Kaldırıldı 

Atina, 6 (Hususi muhabirimiz bil
diriyor) - İsyanı bastırmak üzere 
fırka kumandanı general Bakapu· 
loıs ile Girit jandarma kumandanının 
aldığı yerinde tedbirler, hem isya· 
nın büyümesine mani olmuş, hem de 
daha büyük çatışmaların önüne geç· • 
miştir. 

Muhasara edilen bir kısım grev
cilerin hemen ellerinden silahları 
alınmıştır. Tevkifler ve sorgular de
vam etmektedir. Örfi idare kaldı
rılmıştır. Amelenin mühim kısmr 
tekrar işlerine başlamışlardır. Hü
kumet grevcilerle patronlar arasında 
hakemlik yükümünü üstüne almış
tır. 

Tevkifler, sorgular devam 
ediyor 

Atina, 6 (Hususi muhabirimiz 
bildiriyor) - Giritte düzeliğin yo
luna konulduğu anlaşılmaktadır. Şu 
dakikada bu harekete önayak olup. 
insanların ölmelerine ve yaralanma· 
larına sebep olanlardan yakalanan
lar sorguya çekilmişlerdir. 

' 

Girittc, geçcnki isyanda alınan 
resimlerden ... 

• • 
Tetkik gezf isinde bulunan Baş

bakan İsmet nönünün başka kasa
balarımızı da görmek arzusunda bu
lunmadıkları takdirde perşembe gü
nü şehrimize gelmeleri beklenmek
tedir. Başbakanın İstanbulda bir 
müddet istirahat etmeleri muhte
meldir. Başbakanın doğruca buraya 
gelmesi dolayısile Ankaraya gide
cek olan Finans Baltanı Fuat Ağralı 
hareketini geriye bırakmıştır. 

Mektep Kitap
ları Hafifletildi 
İstanbul Kültür direktörü 

Ankaradan döndü 

lıf ehmet Emin 

İstanbul Kültür direktörlüğü ve
kili Mehmet Emin dün sabah Anka
radan şehrimize dönmüştür. Meh -
met Emin Ankarada bulunduğu gün 
lerde §ehrimizdeki okullar durumu 
etrafında Bakanlığa sözlü izahatta 

1 
bulunmuş ve yeni müfredat pro~ • 
ramlarınm tanzimi için Bakanlıkta 

· toplanan komisyonda bulunmuştur . 
~u komisyon çalışmalarını bitirmiş-
tır. Bilhassa lise ve orta okul müf
!edat programları üzerinde yapılan 
ıncelemelerden sonra okutulmakta 
o.1.an .. derslerin çok ağır olduğu gö
rulmuş ~e bunlar talebenin dah:l iyi 
a~lay~bıleceği şekilde tamamen ha-
fıfl~t!lmiştir. Dersler azaltılmamış 
ve ılave de yapılmamıştır. Lise ve 
orta okullarda talebenin muvaffak 
_?lamamasına, derslerin ağır bulundu
gunun sebep olduğu anlaşılmakta • 
dır. 

. Müfredat programlarında yapılan 
ıncelcmelerden sonra derslerin ha
fifletilmesile bu mahzur ortadan 
kalkmış oluyor. Bununla beraber Ba 
kanlık imtihan talimatname::;ini de 
d.eğiştireceği gibi bazı kültür işle· 
rınde yaptığı ıslahata önemle devam 
edecektir. 

Yeni talimatnamenin bu yıl ik • 
mal devresinden sonra tatbiki karar· 
laşmakla beraber Bakanlığın bazı ta
lebeye, geçen yıllar olduğu gibi, ko· 
laylıklar göstereceği tahmin edil • 
~e~tedir. Söylendiğine göre yeni 
ımtıhan talimatnamesinde olgunluk 
imtihanlarının kaldırılması ve yıl • 
lardanberi 5 numara olarak kabul e
dilen tam numaranın 10 a çıkarıl • 
ması düşünillmektedir. 

Celal Bayar heyeti 
Sovyet Rusyada 

Atina, 6 (Hususi muhabirimiz: -
den) - Gazeteler, Anadoludan mu
hacir olarak gelmiş bazı Yunanların 
Anadoludaki evlerinde servetler bı· 
raktıklarını sık sık yazmaktadırlar. 
Haber verildiğine göre, Yoannis 
Mosoğlu isimli bir rum, Konyada 
Kırksu sokağındaki evinde, Tiırk 
hükumetinin iznile yaptığı araştır

malarda, bundan on üç sene evvel 
oraya sakladığı paralarını bulmuş • 
tur. 
Mosoğlunun eski evinin şimdiki 

sahibi Ahmet isimli birisi borç yü
zünden hapiste bulunan birisidir. 
Mosoglu evinde araştırma yapmış, 
bir odanın döşemesine sakladığı ha
zinesini bulmuştur. Bu hazine 300 
altın lira, 3 İngiliz lirası, 7 Alman 
lirası, 37 Napolyon, 11 Florin, 17 be-
ibirllk. ı iki bucuk liralık, altın 

zincirler ve oldu"k~a mühim m'ktar
da drahmidir. Hükumet bu paranın 
kanunen yarısını alıkoymuş. üst ta
rafını sahibine vermi tir. Mosoğlu 
ev sahibi Ahmede bir beşibirlik he-

diye etmi . Ahmet borcunu öde, e • 
rek hapisten çıkını ·ur. 

Bu habe r üzerınc şimdi burada 
Gnosoğlu isimli bir Rum da Anado
luda gizli hazineleri aram:ak üzere 
tesebbüsata girişmi ·tir. Gonosoğlu 
bu maksatla bir şirket kurmak ni
yetindedir. Bu irket İzmir. Mani
sa. Mersin, Muş. Ardahan ve Konya· 
da ara§tırmalar yapacak imiş. Bura
da Anadoluda Rumların saklı bı -
raktıkları paranın miktarı altı, ye
di yüz bin altın lira olarak tahm~ 
edilmektedir. 

ikinci şube direk .. 
törüne işten el 
Çektirildi 

Emniyet ikinci şube direktö
rü Cemale görülen lüzum üzeri
ne işten el çektirilmistir. İkinci 
şube direktör muavini Levhi ye
rine vekalet etmektedir. 

cumbadan 
umbaya! 

Server Bedi'in 
TAN h;in yazdığı 
en güzel roman 

J 

İsyan bastırıldıktan ve grevciler 
yerlerine ~ekildikten sonra yeni bir 
hadise olmamıştır. Bu işte siyasal 
tahrikat yapıldığı muhakkak oldu· 
ğu için, yapılan sorgulara önem ve· 
rilmektedir. 

siyasal. ~ahiyette olmadığı anlaşıl· 
dı. Bu ışm ancak amele ile patronlar 
arasındaki bir anlaşamamazlıgın so· 
nucu olduğu tahakkuk etti. 

lç ~akanlık grevcilerin istedikle· 
rini gözden geçirecektir. 

Moskova, 6 A.A. - Türk endüstri 
heyeti Ukranyada Kramatorsk'a var 
mıştır. 

Heyet, Kramatorsk mekanik inşa
at fabrikasını gezmiştir. 

DÜNLE BUGÜNÜ ANLATAN BU BÜYÜK AŞKi 
l-IEYECAN, SERGÜZEŞT ROMANINI YAKINDA 

TAN SUTÜNLARINDA OKUYACAKSINIZ 

Kondilis, hadisenin önüne çabu
cak geçtiği için Girit kumandanı 
Bakapulosa bir teşekkür telyazısı 
gÖfldermiştir. Genel baymdırlık • 

Öanıarl 
arından 138 hastaya kan 

Siiel ilbay Bakapulos. çıkardığı 
bir bildirikte halkı kendi iş ve güç
lerile uğraşmağa çağırmaktadır. İs
yan üzerine Giride gönderilen tor
pidolara geri dönmeleri için emir 
verilmiştir. 

Grevin feci bUinçosu 

Son plançoya göre, Kandiyede çı· 
kan bu hadisede 5 zabit, 3 asker, 34 
grevci yaralanmışlardır. 6 grevci de 
ölmüştür. 

Hadise esnasında bir vapura kaçan 
mutasarrıfı hükumetin su~lu tuta
cağı aanılmaktadır, 

Ankara, 6 (Hususi muhabirimiz 
bildiriyor) - Memleket şehir ve 
kasabalarımızda genel bayındırlık 
işlerini incelemekte olan yeni kurul 
bugün de lç Bakanlıkta toplanmış 
n araştırmalarına devam etmiştir, 1 

Cumbadan Rumbaya ! 

'
~ veren adam 
' zısı p . ··• I>ü U cy:ımı Safa arkadaıımızın Atina, 6 (Hususi muhabirimiz 

ş ncfükçc ıütununda ... } ..._ bildiriyor) - Giritte sıkan grevin 

. ... ,,. ., - - ...,,.. ~ . r· .~ >· • ' r ~.. • _,..,.. • ,::f' ~ _ '" •• .J •, ~. "l!. •,......;._ 1 ~- .. -L-~ 
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Dl1Sl1NDl1KC ı; 
. . . . . 

KAN VEREN ADAM 
Hükfunet hastanelerinden bi

ı·inde kansızlara kan veren bir 
insan vardır. Gazetelerin ve 
mecmuaların arada bir kendisin 
den bahsederek resimlerini koy 
dukları bu feda kar adamdan 
dün bir mektup aldım. Mürek
kebe değil, ruhun kanına batırı
lan bir kalemle yazılmışçasma 
icten gelen, sıcak ve hazin bir 
mektup: 

"Ben gazetelerin bahsettiği 
kan veren Ismail Hakkıyım. 
Be§ sene içinde y.üz otuz sekiz 
hastaya kan verdim. A vrupada 
bir insanrn bu işi yirmi dört de
f adan fazla yapamıyacağına gö
re yüz otuz sekiz defanın nisbe
tini takdir buyurursunuz. Al
manyada kanmı yirmi dört de-· 
fadan fazla milletine veren bir 
insana hayatmm sonuna kadar 
maaş bağlanırmış. Tepemden 
ropuğuma kadar bıçak değmi -
yen yerim kalmadı. Geceleri, 
kan alınan yerlerim beni uyut
mıyacak kadar sızlıyor. Bahset
tiğim bu 138 hastanın seksenine 
bedava, geri kalanına da gönül
lerinden kopan uf ak hediyeler 
mukabilinde kan verdim. Bun -
/ardan 130 u kurtuldu, sekizi öl
dü. Maddi hiç bir menfaat gözet 
miyerek sırf manevi bir hazla 
kanım veren ve vatandaşlarım 
ya§atan ben, korkuyorum ki, bir 
gün halsiz, yersiz, yurdsuz kala
cak, belki de köprü başında el 
açacağım. Bana bir maaş tahsi
sini istiyorum. Damarlarımda 
dolaşan kanımı milletime, mem 
Jeketime vereceğim,· tepemden 
topuğuma ve ölünceye kadar 
doğuramayan Johusalara, kan -
sızlara, zayrflara, hastalara ka
nımı vermeğe ahdim ve yemi • 
nim var.,, 

Vatandaşlarının sağlığı için 
damarlarının musluğunu bir va
kıf çeşme gibi açan ve kanım 
sebil gibi dağıtan İsmail Hakkı 
kadar korunmaya ve yaşatılma
ya layik adam var mıdır? Mek
tubunu hemen devletin §Cfaka
tine ve insafına tutuyorum; ka
nını aldığımız adamın canım 

almaya hakkımız olmadığına 
göre İsmail Hakikıya istediği 
şeyi çok görmiyelim. 

Çok görme, Türk devleti! 
Hayrat çeşmeleri kuruyan, 

bedava suyu kalmayan memle • 
kette kanını sebil gibi dağıtan 
bu adam, bir fert gibi değil, bir 
hayır müessesesi gibi korunma
ya Iayiktir, kabul et. 

Peyami SAFA 

Bir yolsuzluk dosyası 
Uray (belediye) Nezafeti fenniye 

direktörlüğü muavinliğinden açığa 
çıkarılan Mitat ile memurlardan Mu 
zaffer, Hakkı, Naci haklarında yol
suzluktan dolayı yapılan tahkik dos 
yası ilbaylık idare heyetine gelmiş
tir. 

inhisarlar Bakam gitti 
İnhisarlar ve Gümrükler Bakanı 

Ali Rana dün akşam Ankaraya dön
müstür. Ali Rana yakında tekrar 
şehrimize gelecek, tetkiklerine de -
vam edecektir. 

No: 25 

Abanoz Bilezik 
RENE CHAM BE 

Acaba neydi bu §ey? 
Böyle denizin ortasında, gecenin 

içinde bu şey, ne olabilirdi? 
Hayatımın tehlikede olmadığına ka 

naat getirmiştim. isterlerse, bire kar
şı hepsi. şahitsiz, delilsiz beni dertop 
edip denize atıverirlerdi. Onlar için 
bundan kolay ne vardı? 

Fakat bir şeyler hazırladıkları mu
hakkaktı. Ben de bunu öğrenmeğe ka· 
rar vermiştim. Kendimi hiç ummadı • 
ğım tehlikelere atsam dahi, öğrene· 

cektim, öğrcnmeğe çalı§acaktım. 

Yavaş yavaş ve ihtiyatla ayağa kalk 
hm. Kapıyı hafifçe aralık etmek iste· 
dim. Açılmadı. Dışardan kilitlemişler 
ve beni kamaramda hapsetmişlerdi. 
Ne olur, ne olmaz belki uyanır, kalka 
rım diye alınmış bir tedbir .. Demek 
ki, mutlak surette benim dışarıya çık· 
tığımı ve yapt1klarrnı gördüğümü is
temiyorlardı. 

Elektiği açmadan lombar deliğinin 
perdesini çektim. Dışarıya bakmak 
için camı açmak lazımdı. Faakt camı 
açmak ne mümkün? 

Uğraştım, uğraştım. Er. nihayet vi
•alardan ikisi :ıöküldü ve cam açıldı. 

Ne Dersiniz? Belediyeler kongre-1 
sine hazırhk iCjin r 
Emir geldi TEFSiR! 

1~ 1.§ler Bakanlığından bütün be
lediyelere bir yayım yapılmıştır. Bu 
yayımda her belediyenin belediyeler 
kongresine kadar birtakım hazırlık
larda bulunması bildirilecektir. Be
lediyeler be§Cr senelik ikişer prog
ram projesi hazırlayacaklardır. Bu 
proejnin biri bayındırlık işlerine, 
diğeri de su, ıpk, yol gibi belediye
nin tek başına başaramryacağı işlere 
ait olaooktır. Bu projeler belediye
ler kongresinde konuşulacak ve bu
radan çıkıp kat'i şekil aldıktan son· 
ra bu programlara göre çalışılacak
tır. 

Yine belediyeler kongresine ka
dar bir cetvel hazırlanacak ve bu 
cetvelde belediyenin gelir ve mas
rafı gösterilecektir. Bundan başka 
her ~rbay üç kısım olmak üzere bi· 
rer rapor hazırlayacak/ardır. Bu ra
porların birincisi bayrndırlık işleri 
hakkında şarbayın kendi mütaleası
nr, ikincisi, hayatı ucu?.laştırma 
hakkında fikirlerini ve üçüncüsü de 
idaresi altındaki dairenin geliri, 
bütçesi, sari usuileri etrafındaki 
şahsi noktai mızarlarınr ihtiva ede
cektir. Raporlar hazırlandıktan son
ra ilbay/ık/ara vuilecek ve ilbaylar 
en geç önümüzdeki eylülün on be· 
şinci günü 1ç l~ler Bakanlığında bu
lunmak üzere raporları acele gön
dereceklerdir. 

Belediye ile mezar 
Kazıcllar arasında 
Anlaşamamazhk 
Yıllarca evvel Evkaf tarafından E· 

dirnekapıdaki mezarlıkların kazıcıla
rına birer senet verilmiştir. Bu senet
lerde mezarhklar parçalara ayrılarak 
mezarcrlar arasında taksim edilmiş • 
tir.Bunlara hamili kubur denilmekte

dir. Bunlar müruru zamanla ellerin
deki senetleri temellük şekline koy • 
muşlar ve namlarına tapu senedi al
mışlardır. Belediye, yeni belediyeler 
kanunu mucibince mezarlıklara vaz'. 
ıyet ederken bu işi gözden geçirmiş 
ve (Beyazıdı Veli) zamanına ait bu 
husustaki vesikalara göre mezarcıla
nn ellerindeki senetlerin usulsüz Ql. 
duğu an1a•ı1JNttı1'. Belediye bunlart 
hamili kubur olarak senet verildiğini, 
malsahibinin Evkaf olduğunu iddia 
etmektedir. Yıllardanberi altı mezar
cının da varisi çoğalmış ve yirmi ki
şiyi geçmiştir. Bunlar da ellerindeki 
senetlere göre belediyenin iddiasını 
varit görmemektedirler. Bu sebeple 
belediye bu 20 küsur varis aleyhine 
bir dava açmağa karar vermiştir. 

s ut damlasm1n çahşmaları 
Çocuk esirgeme kurumu İstanbul 

Vilayet merkezi süt damlasında üç 
ay içinde 7043 çocuğa süt ve şeker, 
141 çocuğa kundak takımı,ayakkabı, 
kasket, çamaşır, çorap dağıtmıştır. 
Bundan başka 665 çocuk tedavi edil
miş, 64 çocuk ta ültra viyole tedavisi 
görmüştür. 

Bir gUmrUk kaçakçlhğı 
Gümrük muhafaza teşkilatr yeni 

bir kaçakçılık Mldisesi tahkikatına el 
koymuştur. Bir tecim müessesesi,.Av 
rupadan getirdiği en yüksek cinsten 
krepi eteklik tülbent gibi göstererek 
gümrük kaçak!jılığı yapmıştır. 42 lira 
gümrük resmi verilmesi lazımgelen 
bu maddelere 6 lira gümrük resmi ve 
rilerek geçirildiği anlaşılmıştır. Tah· 
kikata devam edilmektedir. 

Birden kamaraya gecenin serin havası 
doldu. Bir müddet tutuşan başımı 
pencereden dışarıya verdim. Geniş de 
nizin temiz havasım doya doya tenef 
füs ederken etrafa da kulak veriyor • 
dum. Tıs yok! 

Herhalde vakit epeyce geçmişti. 
Ben lombar deliğinin vidalannr çözün 
ciye kadar, dakikalar geçip geçip git 
mişlerdi. 

A viatik yürümiyordu. Denizin orta 
sında öylece duruyorduk. Yatta her 
şey uyuyordu. 

Birden bir fısıldama işittim, he • 
men kulak kabarttım. Kamaramın üs • 
tünde, sağda ve güvertede bir fısıltı .. 

Kendimi belli etmemeğe çalışarak 
başımı uzattım. Denizde bir takım 
gölgelerin kımıldadıklarını gördüm. 
Gayet nazik bir ameliye ile uğraştık
ları anlaşılıyordu. Ne yapıyorlardı? 
Suya dört köşeli bir şey bıraktrlar ve 
yavaş yavaş aşağıya indirmeğe başla· 
dılar. Bu işi bitirdikten sonra da yata 
döndüler. 

Derhal telsiz manipülatörünün ken
dine mahsus çıtırtılarını iJittim. 

Acaba Schnauze hangi esrarlı mu • 
habere ile meşgul? Gecenin sükfıneti 
içinde makinenin işleyişini pek iyi işi 
ti yordum: Bir nokta, bir çizgt. bir 
nokta, bir çizgi, bir çizgi, bir nokta ... 

Mors, alfabesi boyuna çiziktirip du 
ruyordu. 

Bizim kanun yazma ve çıkarma 
&İstemimize bakıp ta bu kanunla 
rı tatbik etmiye memur olanlara 
a~ımamak mümkün deiildir. 
Çünkü bizde doğduğu dakika • 
dan itibaren tefsire, izaha buyrul 
tularla geniıletilmiye uğramamıı, 
değil bir kanun, bir tek kanun 
maddesi bulmak çok &Üç bir İftir. 
Ve ondan dolayıdır ki; bu türlü 
tef.sir, izah ve buyurultular ara • 
ıinda bunalan memurlarla, uzun 
türen muamelelerden sı.zlanan 

İf sahipleri arasında ardı kesilmi 
yen karıılıklı bir ıikayet cereya • . 
nı akar gid•r. Bu neden böyle 
olur? 

Acaba, memurlar kanunları 

kavrayamıyorlar mı? •• 
Bunu diyemeyiz. Çünkü her ç•· 

ıit ve aeviyede adamı diılileri ara
sına almıı olan devlet makinesin
de elbette kanunlan anlıyacak 

, bef, on, yii" kiıi bulunur. O hal • 
de? 

Acaba kanunlar o~ık ya1'ılmı • 
yor mu?. 

Belki burada bira;ı; ılurmak, 

duraklamak 8erektir. Fakat İfİn 

yüzde yüz bundan aksadığı da 
doğru olamaz. ... 

Bi1'ce, çoiu kanunlar tam bir sa 
rahatle ue açık açığa ya;ı;ılmamak 
ta ve anlaımalar bir ;ı;enaat ola • 
cak gibi çetrefil bir dille kaleme 
alınmaktadır. 

içlerinde eskiden "efradını ca
mi, afyarini mani" dedikleri ıekil 

Apturrahman naci 
Tayyareleri 

Kendi namına üç tayyare alınmak 
üzere Hava kurumupa 120 bin lira 
teberru eden Mühendis Abdurrah • 
man Naci, 30 Ağustoı Zafer bayra
mında üç tayyareye ad konulacaktır. 

Heybelide kadastro başhyor 
Tapu ve Kadastro genel direktör

lüğünün gördüğü lüzum üzerine Hey 
bcliadanın kadastrosuna da yakında 
başlanacaktır. 

Üniversite RektörU 
Ankaraya gıtti 

Kültür Bakanlığı lise ve orta okul· 
larm imtihan talimatnamesi hakkında 
öğretmenlerle Universite profcsörte
ı ine bazı sualler sormuştu. Profesör • 
ler bu suallerin cevaplarını hazırla • 
mış ve rektörlüğe vermişlerdir. Rek· 
tör bunları Bakanlığa vermek üzere 
Ankaraya hareket etmiştir. Cemil, ay 
ni zamanda Universite bütçesi ve 
kadro işleri etrafında Bakanlıkla te· 
mas edecek ve muhtelif mevzular hak 
kında sözlü izahatta bulunacaktır. 

Edirnakapı hafriyabnda 
incelemeler 

Kültıür Bakanlığı Müzeler Genel 
direktörü Hamit Zübeyr,Müzeler mü 
dür mu. Arifle beraber dün sabah 
Edirnckapı hafriyatında çıkan fersk
leri ve mozayikleri tetkik etmiştir. 
Genci direktöre profesör ve mimar 
Kemal izahat vermişlerdir~ 

Acaba Schaurze haberlerini açık 
açık mı, yoksa şifreyle mi gönderi
yor veya alıyor? 

Hemen bir kalem, kağıt aldım. e -
lim kağıtta, kulağım makinede nokta
ları, çizgileri not etmeğe başladım. 
Belki sonunda uğraşa uğraşa bu nok· 
talardan ve çizgilerden manalar s;ıka 
rabilirdim. 

Fakat kulağım tecrübeli olmadığr 
için. noktaları, çizgileri iyi zaptedemi
yordum. 

Birden Saint. Cyr'de okuduğum za 
mantar kumandan Duvarnay'ın bir sö 
zil ha tınma geldi. Bana demişti ki: 

- Sen bu dikkatsizliğin yüzünden, 
sonunda çok pişman olacabın ! .. 

Ne hakkı varmış, ne doğru söyliyor 
muı • Şimdi daha iyi anlıyorum. 

Telsizin çıtırdıları durdu. Haberler 
alınıp verilmişti. Yeniden ortalığı de. 
rin bir sükfınet kapladı. Lombardan 
bir kere daha sağa, sola baktım, bir 
şeyler görmedim. Sadece gökte yıldız 
lar pırıl pırıl yanıyorlardı. 

Her halde rüya görmilş değildim. 
Aklım, kafam, hepsi yerindeydi. De • 
nızin genişliğine dalmış, bakıyor ve 
düşünüyorken, birdenbire yüz metre 
kadar ileride, yavaş yavaş kara bir göl 
ge belirdi. 

Hafif dalgaların arasından yüksel· 
di, yükseldi. Madeni bir kule, yahut 
büyük bir vapurun bacası gibi bir şey. 

GeceY.c rağmenı Y.ıldızlann aydınlı· 

de derli toplu yazılmıf olmıyanla
rı da var ki; muttasıl tefsire ihti· 
yaç hasıl oluyor. Bundan bcqka 
bir de kanunun gütmediği maksat 
ları ondan çıkarmak istiyen İfKÜ· 
zarlann İJe karıımaları bizde 
• herkesin bilmesi mecburi olan • 
kanunlan birer e.srar kahkahcuı 
haline getiriyor. 

Mesel<i; kanunda "sahipleri i
çinde oturmayıp kiraya verilen 
yerler akar sayılır,, diye yazılı ol· 
duğunu gören bir maliye memu • 
runun sahiplerinin yalnız dört ay 
içinde oturduğu bir sayfiyeyi, kı -
ıın içinde oturuyorlar diye akar 
sayması gibi gayretkeılik hadiH 
leri de kanunları pe1incle uzayıp 
giden bir seri tefsir, i:uıh ve ek • 
lemelerle içinden çıkılma;ı bir ha
le sokuyor. Bu halile bu kanunlan, 
değil halkın, hatta onları tatbike 
memur olanların da kavramcı ol • 
malarına imkcin yoktur. Ama biz 
yine '1ıanunu bilmemek mazeret 
değildir,, diye duralım. Bununla 
kendi kendimizi aldatmıf ve öte • 
kini berikini haksız. yer~ hırpala
mıı oluruz.. Onun için hiç cleiilae 
daireler bundan sonra!li kanunları 
daha çıkar çıkmaz tef sirc lüzum 
görülmiyecek kadar açık haz.ırla· 
.salar, hem kendilerine, hem biu, 
hem ele yurda büyük iyilik etmiş 
olurlar. 

Biı; böyle düıünüyoru;ı;. 

Maadin idaresin· 
deki yolsuzluk ! 

Ekonomi Bakanhğı müfettişleri, 
Istanbuldaki teftişlerine devam etmek 
tedirler. Bu arada İstanbul bölgesi 
Maadin idaresi de teftiş görmekte idi. 
Bu esnada iş emniyetinj pozar ınahi
,, .. , .. c oır nareın:.ı .. acu--.ıuı .. yı ....... uın 
memuruCemale,başmUfettişin göster
diği lüzum üzerine işetn el çektiril • 
miştir. Bu hususta önemli tahkikler 
yapılması için Ekonomi Bak~nlığı baş 
müfettişi Hüsnü Yaman emır almış -
tır. Diğer ilgili görülenler de sorguya 
sekilmektedir. 

Etibba odasmm atdıöı 
paralar 

Etibba odasınca doktorlardan taah 
hüt olunarak alınan üyelik hakkı tak 
sitlerinin odaca tahsili kolaylaşmış • 
tır. Oda, bunun için bir tahsildar ayır 
mış ve hemen hemen üyelik taahhil· 
dünü yapan doktorlar çokluğu teşkil 
etmişlerdir. Oda, kendisine üye olan 
doktorları iş vaziyetlerine göre üç 
sınıfa ayırmıştır : 

I - Muayenehanesi olan doktor
lar. 

11 - Muayenehanesi olmayan bele 
diye, hükumet tabiplerile devairi res
miye doktorları. 

III - Doktor olduğu ve Tıp Fa
kültesinden şahadetname aldığı hal • 
de Tıp mesleğinde çahşmayanlar. 

Birinci sınıf senede ı 2, ikinci sınıf 
6, üçüncü .sınıf ta 3 lira üyelik hakkı 
vennektedır. 

ğı içinde bu acayip manzarayı pek iyi 
görebiliyordum. 
Aklıma ilk gelen şu oldu: Her hal· 

de: bu bir denizaltı gemisiydi. Göz· 
lerimi dört açtım. 

Birden, ara sıra yanıp sönen ışrklar 
peyda oldu. Telsiz işaretlerinden son 
ra bir de ışık işaretleri .. 

El yordamı ile kamaramın içinde ne 
reye koyduğumu unuttuğum prizma
lı mükemel dürbünümü aramağa ko· 
yuldum ve en sonunda da buldum. 

Siz hiçbir zaman prizmali dürbünle 
geceleyin denizi seyrettiniz mi? Sey • 
retmedinizse, ediniz, şaşırır kalınn· 
nız. Koyu karanlığı P.rizmah dürbü
nün nasıl delip geçebıldiğine hayret 
ederdiniz. 

Dürbünü daha gözüme getirmemiş 
tim ki, denizin orta yerinde peyda o • 
lan kara kulenin üst tarafı açıldı ve 
bir adam yukarıya çıktı. 

Gözümde dürbün, artık ne kadar 
dikatle olup bitenleri gözden ıeçirdi • 
ğimi tasavvur edersiniz. 

Aviatik'in küçük kano otomobili 
lombar deliğinin önünden geçti ve ka 
ra kuleye yanaştı. Üstü açık kanoda 
Möewe ile Framond'un hayalelerini 
fark ettim. 

Yeni bir srr. benden saklanan §ey 
gözümün önünde cereyan ediyordu. 

Kano, yanaştıktan sonra Möewe, 
Framond k~ra kuleY.e çıktılar ve ;r.a • 

KUÇUK HABERLER 

• Arsıulusal İzmir panayırı için 
bazı temaslar Ja bulunmak üzere şeh 
rimize gelen İzmir şarbayı Behçet 
Uz buradaki temaslarım bitirmiş ve 
İzmirc dönmüştür. Behçet Uz yap· 
tığı temaslar neticesinde İstanbul 
tüccarlarının da geniş mikyasta İz
mir panayırına iştirakini temin et· 
miştir. 

• Birinci ceza reisi iken bir ara· 
hk temyiz mahkemesı raportörlüğü
ne nakledilmiş olan Necip Nadir, 
üçüncü ceza mahkemesi reisliğine a
tanmış ve vazifesine başlamıştır. 

• Dün Çar Ferdinand vapurile 
Varnadan şehrimize 300 Alman, Leh 
ve Macar seyyahı gelmiştir. Gez -
ginler şehrimizde üç gün kalacaklar 
ve cuma günü ayni vapurla Varnaya 
döneceklerdir. 

• Ankarada bulunan yeni Habeş 
elçisi dün şehrimize gelmiştir. Elçi 
burada bir müddet istirahat edecek 
ve yine Ankaraya dönecektir. 

• Haydarpaşa lisesinde bazı tami
rata başlanmıştır. Mektebin sınıf ve 
diğer odalarında değişiklikler yapıl
maktadır. 

• Darüşşafaka lisesine alınacak 
talebenin müsabaka imtihanı 26 A· 
ğustosta yapılacaktır. . . 

• Gümrük Komisyoncular Bırlı· 
ği, gümrük nümunehanesinin Anka
raya taşınması üzerine şehrimizde 
de bir nümunehane kurmak için ha
zırlığa başlamışlardrr. Şimdiye ka· 
dar 1700 çeşit nümunc toplanmıştır. 
Avrupada bir fabrika 1800 çeşitlik 
bir esans nümunesi göndermiştir. 

• Memleketimizde zeytin ürünü 
umumiyetle, bir sene çok, bir sene 
az yetişmektedir. Bu sene yine az 
ürün alınacağı için, zeytin ve zey· 
tinyağı fiyatları biraz yükselmiştir. 
Zeytinin kilosu 4 kuruş, zeytinyağı
nın kilosu da 5 kuruş artmıştır. 

• Gönigsbergte açılacak araıulu· 
sal sergi ye iştirakimiz kararlaştı • 
rılmıştır. Bunun için lazım gelen 
hazırlıklara başlanmıştır. 

• Dün bir ihracat firması tarafın
dan Londra ve Berline tayyare ile 
50 kilo üzüm gönderilmiştir. 

• Sıhhat Bakanlığı sicil ve me· 
murin direktörü Vasfi dün Ankara
dan şehrimize gelmiştir. 

• Sıhhat işleri direktörlüğü sıhhi 
muayene komisyonu senelik işçile· 
rin ve amelenin muayenelerine de· 
vıam ~.-•""-•.ll!r~ ... "M:u.-y.,e.neler daha 
bır muddet stire~eıcur.· 

• Evkaf Genel Clirektörü Fahret
tin dün Ankaraya dönmüştür. 

• Etibba odası yönetim kurulu, 
odanın altında teşkil edilecek olan 
kütüphane işine hususi bir önem 
vermektedir. General Besim Ömer 
de kütüphaneye elli parçadan fazla 
kitap hediye etmiştir. 

• Alemdağ civarındaki büyük 
fundalık yangını tahkikatına Üskü
dar kaymakamlığı devam etmekte -
dir. lncelemenin sonu alınmamış ve 
evrak ilbaylrğa henüz verilmemiştir. 

Belediye yer arayor 
Büyük Türk Mimarı Sinanın eser

lerinden olan Sultanahmet meydanı
nm arkasındaki hamam belediye tara 
fından boşaltılacktı. Belediye bunun 
için münsip bir yer aramağa devam 
etmektedir. Hamamın bir an evvel 
boşaltılması kararlaştırıaldığındn en 
çok bir hafta içintle bir yer bulunacak 
ve buradaki eşya çabuklukla boşaltıla 
caktır. 

DoOum 
Gazetemiz yazr işleri müdürü Etem 

lzzet Benicenin dün bir kız çocuğu 
olmµş ve adı Elçin ~on~uştur. Kü • 
çüğe uzun ömürler dilerız. 

vaşça hepsi de kulenin tepesinden içe 
riye girdiler. 

Kanootomobil de geriye geldi. De
nizin üstünde artık başka bir hareket 
kalmamıştı. Yatta da tam bir sükfınet 
vardı. Şakaklarım atıyor ve bu gördü 
ğüm manzaranın nerelere kadar u.ı:a
nabileceğini zihnen kestirmeğc çalı§t· 
yordum. 

O anda içimde şuurla çılgınlığın bir 
mücadelesi ba§lamıştı. Ya uslu uslu 
kamaramda oturup kalmak, yahut, ya 
but ... Bir sinir hareketi ile ortalığı ve 
bu arada kendimi allak bullak etmek .. 

Fakat bir taraftan da kalbim öyle 
çarpıyordu ki.. Bir Fransız zab~ti ol
duğunuzu düşününüz ve sonra <la Ö• 
nünüzde böyle bir manzaraya şahit o
lunuz. Ne yaparsınız? 

Kararımı verdim. Yine el yordamı 
ile dıvarlara tutuna tutuna tuval kas 
ketimi buldum, başıma geçirdim. Ta • 
bancamı yokladım. yerinde duruyor. 
Masanın üstünde bir elektrik cep Um 
bası vardı, onu da aldım.Lambayı da, 
tabancayı da kasketin içine koydum. 
Maksadım denize yavaşça girip yüz • 
mek, önümde duran kara kuleye ka • 
dar varıp ne olup bittiği anlamaktı. 

Kurdun ağzına düşeceğimi bilsem, 
her şeyi öğrenmek için, her ıeyi ya -
pacaktım. 
. Hafif adımlarlaı kimseye görünme· 

BUDA BtNDI;N 
DIŞ A~RISI VE DiŞÇi. 
Dişiniz ağrır. Sizi bütün bıt 

gece uyutmaz. Fakat ertesi 5!'" 
bah kalkınca hemen dişçiye gı;· 
mezsiniz. Dişiniz belki yine ag: 
rıyacaktır. Ve böyle sonu geltil~ 
yen ağrılardan duyduğunuz ~cı, 
dişçinin dişinizi çekerken sıze 
duyuracağı ağrıdan çok fa~la· 
dır. Bunu bilirsiniz, fakat yıne 
dişçiye gitmek için tereddüt e· 
dersiniz. 

Dişinizin ağrısı artık day_a· 
mlmaz bir hale geldiği vakıt, 
gözünüz kızar ve dişçinin oda· 
sından içeri girersiniz amma •. 
her nedense, bu odanın eşiğint 
aşar aşmaz sanki ağrı kesilir· 
Geri dönmek istersiniz. 

Bu diş ağrısı ve dişçi münase 
beti, beni çok düşündürmüştür· 

İnsan çok düşünürse eninde 
sonunda iyi kötü bir sonunca 
ulaşır. Ben de şöyle bir sonunca 
erdim: 

Biz, adam oğullarının büyül< 
bir çokluğu, kendiliğinden gel· 
miş gibi görünen ağrılara daya• 
mrız da, bu ağrıyı, hatta ondan 
daha az bir acıyla yok etmek 
için kendiliğimizden bir teşeb· 
bilse girişmekten korkarız, çe • 
kiniriz. 

Diş ağrısına, bu ağrı kendili· 
ğinden, insanın iradesi dışında 
geldiği için dayanırız da; bu ağ 
rıyı, dişçiye gidip kendi irade· 
mizle bir acı duyarak yok et· 
mekten kotıkanz . 

İşte bu korku birçok sosyal 
hadiselerin anahtarıdır ... 

Orhan SELiM 

Hava kurumu İCjin 
Ci ü reşler 

Hava kurumu İstanbul direktörlü• 
ğü kurumun varidatını arttırmak için 
yeni bazı tedbirler almıştır. Bu arada 
Dinarlı Mehmet, kurum menfaatine. 
Istanbul. Ankara ve Izmirde üç güreJ 
yapacaktrr. Istanbuldaki güreş Ağu• 
tosun 18 zinde, lzmirdeki güreşler 

.26 Afuıtosta, Ankaradakiler de 1 EY. 
llmre yapııaccU1.u1. 

S.nlflara ayrılan doktorlar 
DUn Etibba odası, yönetim kurut 

Nazım Duman, Murat Cankat, Meh· 
met Muammer, Omer Lfıtfi Eti ve 
İhsan Saminin huzurlarile toplanmıf. 
saat 13,5 den 16,5 a kadar doktor• 
tarın kalan sınıf listeleri üzerinde tet• 
kiklerine devam etmiştir. Nazım nu• 
man, Murat Cankat akşam geç vakte 
kadar oda merkezinde incelemelerini 
yapmışlar, idari bazı kararlar üzerin· 
de görüşmüşlerdir. Elde heni.iz Bey • 
oğlu doktorları listesile Di§ tabipleri 
listesinin bir krsmı kalmıştrr. Bu lis• 
teler üzerindeki ttkiklerin sonu. salı 
günü alınacaktır. Maliye tahakkulC 
şubelerinden öğrendiğimize göre ikin 
ci sınıfa ayrılan doktorların bir kıSIJl1 

da §Unlardır: Bakteriyoloğ Ihsan sa· 
mi, kimyager Ibrahim Etem, Dahili " 
ye mütehassrsı Mustafa izzet, Oper• 
tör Ahmet Kemal, Süreyya Hidayet, 
dahiliye mütehassısı Arif Fahri ve 
diş tabibi Mehmet Rifat. 
Beyoğlu doktorlarını~ sınıf .lis.t~ıc: 

ri henüz Maliye şubelerıne bıldıril 
memiştir. -meğe çalışarak, yatın ön tarafına doğ 
ru yürilmeğe başladım. ~ras~ra orta: 
lığa kulak veriyordum. Hıç bır ~ ır·de 
ket yoktu. Altmış metre kadar ilcrı 
madeni kulenin, yıldız ışıklarının altıtı 
daki parıltılı karaltısr hala duruyor• 
du. 
Altmış metre nedir?. Haydi baka: 

hm, saati değil, dakikası değil, sanı
yesi geldi. 

Tayfaların asılı bıraktıkları merdi • 
venden yavaş yavaş kendimi denize 

bıraktım, Deniz de öyle soğuk ki··· 
Bir taraftan da güvertede aca~ 

kimıenin ıüphesini uyandırdım ını 
ye merak ediyordum. Hayır, gü'Verte 
de çıt yok .• 

-10-

Uzcrinden iki aene geçen bu batır•. 
ları size anlattığım zaman.bana sa~~ 
iki günlilk ıeyler söyliyorm~uın g 
geliyor. 

Yüzüyorum. yüzüyorum, deniıifı 
ağır ıuyu aırtımdaki ceketi, aya:ğı_rn~ 
ki pantalonu ve iskarpini büsbUtli~• _ 
ğırlaştınyor. Ancak başım ıuyun öıı' 
tünde, ağır ağır ilerliyorum. sen teb 
rümde bu kadar müşkül, bu ka?aı: ti 
likeli, fakat bu kadar da zevklı bır 
ıebüse girdiğimi hatırlamıyorum· 

[Arka&ı var] 
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bcr 
ba§ 
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TRAKY ADAKİ IŞLERiMiZ 

Genel Espektörlük için Üç 
Ad Öne Sürülüyor 

Ankara, 6 (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Trakya Genel 
~8Pektörlüğüne kimin getirileceği henüz belli olmamakla bera
ber, burada bazı yaymtılar duyulma~tadır. Adları söylenenlerin 
~\nda İç Bakanlık müsteşarı Vehbı, Ankara valisi Nevzat, lz

lllır valisi Kazım Dirik bulunmaktadır. 
h Genel Enspektörlük, Başbakanın Ankaraya avdetine ve bu 
ıc us~sta Bakanlar kurulunda bir karar verilinceye kadar vekale-

n ıdare edilecektir. 

İnhisarlar İçin Yeni Bina 
it· Ankara, 6 (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Gümrük ve ln
~sarıar Genel Bakanlığı binasının yapılacağı binanın yeri ha
fl~lanmış gibidir. Burası devlet mahallesindeki Cumurrcisliği 
i' akrnıonik orkestrasının bulunduğu binadır. Bu bina tamamen. 

1 ılrnış ve yeni temeller atılmağa başlanmıştır. 

.. iki Buçuk Sene Staj 
b A:n1tara, 6 (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Divanı Muhase-
1 at, ka)Wakam tayin edilebilmek için Mülkiye ve Hukuk mck
Jie~lcrinin, mezun olduktan sonra, iki buçuk sene staj gö~elc~ 
~~1 §art koymuştur. Bu vaziyete göre, mektebe devam muddetı 
l' ~eki çalışmalar, mektepten mezun oluncaya kadar staj sa-
141nayacaktrr. 

liekimleri
toize Saygı 
Gösterelim! 

. (Baş tarafı 1 incide] 
1 AnJaıdıyor ki, Türk doktoru ıene
ıcı~beri matbuatmuzın baılıca de
\1 e mevzularından biri olmuıtur. 
'Ö 1~•d acınılacak, batta daha ağır f ~Yelitn, utanılacak hal de budut-. 
~ed·~k doktoru niçin Mınelerdenberi 

rv1• ~u mevzuumuzdur? 
....... , N,. 1..LI.? 

~.. . ,,. . b 
)ı ~Çın. ir adam, falan hatlı yapma-
~h~ne ahnrt, herhangi bir ec
ele\'· tırketten ikınci el olarak intuını 
11 ır aldığı yinni otuz kilometreyi 
~Çalayarak ·· ·· ·· d··rcı·· ·· be ti . uçuncu, o uncu, • 
)'~ hatta albncı ellere satıp hiç 
~t"b kırk elli bin lira vurduğu za. 
dofcto una ICI çıkarmıyoruz da, bir 
~ r run hutaıından aldığı üç veya 
lcket ıra gazetelerimizde büyük mem· 

N· ?teselesi haline getiriliyor?. 
b\ot•~S~n bir küçük, küçücük sanayici, 
~:t'\inden ham madcff:ıine kadar dı 
hıttti an taııdığı İptidai tezgahında, 
ltıtpaı1 ~ah~ın . da ~eğil d~,. yalnız 
)i ~ RlUnriiklenn ve Teıvikı ıana· 
~ . ~nunun temin ettiği vaziyetler
~ 1

•tifade ederek arka arkaya bir 
'bir FPartnnan sıralar ve sokaklarda 
~lltıa ~d Yavrusu tavrile dolaıırken, 
~aı dırıı ebneyiz de, bir doktor 
lt .... d.ının en güzel harcını kullanarak 

.... , •ne b" 
t'tıtca ır ev veya apartunan yaptı· 
t\lill: hemen: "Apandisit Palaı" , 
~a Melankoliıo, yahut «Tömür 
t'İl\j ı:::nı» diye vaftiz eder, resimle 
~la?'tl\J r, ;rnemleketin en aydın in -
~ te•h' bır parazitler heyeti balin-

N·r. ır eder? •. 
li •çınJ. Ne hakla ?. 

b~rı ~: lnernlekette ilim ~damlan • 
~ı~irn ıları ve alın terlcr1 etrafmda 
~~ İç'llleınlekette, bizim doktorlan· 
:'4llldaJ1h YaratlJğrmız şekilde bir iı
'1r?, avaıı yaratılmıttJr ve yarah· 

... . 
t oır B . 
0 ir N esırn Omer, bir Akil Muhtar, 
>.l 1(:: On;ıer, bir Tevfik Salim, bir 
~ Abd·'' b~r Ahmet Kemal, bir Or. 
~ O ı, bır Bürhanettin, bir Maz-
~ et 1 lllan, bir Meh-

11' F'u.tNu!'Cddin, ıbir Şani Yaver, 
~~- g kfuniı, bir Şakir Ahmet ve 
~akıcı lienç.l~re geçerek hatta bir 
~\'ki \re at'· bi~ Fahri, bir M117,affer 
telıniy •ırnlen habruna gelen ve 
~~ı: d~ha nice, yüzlerce değerli 
ı., e akıarn:f '2 var ki,sabahtan aktama 
l et hıta an. sabaha kadar, memle
tf:ır~ l'ü~lennd.e, etraflarında yüz. 
el lllından gencı, bu yurdun dört ta-
"~P d" ~elen bastalann ba§ında, 

~llığ1 .. ~ enrrıeden bu memleketin 
e, han:'n çalışıyorlar. Bunlar için • 

•111\llll' 1 h'ıernlekette doğarlarsa doğ 
&a..,,ı_ 1 0 .___,_._ • • 
~ "-..Calc: ka """IIUCKet ıçm nimet 
:~ alnu dar kafası araıulusal de
h ette heL• olanlar çoktur. Bu nıemle
. "rl>inden "11 ıı~ının yeri ta Balkan 
' en ba berı yurda hizmeti da 
~~riaid· !ta 8'den ordunun hemen • . ı... B .. 
)'~ ilinı d ~l'!n arsıulusal ıahada 

.ll~letiın. . egerı olarak zaman zaman 
ri değiJ 12

•
1 ağartanlar Türk beikmle-

"· tnıdll'? 
\o OtJo RÜ • • 
.! dokto la ~ofyada Bulgar profMör 
'""'llhta.,. r rıJe dolu bir salonda Akil 
'-1 l"tar~ ver~iği ~İr konferanım na-

cı bar alaka uyr.ndırdığını 

Erganiye varan ray 
Ankara, 6 (A.A.) - Bakır hattı -

run açılması münasebetiyle, Bayındır 
lık Bakanı Ali Çetinkaya aşağıdaki 
telgrafları almıştır: 

Ali Çetinkaya Bayındırlık Bakanı 
ANKARA 

Cumuriyetin, bilgili enjeniyörle
rimizin büyük eserlerinden olan Di
yarbekir hattının Madene kadar o
lan kısmının müsaadelerile açılma 
törenini bugün binlerce halkın min· 
net ve şükran dolu ~oşkunluklarile 
yaptık. 

Bu şerefli işi bana tevdiinizden 
dolayı da minnettarlığımı §ahsi hür
metlerimle beraber arzederim. 

.a ... • .... ı cr.uı.tln Mut. 
A. Ôzmen 

Ali Çetinkaya Bayındırlık Bakam 
ANKARA 

Cumurluğun ulusal hızı büyük bir 
amacına daha ulaştı. Kutsal tutumu
nuzla daha yüce amaçlarına da va
racaktır. 
Bakır madeni istasyonunun açılma 

töreni halkın yürekten kopan göste
rileriyle yapıldı. 

Sonsuz saygılarımı sunarım. 
llbay: T. Bur 

DIYARBEK/R 
Nalra Vekaletine 

Bugün bakır hattının pozunu me
rasimle açarken bu büyük eserin ba
şarılmasında çok himmetleri mesbuk 
olan zatı devletlerini saygı ile andık. 
Tebriklerimle arzederim. 

Diyarbekir 1 /bayı 
Faiz Ergun 

Amerikada zen· 
vergisi ginlik 

Vaşington, 6 A.A. - Saylavlar 
kurulu zenginlik vergisini onayla • 
mıştır. Böylece Roosevelt, büyük te 
cim ve endüstri şeflerinin kurmuş 
oldukları ayrışık yöneye karşı bir 
zafer kazanmış oluyor demektir, 

Katolikler ve Berlin 
olimpiyatları 

Nevyork, 6 (A.A.) - Onemli bir 
haftalık katolik mecmuası olan "-Com 
monveaet" katolik sporcuların Ber -
lin olimpiyatlarma girmemelerini is
temekte ve şunları yazmaktadır: 

''Bütün katoliklere ve katolik spor 
birliklerinin bütün dostlarına Berli • 
ne gitmekten kaçmmalarını teklif edi 
yoruz. Çünkü katoliklcrin olimpiyat
lara girmeleri, dine karşı yapılan zu
lümleri onamaları demek olacaktır.,, 

ve nasıl dakikalarca alkışlandığını 
gözlerim yaıararak gördüm. 

Bktka bir gün Bükrcşte lzmir mern 
1toket hastanesinden gelmiş bir opera
tör, dünyanın her tarafından gel· 
miş m Ü t e h a ıa s i ıs 1 a r ı ın top· 
landığı bir kongrede Türk hekimliği
rjn yüzünü ağartacak kadar muvaf· 
fakıyetli bir ameliyatla bütUn salonun 
dikkatini üzerine çekti. 

Ne ise, gözlerimizi onlnnn yalnız 
kazançlanna, delik keselerine dikiyo
nız ! 

Halbu~ başka yerlerde onla
rm bu memeleketteki ıöhretleri dere
ceıine varrnıı eıleri, değil üzerJerine 
iki koca rehin damgaıı vunımuı iğ· 
reti apartımanlann, fakat servetlerin 
ve kipnelerin sahibi olarak ya§ıyor
lar ve omuzlarda taşınıyorlar. 
Ayıpbr, insaf edelim, ve Türk he· 

kimlere, hiç olmazsa yabancı hekim· 
lcr kadar olıun &aygı göıterelim. 

Ali Naci KARACAN 

Yumurtaları 
Çıkarmak 
İçin Kolaylık 

[Hususi muhabirimiz 
b ild i r i y o r ] 

Ankara, 6 
Ekonomi Bakanlığı, takas yolu j. 

le dışarıya çıkarılacak yumurtaları
mız hakkında, ilişikli olanlara şu 
mühim tamimi göndermiştir: 

1 - Muhtelif memleketlerle ara
mızda mevcut muvakkat ticaret an
laşmaları hükümlerine göre, takas 
yolu ile yapılacak ihracatımızın, 
muamelelerdeki geçikmeler yüzün • 
den inkişaf edemediği ve hatta ba
zı ahvalde gönderilmeğe hazır yu -
murtalann ayni sebep yüzünden ta
zeliklerini kaybettiklerini yapılan 
müracaatlardan anlaşılmıştır. 

2 - Bu mahzurların önüne geç • 
mek ve yumurta ihracatımızı müm
kün olduğu kadar arttırmak için a
şağıdaki şekilde hareket edilmesi 
uygun görülmüştür: 

A - Takas yolile ihraç olunacak 
yumurtalar i~in, ihraç kontrol ko • 
misyonlarınca verilen vesikalara is
tinaden, ticaret odalarınca derhal 
menşe şahadetnamesi verilmesi ve 
takas muamelerinih bitirilmeksizin 
malın ihracma izin verilmesi. 

B - Umumi takas talimatname • 
!erine göre, takas heyetlerince ya
T"'ı .. ,. ::ı k mıı:ım,.l ı> l ı>rde.. yumurt a ih
racat kontrol komisyonun4n verdi~i 
vesikalardald miktar ve evsafın e
sas olarak alınması, satış kıymetinin 
gerek ~u vesikaya göre, gerek icap 
eden dığer vesikalara göre tetkiki 
alakadarlara bildirilmiştir. 

Malsandıklarmdan hazineye 
gönderilen tahviller 

Ankara, 6 (Hususi muhabirimiz 
bildiriyor) - Finans Bakanlığı Def 
terdarlıklara bir tamim göndererek, 
herhangi bir suretle mal sandıkları
na verilip hazineye gönderilen tah
villerden müddeti dolmamış olan 
kuponların üzerine damga basmak 
veya yazı yazmak suretile iptali ci
hetine gidilmeden; bunların olduk· 
lan gibi merkeze gönderilmesini bil 
dirmiştir. 

Kaymakamlar arasında 
Ankara, 6 (Hususi muhabirimiz 

bildiriyor) - 1ç Bakanlık, açık kay 
makamlıklar için yeni bir karama· 
me projesi hazırlamış ve projeyi 
Başbakanhga vermiştir. 

Habe: a.ldığıma göre, bu kararna· 
me. proJesınde genel direktörlük şef 
lerınden Sıtkı Orhan Gazi kayma _ 
kan;ılı~yı?a, l.ç Bakanlık hukuk mü· 
şavırlıgı şef~ Ali ~ıza Şehit Gazi 
kaymak~mlıgına, vılayetler idaresi 
genel dırektörlüğü şeflerinden Taip 
Bor kaymakamlığına, Tefenni kay· 
makamı Cihat ta Ardahan kayma • 
kamhğına tayin edilmektedirler. Ar 
dahan kaymakamı vekalet emrine a· 
lmmıştır. 

Limon yedi kuruş! 

KRONiK --------

LiMON YERiNE 
Almanların, başları 6Ikılınca, bu· J Doğrusu, limonun yerine bulunan 

lamadıkları herhan~i bir şeyin yeri· bu ersatz ta parmak ısırtacak bir bu· 
ne bir ba§kasını kullanmaktaki bil· luştur. Ravendin adından başlıyarak 
yük kudretlerini bilirsiniz:. Bizim öz her tarafı arya kokusu verir. Bir ke· 
türkçede dendeş demek gibi olan al· re Ravend. adı Rusyada Volga nma
manca ersatz kelimesi büyük savaş ğının eskı yunancadaki Ra adından 
içinde bizde de ün almıştı. Denizaşırı gelir. Bu ırmağın kenarlarında şim
ürünlerinden olan lastik o zaman di oturan halk arya cinsinden sayıl· 
gelemez olduğundan, Almanyadan masa bile, Almanların Asyadan gelır 
Istanbula gönderilen otomobil teker- ken oral~rdan geçtiklerini herkes bi· 
!eklerinin, lastik yerine, içe - lir. Eskı Romalılar Ravendin adını 
rileri kıtıkla doldurulmuş meşin çem· reheum şekline ~evirmiş oldukları 
berlerle çevrilmiş olmasına hepimiz için A vrupanın guney halkı ona bir 
şaşmıştık. Hele bizim adalara işle· az değişik ad ta.kmışlarsa da Alman
mek üzere o zaman Almanyaya ıs- lar Rhabarber dıyerek ravendin için
marlanmış olan vapurlar buraya gel- de Ra ırmağının adını kaybetmemiş-
dikleri vakit, salon döşemelerinin de lerdir. . .. .. .. . . 
ri yerine kağıtla kaplanmış olduğunu Ravendın her turlusu. ılk.ın Asyada 
görünce o büyük kudrete parmak arya topraklarında _Y~tı~mı.ş ve ?ra
ısırmıştık. dan Avrupaya getır~l~ıştır. Bızde 

Büyük savaş içinde zorağdan çık- ravendin içine ancak ılaç olarak kul· 
mış olan bu ersatz modası savaştan lanı~an cins bilinir. Bunun tozunu 
sonra gene devam etti. Nitekim sa- hekımler reçeteyle yazarlar. Şuru
vaşta bozgunluğun sebep olduğu bunu bazı a.nne~e~ ~ocukları ~~rru .fe-
karrşıklığı düzeltmek için Almanla- r~hlansı?. dıye .ıçırır~er. Bu ıl~ç şım· 
rın kendi aralarında bir kurtarıcı çı- dı batı ulkelerıne Çınden ge!ır~~. de, 
kamayınca, onun yerine, aslı A vus- g:n~ A~ya ortalaı:?da yetıştıgı ve 
turyah olan ve Bay Hitler'i başlarına Çınhlerın de onu :urklerden satınal· 
geçirmekte Almanlar hiır tereddüt dıkları kuvvetle rıvayet olunur. . 
etmediler. Avrupalılar ravendi ilaç ~la.n cı~-

Şimdi de, her günkü yemeklerin· sinde? ~~ka ~~r de sebze g~b~Je:i: 
de her vakit çok lüzum] olan limo· len cınsını bıhrler. Bu ra e 
nun yerine başka bir şe; kullanma· manyad.a •. İngilterede, .Fr8:nsad~ ~~:;ı 
nın çaresini bulmuşlar. Bavyerarun sebze gıbı, hem tatlı_ nıyetıne yı':1. . 
Frankonya taraflarında .çıkan Fraen· Tadı mayho' . oldugundan lngılızle~ 
kische Tageszeitung gazetesinin de • o!'u ham~r ıçıne karıştırarak lezzetlı 
d· - · b 1 l" k 1 hır puddıng yaparlar. ıgıne akı ırsa, ımona arşı açı an Al I r · kull 
bu savaşın başlıca sebebi ökonomi ~ap a?n ~mon ye~ıne an· 
düşüncesiymiş. Alman topraklarında mak uftedıklerı raven~ ı~t~ bu may
yetişemiyen limonu aatınalmak için hoş ve .tatiıı:ı:ısı ol~n cıns.ıdır. _Alman 
Almanlar her yıl kendi uluaal gelir- gazetc;,sı bu onemlı haberı verırken: 

' "Ugurlar olsu ı· 1 }erinden milyonlarcaııru yabancı fil. . n sa':18: ey ı~ozı: 
kelere göndermek istemiyorlarmış... dıyor, bundan son~ ?1zım sana ıhtı· 

B ··k · d"" ·· · d Al yacımız yoktur. Bızım, azıcık da u o onomı uşuncesın e man- . . . . 
1 h k k k b·ı d -·ld" tatlı olan ravendımız bıze hem serın· ara a vermeme a ı egı ır. l"k k h d b. · · 

1 L . b 1 k 'tt"k h 1 1 ı verece , em e ızım halıs A • 
ımonun u ara ı gı ı çe pa a ı aş· · · d 1 k · · . . man cınsın en o an anımızı temızJı. 

ması herkesın canını sıkıyor. Lımon kt"r Bundan b"" 1 b. 1 · · d 1 · f yece ı . oy e ız, ya nız 
yetıştırcn ve satan a am arın ınsa - k d" du "Ik dd 1 · 

1 y en ı yur muzun ı ma c erıy e 
&ızlıgına karşı çare arayıp buldukla- . y .. .. • 

d dol Al la t kk.. t kendı anamız alman topragımn urun· 
rın an ayı man ra eşe ur e - . . . . 

ı . . lerıle yem Alman adamları yetıştır· 
me ıyız. k · · ı . me ıstıyoruz ,, 

Bununla beraber, Almanlara lı- F k t b ·· 1 ı· k. d 
d . . . a a ana oy e ge ıyor ı, raven 

mon an vazgeçmek fakrının gelme- k d ·· 1 1 d ı · . . ne a ar oz arya ma ı o sa a, ımon 
sınde bıraz da sıyasal duyguların . k 11 k f"k · · ·ık· 

k. . . yerme onu u anma ı rını ı ın 
et ısı bulunduğunu da kabul etmelı- "h · k ·· k b ı b" Al . . .. zı nı pe mun a ız o an ır man 
yız. Bırkaç hafta once ben de bura- d"" .. .. t•• İt 1 ı t • 
d l L . .. uşunmuş ur. ayan ar, za en, şım· 

a an atmıştım. ımonu batı dunya- d"k" 1 ·• · • · f • tl" b 
t t 1 h d.1 d" 0 ı ı a man reJımı ıçın aşıs ıge a-

sına anı mış o an ya u ı er ır. n- b" · 
l B b"ld · rk d .. d"'k kılarak kurulmuş ır ersaztır, dıyor-
ar, a 1 e esır 1 ten on .u ten Jar. Limon yerine Almanların ravend 

sonra orada tan!mış oldukları. hmona kullandıklarını duyunca, onun için de 
adeta kutsal bır sıfat verm~şler ve hint ağının hassası düşünülerek hatı-
kamrş bayramında havraya gıderken Y • • • 
b" 11 . d r h t . t m gelmış hır ersatzdır, demelerı pek 
ır e erın e ımon, ya u ' o~ cıns en muhtemeldir. 

olan, ağa~kavunu tutmaY! adet et- .. 
mişlerdir. Bu zamanda insan Alman • B~ndan d~la~ı, oyl7 de sanı~orum 
olunca her gün çorbasına limon sı- ~ı: lır~on yetış~ırenlerı yola getı~mek 
karken, elinde limonla havraya giden ıçın, lımon y~rıne daha usahr bır er
bir yahudinin gözünün önüne gel- satz bu~ak uzere, ~k_ıllar~ başlarında 
mcsini istemiyeceği pek tabiiğdir... Alman kımyagerler~nı~, lımon suyun 
Sonra da Almanyada kullanılan Ji. dan başka herhangı hır şeyden, mc
monlarrn en çoğu 1talyadan gönde- scla Almanyada. zaten bol bol bulu
rilmektedir. Avusturya başbakanının nan patatesten lımon tuzu çıkarmıya 
ölmesi üzerine Bay Mussolini ile ara· çalışacaklardır. 
lan açıldığındanberi Almanların 
ltalyaya limon için para vermeleri 
hoşlarına gitmemektedir. 

G. A. 

Ancak bu duygunun Alman fay. 
dasına uygun oldugu biraz şüphe 
götürür. Çünkü İtalya kendi limon
larını hem pahalı, hem de çokça sa
tarsa ondan kazanacağı parayla Ha
beş taraflanria birkaç fırka daha çok 
asker gönderir. İtalya bu suretle da
ha ziyade boııaldıkça, Almanların 
Avusturya ile birleşmeleri ve Tuna 
kenarında Viyanamn meşhur soğuk 
suyundan, İtalyadan aldıkları, limon
lar~a buzlu limonata yaparak içme
len daha kolaylaşabilir. 

Her halde duygu üzerine müna
kaşa olamaz. Almanlar limondan 
v.azgeçmek istemişler. Kendileri bi· 
lırler; Ancak limonu bulamadıkları 
için ondan zorla vazgeçen başka 
memleketlerde limon yerine limon 
tuz~ kullanmak adet olmuştur. Bunu 
halıs arya cinsinden İsveçli kimyager 
Scheele bulmuş olduğu için, Al· 
manların da limondan vazgeçince, 
onun yerine limon tuzu kullanacak
la.ı: sanılı.~dı. Fakat limon tuzu şim· 
dıhk endustride yalnız limon suyun
dan. çıkarıldığından Almanlar, limon 
yerme, .alman topraklarında yetişen 
ve kendıleri gibi halis arya cinsinden 
olan Ravend otunu kullanmayı ter
cih etmişlerdir. 

Ekmek bugUn ucuzluyor 

Belediye narh komisyonu ekmeği 
ve francalayı yirmişer para ucuzlat
mıştı. Bugünden itibaren bu ucuzluk 
tatbik edilecek ve ekmek 10.5, fran
cala da 14,5 kuruşa satılacaktır. 

Veni Be!ediye bUtçesi 
Belediyenin 935 bütçesi ali tasdi

ka verilmişti. Bütçenin tasdikten geç 
tiği haber v~rilme~~edir. Bu sebeple 
yeni bütçe bırk~ gune kadar gelecek 
ve Ağustos ücretlerile Eylul maaşları 
yeni bütçeye gönre verilecektir. 

Alman-Çekoslovak hududun
da bir h8dise 

Prag, 6 (A.A.) - Benes'in Ulusal 
Sosyalist partisine bağlı, "Hürriyet 
kurucuları" adındaki Jimnastik kuru
mu üyelerinden iki kişi dün, birtakım 
Hitlcrciler tarafından, Moravski Os· 
trava civarında, Alman topraklarına 
çekilerek, sınır köprüsünün birkaç 
metre ilerisinde tevkif edilmişler ve 
yakında bulunan Danaberg hapisha
nesine kapatılmışlardır. Bu mesele, 
henüz aydınlanmış değildir. 

SERGi MI, ÇARŞAMBA 
PAZARI MI ? 

Bu sergi 18.fı benim kulağımda 
üç vesile ile küpe olmu§tur. Birisi; 
eskiden ma14 sergileri vardı. Bu bir 
ç e§it kağıt idi ki, ondan azar azar 
para ''buyunılur., du, Yani o maa. 
şın verildiği dairenin amiri bir mik 
dar para için "verile,, derdi .. Para 
alınırdı. Rahmetli babam ben kü • 
çükken bu sergilerden çok bahae • 
derdi. Onun için aklımda kalını§. 

Bir de Pariste 1900 sergisi açıl • ; 
mı§tı. Ben gitmedim ama gazete • 
lerde okumuıtum. O fırsatla orada 
bir güre§ cihan pehlivanlığı müaa.
bakaaı yapılmııtr. Ben de o vakit CI• 

lı2 bir çocuktum. Her aabah gaze • 
teyi çöp gibi parmaklarımın arası • 
na alır, bizim pehlivanların kimle-
ri yendiğini titreye titreye okur • 
dum. Ondan dolayı aergi lafı ak • 
lımda kalmı§b. Uçüncü kulak kü • 
pem de §udur ki, her sene Rama .. 
zanda Beyazıt camiinin içine aergi 
ku~lurd_u. Bu aergide, reçel, turşu, 
t~~ıh, ~garalık falan satdırdı.(Şim. 
dıkı yerlı malları sergisi de bundan 
pek fa.rklı değil. yalnız cami avlu
su yenne mektep avlusu) 

Sergi h8:kkındaki bütün bu mef 
humlara bır de §U mevsimde va • 
pur iskelelerinden, şimendifer is
taayonlarrna kadar her yerde göze, 
daha doğrusu ayağa iliten kavun 
kB.!Puz serg_il~rini .. katarsak fıoenk
lenn Exposıtıon aozünün Türkçe 
k~uıılı~ı ol~r~k kullandığımız (aer. 
gı) kehmesının kafamdaki karııık 
formasını biraz anlatmı§ olabilirim. 

Bu, böyle . oladursun epeyce za. 
man oluyor kı, her aene Galatas:ı • 
ray mektebinin bahçesile koridor • 
larında bir yerli mallar aergiai açı
lır. Burası her gün binlerce adanun 
girip çıktığı bir yerdir. Gazetelere 
bakarsak günde 20 • 30 bin kiti gi .. 
rer çıkar. fakat bu rakkamı kim 
bulur. Girip çıkanları kim aayar? 
O belli değildir. Dikkatli adamlara. 
sorarsanız bu sergiye girip çıkanlar 
hemen hemen hep ayni adamlardır. 
Vakit geçinniye, knhve içmiye, don 
durma ycmiyc ve flört etmeye gİ· 
derler, 

Ben geçen sene sergi ıınevsimin • 
de burada değildim. Göremeıni§ • 
tim. Bu sene de hala göremedim. 
Çünkü ne zaman ka ıdan bakaam 
içerisi bir pazar günü ada dönüşü 
(Ak a y ) vapurlarının güvertesi gi • 
bi kalabalık. Geçecek, yürüyecek 
yol yok. Bir türlü gözüm yemiyor. 
Jki sene evvel bir kere bu sergiye 
girecek oldum. Okadar terledi:n, 
ckadnr 11kıldım ki; dıtım çıkar çık-

maz tartıldım. 900 gram eksilmit 
idim. Onun için doğrur.u havalar iyi 
ce aerinlemeden r.ergiyc gitmiye 
pek cesaret edemiyorum. O zama • 
na kadar da aergi açık kalmıyaca • 
ğına göre benimle sergiyi bir araya 
getirmenin pek yolu bulunmıyacak 
gibime geliyor. 

Girip çıkan eş dostun dedikleri • 
ne bakılırsa &ergide harıl harıl ça • 
lr§an pasta, dondurma, lokum, kah. 
ve, şerbet, gazoz, ayran (halla tur
§U) gibi ( konsomasyon) yerleri asıl 
(endüstri) yi gölgede bırakıyor • 
muı .. 

Bu halile sergi bir panayırdan 
başka bir şey olamaz. Acaba ne • 
den bir kukla tiyatrosu ve bir hok 
kabaz salonu da açmadılar? Peka
la eglenceli bir §ey olur. Her halde 
gelecek sene kayık salıncaklarla 
güzel bir atlı karınca kurmayı unut 
mamalı .Bir taraftan sergi böyle iş. 
liye dursun diğer taraftan, Beyoğ • 
)unda esnafın ağzını bıçak açmı
yor. Hepsi ellerini göğüslerine ka • 
VU§turmuş yerli ınallar sergisine 
bakıyorlar. Çunkü bu sergi açılır 
açılmaz orada ga,tılan mallan halk 
dükkanlardan almıyor. Bunun karı 
nerede? •• 

Bana aorarsanız gitgide bu sergi 
şehrın muhtelıt semtlerınde kuru -
lan pazar yerlerine donecektır, O • 
nun iç.in benim açıkça fikrim, mal 
satmaktan ziyade mal göstermeye 
mahr.ua sergıleri te§vik ehnek, hat
ta sergi icnrni ancak satış yapılmı
yan yerlere vermektir. Çünkü yer. 
leşmış ve dükkan açmış esnafın za
rarına bir takım imtiyazlara daya
narak gelip Beyoğlunun göbeğinde 
aatış sergıaı açmak belki fabrıkacı· 
nın lehinedir ama ondan malı alıp 
&atacak daimi müşteri olan tücca • 
rın aleyhinedir. O sebeple gelecek 
sene: 

J - Bu sergide satış yapılmama· 
lıdır •. 

2 - Yapılacaksa getirip ıehrin 
ticaret merkezinde kurarak orada 
ki mağazaları zarara aokmamak 
için sergiyı mesela Gülhane parkın 
da a911Ullıdır. 

Şehrimizde limon stoku azal
dığı için limon fiyatları pahalı-
laşmıştır. Limonun tanesi 4 ku· \. 

Gerçi bu aöz.leri, aerginin eleba • 
şılan gülerek okurlar ama eğer Is • 
tanbul Tecim ve Endı.istri oda11 fÖY· 
le ba§ını elleri araa'lna alıp düıünür 
se bu serginin bugünkü §eklinin 
karlı bir İ§ olnıadı~ıoı bulur. 

ruştan 7 kuruşa kadar çıkmıştır. Evelki gün kapanan Yerli Mallar Sergisinin pavyonları dün 
Bu yükselişin çok sünniyeceği bozulmuş ve mektep binasının boşaltılmasına başlanmıştır. Yu-
sanılmaktadır, ... karıki resim, dünkü çalışmayı gösteriyor, B. FELEK 
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No. 102 Aziz Hüdayi AKDEMiR 

Rus Casus Mekteplerinde Dudak Şifresi Öğre
tiliyor, Kimin Ne Konuştuğu Uzaktan Anlaşılıyor 

- Emriniz, madam? diye soruyor. 
Kadın, Ingilize, yakın oturmasını 

tica ettikten sonra diyor ki: 
- ..... ter, ben Rus'um, fakat Bol

şevik degilim. Sizin gibi ben de En
telicens Servis ajanlarındanım. Ken
dimi tanrtmak mecburiyetinde kalışım 
sizi yanlış yola gitmekten korumak 
içindir. Siz arkadaşınızla birtakım ka
rarlar ve tertipler aldınız. Rusya'da 
görüşeceğiniz Doktor ( .... ) ikiyüzlü 
çalışan bir adamdır. Sizi ele verebilir. 

lngiliz şaşırıyor. Kadın. iki casu
sun pek yavaş sesle konuştuklarını 
hemen olduğu gibi anlatmıştı. lngiliz: 

- lyi ama, madam, diyor, siz bi
zim bu mesele ÜZfrinde konu§tuğu
muzu nereden biliyorsunuz? 

- Sizden. 
- Anlatır mısınız? 
- Dudaklarınızın harekt:tine bak-

mak suretile. 
- lmkaru yok. 
- Çok sey !. lngiliz casus mektep-

lerinde dudak şifresi öğretilmiyor 
mu? 

- Böyle bir şey lngiltere'de kim
senin hatırına gelmemiş ve buna im· 
kan da yoktur. 

- Halbuki bizde, Rus casus mek
ıt:eplerinde kelimelere göre dudakların 
hareketleri, temas ve açılmaları ince
lenmiş, uzaktan söz kapmak usulü bu
lunmuş ve ders olarak programa kon
muştur. 

Ingiliz zabiti için fazla ispat iste
meğe hacet yoktu. Çünkü kadın, İŞ· 
te, bütün konuşmalarını ona tekrar
lamıştı. 

Ben haHi inanamıyorum. Kimbilir, 
deneme ve dayanma ile nice imkan· 
sızlıklar mümkün oluyor. 

Mektup pulları 
Casus mektepleri bizi, istemiyerek, 

casus hilelerine götürdü. Bunlar in
san zekasının bulabileceği kadar çok 
ve sonu da yoktur. Bunlar arasında, 
san'"Ör ve kontrc;-espiyona) için lazım 
olur diye, posta pullarına dair de bir 
bilgi vermek istiyorum. 

Bihrsiniz ki, casus mektuplannda 
türlü hileler, şifreler ve sinsi manalar 
vardır. Bunları sansörden ve emniyet 
ltontrolundan geçirmek için sabit bir 
anahtar kullanmak tehlikelidir. Anah
tar öyle olmalıdır ki, yalnız yazanla 
alan bilsin. Şu halde her mektubun, 
yani her şifrenin başka bir anahtarı 
olmalıdır. Anahtar verme hilelerinden 
birini de posta pulları teşkil ediyor. 

Bir belgede deni~or ki: Mektup 
zarfları üzerine yapıştırılan pullarla 
64 kelime vermek kabildir. Bunu bu
rjlda anlatmak uzun ve lüzumsuzdur. 
Fakat size olmuş bir vak'a anlata -
yım: 

Büyük Harp başlamış ve İstanbul 
Postahanesine büyilk!ie bir sansör he· 
yeti yerleşmişti. 

Harbin ilk aylannda. o zamanki 
hükumetin çürük ve korkak i§lerin -
den biri, Fransız papazları, Fransız 
mekteplerinin öğretmenlcrile, İngi

lizlerden pek çoğu oldukları yerlerde 
serbest bırakılmıştı. Bu bir nezaket 
miydi? Bir tedbirsizlik mi? Bir kor
kaklık mı? bilmiyorum. Harbin so
nundan korkanlar nasıl bir delilikle 
harbe girmişlerdi? 

Her ne ise .. Işte bu sıralarda idi ve 
memleketin her tarafına dağılmış olan 
Fransız papazları serbestçe mektupla
~pyorlardı. 

Bir gün, galiba Bursada bulunan, 
bir Fransız papazının Izmirde bulu
nan bir papaza yazdığı mektupta şöy
le bir haşiye okuduk: 

"Benim pul meraklısı olduğumu 
bilirsin. Rica ederim, zarfın üzerinde
ki pulu yırtma, çıkar ve benim i!iin 
sakla." 

Harpte olmasaydık bu sözde şüp
helenecek bir şey görmezdik. Fakat 
bir harp sansörü için bu söz elenip 
c;özülecek bir şeydi. Pul hergün kul
lanılan ve her yerde istenildiği ka
dar bulunabilecek olan nevidendi. Bu
nu kolleksiyon için saklatmağa lüzum 
yoktu. 

Papazın tavsiyesini biz yaptık: Pu
hı yırtmadan çıkardık. Altında, kur
~unkalemle yazılmış, iki kelime çıktı: 

"Mektuplarımı lambada ısıt. Çıka
cak yazılan Midilliy~ gidecek posta
ya ver." (1). 

Bu tavsiyeyi de yaptık. Mektup ısı
nınca satırların arasından kahve ren
gi yazılar çıktı. Bu yazılar silah altı· 
na alınan kıt'alan ve et mıntakadan 
hareket ede~ <" . ::-: · .... ~~~:ruları doğ-
ru olarak b" rrr . .. :. ... di. 

Bu papazlar harpten çok önce ca
susluk bilgileri almış bulunmakla be· 
raber casuslukta henüz pek acemi idi· 
lcr. Daha birkaç vak'aları oldu ve an· 

Kenarındaki tırtıllardan bazıları kesilmek suretile mektubun 
içerisindeki şifreye anahtar hizmetini gören posta pulu 

[Avusturyacfa ltalyanlar he.sab.ına casuslulc eden bir l$p«n7D.{UD .ıu•IL
tubundan alınmıştır.] 

cak ondan sonra toplanıp kamplara 
tıkıldılar. 

Propaganda 
Propaganda bahsi istihbarat dal

gaları içine karışıp gidecek mevzu
lardan değildir. Bunu iyi tarif etmek, 
ehemmiyetini, lüzumunu, tehlikesini 
ve aydasını incelik ve derinliklcrile 
göstereöilmck i!iin birkaç yüz sayı· 
falık bir eser yazmak gerektir, ve 
bu esere memleketimizin ihtiyacı bü
yüktür. İstihbarat kaide ve örnekle
rini sıralarken bu büyük kıymeti at· 
lamak mümkün olmadığı içindir ki 
burada şöyle, kuşbakışı görüp geçe-
ceğiz. . . . 

Propagandanın nasıl hır büyü ol· 
duğu büyük harpte daha iy ianlaşı~
mış ve itilaf ordularının ulu zaferı, 
belki de, ancak bu şeytan nefesi sa· 
yesinde kazanılmıştır. 

Sayı ve bollukla başa çıkamıyan· 
ların bir tek ümidi vardır: Kuvvet 
ve dayanmak. Almanlar harpten . ev
vel ingiliz filosuna sayı hesabıyle 
yetişemiyeceklerini anlayınca gemi· 
lerine sürat ve dayanıklık ~e:m~~ 
suretiyle boy ölçüşmek çare~ını ~u~ 
şündüler. Göben (Yavuz) sıstemını 

ilkönce Almanlar buldular ve alman 
filosunda bu sistem gemileri çoğal
tarak İngiliz dretnavtlarının say~st· 
sı sürat ve batmamak hassalarıyle 
denkleştirmek istediler. Büyük ha~:_p
te de İngilizler sürat, sayı ve su~l 
bilgi ile Almanları yenemiyeceklerı
ni anlayınca barutsuz, güllesiz ve ses 
siz bir silah buldular: Bu silah pro· 
paganda idi. 

Rus casus mektebinde okumuş 
bir M on gol casusu 

Propaganda Alman halkı ve Al· 
man ordusu üzerinde o kadar yıkıcı 
ve dağıtıcı tesirler yaptı ki granit 
gibi sert ve çelik gibi sağlam küme
ler dağıldı, paslanjlı, çöktü.. Lüden· 
drofun bir sözü var: ''Dü~man bize 
yağdırdığı propaganda kağıtlarının 
tesirini bilseydi top gülleleri yerine 
bu kağıtlan atma6ı kafiydi,, diyor. 

[Arkası var] 

(l Bu postanın İngiliz casuı Hatkinson 
olduğu neden sonra meydana çıktı. A.H. 
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SAGLIK 
ÖGÜTLERi 

............ ~~ •• 
Uzümden Şifa 

Üzüm, - kendilerinde şeker has
talığı bulunanlardan başka - herkes 
İ!iin pek nefis ve pek değerli bir ye
miştir. Fakat bazı hastalar için üzüm 
ayni zamanda bir de devadır. 

Çünkü idrarı arttırır, onun ekşili
ğini azaltır, barsaklara ferahlık ve
rir, onların içindeki mayalanmaları 
a?.altır, karaciğere işleklik verir, saf
rayı arttırır, iştahı açar, midenin 
hazım işini kolaylaştırır. 

Bu tesirlerinden dolayı üzüm k:ı
raciğer, barsak ve böbrek hastahk
larınd~ adeta bir ilaç olarak yenilir. 
Hele karaciğerlerinde kum sancıla
n çekenler,tabığatleri münkabız olan 
lar, basur memelerinden rahatsız o
lanlar, böbrek sancısı çekenler üzüm 
yem~kten çok fayda bulurlar. Üzü
mün besleyici bir yemiş olmasr onu 
veremli hastalara tavı.iye ettirmiştir. 

Üzümle tedavi bir vakit pek çok 
kullanılan bir usuldü. Şimdi çokça 
unutulmuş olmakla beraber, yuk.:ırda 
sayd•ğım hastalıklara karşı gene kul· 
lanılmasında hiçbir engel yoktur. 

1stanbulda bayağı yemiş olarak 
yemek için en iyi üzüm çavuş üzü
mü olduğu gibi, ilaç olarak yenile
cek en iyi üzüm de gene odur. Onun 
bulunamadığı vakitlerde ve buluna
madığı yerlerde yumuşak derili, çok 
özlü ba!!ka üzümler de gene ila!: ola· 
rak yenilebilir. 

Üzümle ted~vi müddeti ile hafta
dan altı haftaya kadar sür~r. İlk 
günleri yarım kilodan başhyarak, 
cierece derece günde iki kiloya k:ı
dar arttırılır. Bazıları günde üç, beş 
kiloya kadar çıkılmasına bile izin ve
rirlerse de bu kadarı tehlikeli olabi
lir. Bir kilo üzümün aşağı yukarı 
Jörtte biri şeker olduğuna göre in· 
san günde bir kilodan ziyade şeker 
yeyince bundan karaciğerin ne ka
dar yorulacağı kolayca tahmin edile
bilir. 

Her gün yenilecek üzümün yarısı, 
günde yarım kilodan iki kiloya ka • 
dar olacağına göre, demek ki 250 
gramdan bir kiloya kadarı sabahle
yin nltı ile 'Sekiz arasında, sabah kah
valtısından hiç olmazsa bir saat ön
ce yenilir. Bu kadar üzümü yemek 
için de yirmi dakikadan yarım saate 
kadar vakit geçirilmelidir. 

Geriye kalan üzümün yarısı öğle 
yemeğinden bir saat önce, öteki ya
rısı da akşam yemeğinden gene Lir 
saat önce yenilir. 

1t.,u""" _,.. ... 1r,.J:'Lrlr":11·uıt.1!1. .. •-• •·- ~-
kirdeklerini çıkarın atmıya dikkat 
etmelidir. Hele çekirdek çokça yeni
lirse insanı adeta zehirliyebilir. 

Bundan başka üzümü keyif duya
ıak yemek şarttır. Öyle olmazsa mi
deyi bozar. İnsan ürümden hoşlan
mazsa miktannı azaltmalı, yahut 
büsbütün bırakmalıdır. 

Üzümle tedaviye devam ederkt:n 
yemekleri azaltmak, biraz daha faz. 
laca beden hareketleri, jimnastik 
yapmak iyi olur. 

Lokman Hekim 

DOKTOR 

Ruıçu-ru Hakkı Ozeı 
Galatasarayda Kanzuk eczabanesı 
karşıaında Sahne sokağında 3 nu

marab apartımanda ı numara. 

5916 

_ Göz Doktoru 
ŞUKRU ERTAn 
Bırinci Sınıf .Mütehassı~ 

(Babıali) Ankara caddesi No. 60 
Telefon : 22566 ._ __ .._. _______ , __ _,, ____ ____ 

4917 

YENi NEŞRiYAT 

"GUneş,, ve "Mvi alev,, 
Genç yazıcılarımızdan Necmetti

nin iki güzel eseri çıkmıştır. "Gü· 
ncş,, ve "Mavi alev,,. Bunların her 
ikisi de manzum piyestir. Genç yazı· 
cınm bu eserlerini tavsiye ederiz. 

Ev!enmek istemiyen nişanh 
Nişanlandığımız kızlan, al -

mıyarak başımızdan atmanın ne 
yürekler acısı inkisarlara sebep 
olduğunu bilsek bunu yapmayız. 
Bir çok gençler, bin bir vesile ile 
doğrusu bıkarak nişanlarını ge
ri veriyorlar. Bir erkek için bu 
sade bir muameleden ibaret gi
bi görünür: "Ne yapayım, bak -
tım ki, sevemiyeceğim, vaz geç
tim.,, der geçerler. Fakat kızlar 
ne yapsın ki, bütün etrafındaki
lerin alayına, büyük bir ümidin 
yıkılıp gitmesine şahit olacak -
lardır. 

İşte bir tanesi: Hicran imza -
sile yazıyor: 

Ben yirmi bir yaşında haya -
tın bir çok acılarını tatmış za -
vallı bir kızım beş senedenberi 
maddi yük tamamile omuzları • 
ma yüklenmiştir: Hayatımı ka
zanmak için bin bir müşküllerle 
karşılaştım. İki sene evvel baş -
ka bir iş bulamadığrm için vila
yetlerden birinde sesimden isti
fade ettim ve iki senedenberi de 
resmi bir hizmette çalışıyorum. 

İki sene evvel tekrar İstanbu
la döndüğüm zaman bir gençle 
bir arkadaşnmn evinde tanıştım. 
Kendisini çılgın gibi seviyorum. 
Öndan ayrılırsam yaşamama im 
kan yok. En son çareyi ölümle 
buluyorum; fakat ben ölürsem 
annem ve kardeşlerim ne yapar
lar? Hiç biri çalışacak halde de
ğil; benim sevdiğimi bu genç bi 
liyor; fakat evlenme bahsi olun 
ca "sevmek ayrı evlenmek ayrı -
dır her seven evlenmez!,, diyor; 
Benimle evlenmemesine sebep 
olarak İstanbuldan aynlmam ve 
sesimle hayatımI kazanmamı ile ..... .,.., --·-:>-'""'-... 

Şimdi ben ne yapayım? Deli 
gibiyim. Hiç bir yerde rahat ede 
miyorum. Sonra çok asabi olan 
ailem de artık bununla evlenme 
mi muhakıkak gibi görüyorlar. 
Onlara bir şey söylemiyorum. 
Nişan yüzüklerimiz parmakları 
mızda. Daire arkadaşlarım be -
nimle alay edecekler. 

Hicranın bütün günahı bir za
manlar hayatını kazanmak için 
üç beş gün sesinden istifade et· 
mesi ise, nişanlısI, onu nişanlar
ken bilmiyor muydu? Sonradan 
öğrendi ise bu bir kızı yese, ölü
mü düşünecek kadar yese düşür
mek için kafi sebep midir? Ha -
yır ... 

Hele, bu maziyi evlenmeye en 
gel gördüğü halde yüzüğünü ge
ri almaması da gösteriyor ki, ni
şanlı ya tereddüt içindedir, ya
hut hoşuna gitmekten hali kal -
mıyan genç kızla hala biraz eğ
lenmek niyetindedir. 

Bu vaziyette Hicran için tutu 
lacak bir tek yol vardır: Çok a • 
zimkar olarak ona kendisini ni . 
l:ahlamadıktan sonra neden a • 
vuttuğunu sormak, cevap ala • 
mazsa yüzüğü iade etmek. 

Bu şidetli harek~t, eğer kar -
şısmdakinde de küçük bir zaaf 
varsa hemen tesirini göstere • 
cek, gelip Hicranın istediğini ya 

pacaktır ... Yapmazsa Hicran~ 
minolsun ki, hiç de doğrU .. 
adam olmadığını bu suretle ~ 
terecek olan nişanlısını çabuk 
nutacaktır. 

• 
ŞUpheli bir sevgi 

İki aylık bir tanışıklık ve ~ 
ha bir aylık bir sevgi ... Bir"!~ 
çinde çıldırasıya seven kim_~ 
bilir? Mutlaka yirmi, yinnı .,..., 
yaşında bir genç ... Bu bize 't•: 
meçin imzasile şunları yazı'J'I: 

21 yaşındayım. lki aydanbd' 
bir kızla sevişiyordum ..• O d':~ 
ni sevdiğini ve bir çok del~.:; 
isbat etti. Bugüne kadar gGY.":. 
htltıralarrmız unutulmaz iz~ 
rakmıştır. İşte dün yine ge ~~ 
üzere başka lbir ile gitti ben Y!a 
nız kaldığım için anlaşılmaz ll"A 

buhran içerisinde çırpınıyo 
Giderken bana yazdığı 

mektupta diyor ki: "Ben geliıı 
ce evleniriz. Sen bana kati ola 
rak vadet.,, 
- Ben temiz bir aileye mend 

bum. Ona şöyle cevap veni' 
"Hayatta mesut olmak için 
nacak ıbir çok şartlar vardır. 
sizinle daha bir aydanberi 
yorum. Herşeyi iyi-.~ anlama 
dan size kat'i söz veremiyect 
ğim. Biraz düşüneyim.,, 

Şimdi tahkikat yapıyorum 
ları yakından tanıyan bir 
kimselerden öğreniyonmı 
kendisi değil, fakat anne 
şüphelidir. Ne yapayım? 

Evvela şunu söyliyelim 
böyle !bir iki ay içinde unu 
cak kadar sevgi olmaz; hele 
müıhim bahisleri mektupla ası 
!aştığınıza göre görüşmenizd 
pek az olmuştur. Bir iki ayda ' 
san ancak anlasabilir. Sevu· nnP 
~hUUCl:Sl}a. :::ıı;vı~uı;"'" uucı.ı. ua." 

manın eseridir. Burası böyl 
Kızın ana tarafından şüpheli o 
luşuna gelince pek çok sevi§ell 
ler ailelerini bile unuttuk! 
göre böyle mahzurları hesa 
katmazlar: Yeter ki, kizın kf"Jl 
disi sütü bozuk olmasın. Eğel 
siz bu vaziyeti kabul edebili 
niz ve etrafınızdakilerin dedik~ 
dusuna a1dırmıyacaksan~ nıc" 
sut olabilirsiniz! 

• 
SomanubOI kadın 

Tekirdağdan H. C. imzaailef 
Uç ay evvel evlendim; göt' 

müş, beğenmiş ve sevmiş ola~ 
rak aldığım kadının geceleri ur 
kusunda dolaşır bir hasta ol~IJ 
ğunu, üç gün içinde öğren~ 
Şimdi derin bir pişmanlık içill.,. 
deyim; çünkü refikam srk sık•"'" 
celeri uykusunda kalkıyor, ~~ 
mıyarak evi dolaşıyor, teh~ 
hareketler yapıyor. Ben on~_!., 
zaktan takibe mecbur oluyo~ 
Bu hal çekilir mi? Ondan ·~~ 
mak teşebüsünde bulunure-""": 
hakh değil miyim? .; 

Kanun iyi olmıyan tehi~ 
hastalıkları hesaba katarak~ 
rılma hükmünü veriyor. F .... 
H. C. evvela karısını teda\'lr 
çalışmalı. Tedavi kabul etrncffll 
adaletin yardımım istemeli.,-. 

---------------~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
H a r i k H a y a t K a z a ve O t o m o b İ 1 T.ALN 

Gündelik Siyasal Gazete 

T E L E O N { Yazı işleri : 24319. 
İdare işleri : 24310. 

TELGRAF: "TAN ,,iatanbul 

Bir aylık: 
3 .. 
6 ,, 
ı yıllık 

ABONE 
Türkiye için Dıprı içi.o 

Lira K. Lira K. 
1 50 
4-
7 50 

14---
iLAN 

8-
14 -
28-

tllnlar için llincılık Sirketlerlne mü-
racaat edilmelidir. 

Küçj.i]c lllnlar doğrudan dofruya 
idaremizce almabnir. 
Küçük ilinlarm 5 saurlığı bir defalık 

30 kuruştur. 5 satırdan fazlası için sa. 
tır baıma 5 kuroı almır. Bir defadan 
fazla için yektladan 310 kuruı indirilir 

Sigortalamuzı Galatada Ünyon Hanında Kain 
UNYON SiGORTASINA yaptırmıs. 

Türkiyede bilafastla icrayı muamele etmekte olan 

•• 
UNYON 

Kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptırmayDIJS-1,, Telefon : 4.4888. 5 

~ -----------------------------------
• SATILIK KOnFORLU EV~~~:· 

l içi dıp yağlı boya modern bir tanda yapılmış havadar bir ~~ 
tramvaya 3 dakika mesafede mGkemmel bir ev aabhkbr. ASP".;":" .. .ı 

81~~~~~ Cerrahpaf& Küçük Mühendis S. No. 7 ~~-~ 
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•--------· RAHAT OTURAMIYORLAR 

__ iC_M_ A_L_.] Hindde Müslümanlarla 
' KONSEYiN KARARI y . B. ç D h 1 
ti ita/ya • Habeş davasını inceleyen en 1 1 r arp 1 ş m a a a • 

lusJar Kurumu Konseyinin çırlış· 
ınası hakkında doğru dürüst haber 
•lnıak mümkün olmuyor. Ajans tel
:~rafJarı, davan.ın esasını, Jngiliz, 
ransız ve ltalyan delegelerinin gel-

11ıekri, gitmeleri, birlikte yemek ye
:e!eri etrabndaki haberler içine 
/grnuşl;udır. Çok gelirler, çok gi
b er/er, çok yerler ama, ltalya - Ha-
eş davasım az konu§urlar. Bu, bir 

dereceye kadar görüşmelerin gizli 
Yapılnuıkta olmasından ileri gelmek
tedir. Uluslar Kurumundaki görüş
me/erin aleni yapılmasın.ı barışın e
~•slı şartlarından biri sayan Wilson, 
h ll vaziyet karşısında mezarında ra-

at etmiyecek. 

1 
Cenevreden sızan haberlerden an

'flhyor ki. meseleyi gfıya Kurum 
l(o~seyi incelemiş olmakla beraber, 
f0ruşmeleri hakikatte üç büyük dev
tt murahhasları yapmış ve kararla? da onlar vermişlerdir. Sovyet de-
ege.; ve Konsey Başkanı Litvinof 
~a dahil olduğu halde diğer üyeler, 
•kor ödevini görmüşlerdir, 

• Varılan kararın hulasası şu oldu
gu anlaşılmaktadır. Va/va! kuyu/an 
etr"!ın<laki çarpışımmın mesuliye
~nı tayin için teşekkül eden ltalya-
1~§ Komisyonuna beşinci bir üye 

daha seçilecek. Şimdiye kadar dört 
~zaJı olan komisyon bundan böyle 
e~ azalı olarak çalışacak. Bu ko

';'•yonun çalışması Ağustos sonuna 
/dar devam edecek. Eylfılün dör
Uncü günü Konsey tekrar toplana-J'k meseleyi müz.akııre edecek. Eğu 
ta/ya - Habeş komisyonu bir karara 

"arnıamış ise, o zaman iki devlet a
:rası!1daki me*lenin hey~ti umumi
~esı. görüşülecektir. Arada !ta/ya, 
ngı/tere ve Fransa arasında özel 

l:tirüşrneler ile 1906 mukavelesinin 
J"rçevesi içinde bir anlaşmaya varı
•caktır. 

• U!uslar Kurumu Konseyi, davayı 
Şagı yukarı, bulduğu yerde bırak

"'1ftı~. Davanın haJJine doğru ö
""rnı, bir adım atıldığı iddia edile
~ •. Çünkü karar bir anlaşmayı tes
J>ıt etmiyor. Anlaşmaya varmak için 
J;lışrnak kararından ibarettir.- **"" 

Alrn~ny~ Dan-

2:İg Gümrüğüne 
Tecavüz Etti 
.!"Ü \T ~rşova, 6.A.A. ~ Polonya güm· 
ın k ışyarlannın protestolarına rağ-
1' •n bazı Alman mallarının Danzig 
~~anına serbestçe girmesi Varşo-
11 ada ve Danzig'de büyük h,ir etki 
Y•ndırmıştır. 

b {'01onyalılar şimdiye kadar muka
ırı·· el etmek üzere hiç bir tedbir alına-

•Ş ardır. 

bi i•rıova hükümetinin. kesin ted
ı,~~r a_lmadan evvel, antlaşmalar hü
. ld lerıne kar§ı olan kararlatı geri 
:1.1 ırnıak lüzumunu Danzig senato· 
lu ~ kabul ettirmek dileğinde bu-G ~ğu görünmektedir. 
ka ~tıscr'in ıon notasında, Danzig'in 
du•:trında sebat etmek niyetinde ol
Ya'gıınu söylediği malumdur. Polon
Ya nın iki gün evvel Danzig-Polon
Yınt•ınırını kapadığı hakkındaki ya-

ıJar asılsızdır. 
ko l>~nzi_g özgür şehri Polonya rnel 
da~;:erı. Pope, Varşova hükümet a
•on n ıle konuşmalar yaptıktan 
~a Danzig'e dönmüqtilr. 
•arıre ··o 'p 1 • •er•· smıg azctta o ska. Grcı· 

lindın Uzun vadeli krediler mukabi
lıııs e l>anzig'e yiyecek göndermek 
lan ~:~n~~ Polonya tarafından ya~ı
ltıakt lıfı reddetmiş olduğunu yaz-
6on ı" v': bö:yleli_kle senatonun aldığı 
l'id edbırJerın sıyasal mahiyetini te-

" etmektedir. 
41aru· • tiının ıg de çıkan aoayalist Volks-

lıazıı e gazetesi, yiyecek fiyatlarından 
İki a.rrı:ın Danzig'de, Gdynia'dan 

ınıslı ··k lııekt d. yu sek olduğunu kaydet-
\T e ır, 

•ırrı~~~ova, 6 (A.A.) - Sağ cenah 
l'lord arının organı olan Dziennik 
tc2 ri 

0
-;: ~azetesi, Danzig şehri için 

nıekted· dbırJer alınmasını önergele • 
•vveıce"· ~u ~azete, Daı:zig şehrine 
ı-1 alın YerıI~ış olan ımtıyazların ge 
>ük b"~asım ısteyerek, Danzig güm
toıarı Urolan yerine Leh gümrük bü
~onııı nın, Goulden yerine Zlotinin 
•iy0 e:":_nı ve Senatonun feshini tav'Y. ~uektctlir, 

~Yecek fiyatları yükseldi 
t arıova 6 (A osunu • .A.) - Danıig sena 
iıldığı n para ve gümrük alanlarında 
ııOnıik •don tedbirler özgür şehrin eko 
,, urum ·· · d ""aPrnı v . u uzerın e fena tesirler 
•eııııiı~· e yıyecek fiyatları çok yük-.., ır. 

Baylar; 
'l'cı.sa t 

1t~e (l)y prezarvatilleri 
~etık!· (3) ve (6) !ık 

ı •arflarda da satılır. 

her ecza. 
portakal 

"'70 

Patna, 6 (A.A.) - Dhoka'da bir Hint alayı geçerken müslü
manlar!a Hintliler arasında çarpışmalar olmuştur. Polis ateş et
mek zorunda kaldığından iki kişi ölmüş, S kişi yaralanmıştır. 
Bihar bölgesindeki Plenhero köyünde Hintliler bir camii bas
mak istemişlerdir. Polis, kargaşalığı bastırmak üzere silah kul
landığından 5 kişi ölmüş, 7 kişi yaralanmıştır. 

Bir Uçak Düştü, Pilotu Öldü 
Paris, 6 (A.A.) - 3 yrldanberi üzerinde çalışılmakta olan bir 

stratosfer uçağı, ilk uçuş deneci yapılırken, yere düşüp ezilmiş
tir. Pilot, Kongne, o ande ölmüştür. Kazanın, pilotun yüksekte 
bulunurken birdenbire bir fenalık duymuş olmasından ileri 
geldiği sanılıyor. Bu uçak, yüksek uçuşlar için yapılmış, tek bir 
Fransız uçak örneği idi. 

İzciler Kongresi Açıldı 
Stokholm, 6 (A.A.) - Arsıulusal sekizinci izciler kongresi 

dün, Prens Gustav-Adolf'un baş.kanlığı altında ve aralarında 
Lord Baden Fovel ile karısının da bulundukları 150 şefin karsı
sında parlamento binasında açılmıştır. 

Bir Kadın 15 Kişiyi Kurtardı 
Faris, 6 (A.A.) - Matin gazetesinin Brüksel aytarı, Möz 

nehri üzeı;inde gez~i~ taş;yan bir vapurun, Vizede devrildiğini 
h_~b-~r ~erıyor. 70 kışı bogulmuştur. Bayan Bastin adındaki yü
zucu hır kadın, 15 defa suya dalmış ve her seferinde bir adam 
kurtarmıştır. 

Japonyanın Çinden istedikleri 
Tokio, 6 (A.A.) - Luanchud hadisesi ilgisi ile Japonya, Çin

den şunları istemeğe karar vermiştir: 
1 - Mesulün cezalandırılması. 
2 - Benzer hadiselerin bir daha çıkmıyacağı hakkındaki in

sanca (teminat) verilmesi. 
3 - Yatsüel bölgede güvenliğin muhafaza edileceği hakkın

da inanca verilmesi. 

KARiKATUR HADiSESi 

Amerika Japonyaya 
leessürlerini Bildirdi 

1 l '°lA l ,. i 

Japonya ile Amerika arasında hadise çıkmasına sebep 
olan karikatür 

Nevyork, 6. A.A. - Japon büyük 
elçisi Saito dün dış bakanlığına yide
rek, Vanity Fair mecmuasında çı
kan Japon İmperatorunun karikatü
rünün neşrinden ötürü resmen pro
testo etmiştir. 

H ull, bu görüşmeden sonra gaze
tecilere verdiği diyevde, Amerika 
hükumetinin teessüfleri,: büyük el
çiye özel bir şekilde bildirdiğini ve 
hükümetin gazeteleri kontrol etmek 

Almanyada Yahudi! 
Kültür Birlikleri 

Bedin, 6 A.A. - Alman kültür o
dası, Yahudi ve ar birliklerini 31 
Ağuatosa kadar, bir Alman Yahudi 
kültür birlikleri federasyonu kur • 
mağa çağmnı§tır. Bundan sonra, an
cak bu federasyona bağlı bulunan 
gruplar faal kalabileceklerdir. Bu 

tedbirin ne Yahudi mekteplerilc ne 
de dini kültür cemiyetlerile ilgisi 
yoktur, 

h~kkma malik olmadığından kendisi
nı ~abcr~~r ettiğini, mamafi hükü
metın, dıger uluslarla anlaşmazlık· 
!ara sebep olacak hadiseleri teessüf
!~ karşılamakta olduğunu söylemiş· 
tır. 

Vaşington, 6.A_.A. _ Japonya İm
pcratorunun Vanıty Fair mecmuasın
da çıkmı~ olan karikatürünün Ja
ponyada fena tefsir edilmiş olmasın
d~n do·ı I' dış bakanı Hull'un eselle
nı beyan etmiştir. 

KUÇUK HARiCI 
HABERLER 

. ~ B~rlin, 6 A.A. - Kim oldukları 
b~.lınm;yen birtakım kimseler, Ren 
bölge~ınde, • So!ingen'deki Hitlerd 
gençlık ocagının bütün eşyaaını par 
çalamışlar, evrakı yırtmışlar ve du
varlara: "Öç alıyoruz., yazılı yaf
ta~r yapıştırmışlardır. 

V~rşova, ~ A.A. - Almanyadan 
g.elen ~Ik partı mal, Polonya güm -
r~.kle~ını.ı:t protestolarına rağmen, 
g_umruksuz olarak Danzige iirmi§ -
tır, 

BÜYÜK 
ALMAN 
CASUSU 

Matmazel 
HAKiKi 

Doktor'un 
ESRARI 

Anne Marie Kısa Boylu Zabitin Onünde : 
''Korkuyorum! r<orkuyorum! ,, Diye inliyordu 
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Evet kaçabildi ? 
Esrarın son düğüm noktası 

da budur. Bir defa ikinci büro
da yalnız kloroformla uyutulan 
bir tek nöbetçiden başka kimse· 
nin bulunmamasını akıl kabul 
edemez. Herhalde kapıda, kori
dorda başka kimselerin de bu • 
lunması gerektir. Anne • Marie 
bunların arasından nasıl sıyrıl
dı? 

Hadi kabul edelim ki sıyrıldı 
ve gitti. Almanyaya nasıl kaça
bildi ? Bunun için de iki şık ile
ri sürülüyor: . 

Bazılarına göre Matmazel 
Doktoru Paris civarında für tay 
yare bekliyordu. Normandiyalı 
genç kız hemen oraya gitti. Tay 
yareye atladı. Ve öyle kaçtı. 

Fakat Paris civarında bir ec· 
nebi tayyaresi iner de bundan 
Paris makamatının haberi ol· 
maz mı? Hadi gene kabul ede
lim ki bir talih eseri olarak tay
yare duyulmadan, hissedilme
den Faris civarına indi. Amma 
Almanlar, Anne - Marie'nin tam 
o akşam nöbetçiyi kandırıp 
klorformla uyutacağını nereden 
biliyorlardı? 

Bilinmesine imkan yoktu. 
Çünkü Anne • Marie'de daima 
münasip fırsat kolluyor, ve bu
işi hangi akşam becereceği • 
ni kendisi dahi bilmiyordu. 

Binaenaleyh bu noktayı ileri 
sürenlerin fikirlerini kabul et • 
mek imkansızdır. Buna muka • 
bil bir de tahtelbahi:- hikayesi 
ı;yduranlar vardır. Bı hikaıe bi 
rinciye nazaran biraz dal.a akla 
yakındır. 

Guya Fransız sahillerinde bir 
tahtelbahir bekliyormuş. Anne
Marie doğru sahile, evvelce tes
bit edilen yere gitmiş, Oradan 
işaret vermiş. Tahtelbahirden 
bir sandal gelip kendisini almış. 
Fakat bu tahtelbahir buraya na
sıl sokuldu?. Fransız sahillerin
de karakol gemileri ve muhafa
za tertibatı yok miydi? Bir ko • 
!ayını bulup sokuldiyse Anne • 
Marie'nin oraya ne gün gelece -
ğini nereden biliyordu? Bütün 
bunlar bir muamadır. Henüz çö
zecek kimse çıkmamıştır. 

Yalnız bilinen şey varsa, o da 
Anne • Marie. Lener'in bir kola
yı~ı bulup Almanya'ya, daha 
dogrusu Alman işgali altında bu 
lunan Belçikaya kaçınış olması. 
dır. 

Korkuyordum 
Genç Alman kızı Brükseldeki 

Nachrichten - Büro'ya geldiği 
~aman şefin kendisine sorduğu 
ılk sual şu oldu: 

- Nasıl bu işi becerebildiniz? 
Nasıl muvaffak oldunuz? 
_ ÜÇ casus şefi o gün ayni oda . 
aa toplanmışlardı. Ellerinde 
Fransız casuslarına dair olan bu 
kıymetli liste vıırdı. Bunların a
rasında ismi olan herkes bila 
kaydüşart derhal yakalanıp i
dam edilecekti. Mahkeme diva· 
nrh~rp kararını ve saireyi bekle· 
mı:~e lüzum yoktu. Zaten böyle 
krıtık zamanlarda pek nizamla, 
kanunla hareket edilemezdi. 

Nachrichten - Büro'nun şefi: 
.- Nasıl bu işi becerebildiniz? 

Dıyordu da bir daha demiyordu. 
l~t~ Anne • Marie karşıların · 

da ~dı .. Kızcağızın yüzü sapsarı 
kes~~ışti. Müthiş heyecan için
d~ ~dı. Soluk bir gülümseme ile 
hıkayesine başladı: 

. ::-;- ~ e müthiş bir korku geçir
dıgımı tasavvur edemezsiniz. 0-
d~m patlıyordu. 2 İ"cİ büronun 
hızmetinde bulundıığum iki ay 
z~:tındd ne çektiğimi bir ben bi
lırım. Her gün, her saat foyamın 
meydana çıkacağını, kağıtları -
mın sahte olduğunu anlıyacak -
!arını zannediyordum. Gözümün 
önünde bin türlü kabuslar beli
riyordu. En çok korktuğum şey 
beni geceleyin birdenbire uyan
dırmaları idi. Işte o zaman uyku 
sersemliği ile Almanca cevap ve 

' .. J ...... 

-

Sacları boz renkli zabit "fakat bizim size daha ihtiyacımız 
var!,, Dedi. 

rmm, diye korkuyordum. Evet 
korkudan tiril tiril titriyordum. 
Her geçen gün, acaba ertesi gü . 
nü yaşıyacak mıyım, diye düşü· 
nü yordum. 

Kendisile evvelce beraber bir 
gece geçirdiğim zabit daima ora 
da idi. Mütemadiyen rastlıyor • 
dum. Beni hiç tannnadı. Fakat 
bir sual sorar belki, diye korku
yordum. Eğer bana ufacık bir 
söz söylemiş olsa idi, meselenin 
meydana çıkacağı muhakkaktı. 
Başımı çevirip cevap vennemez-

Iik yapamazdım. Cevap versem, 
beni yüzde yüz tanıyacaktı. lşte 
o zaman işim dumandı. Muhak
kak kurşuna dizilirdim. Korku • 
yordum. Sağdan korkuyordum. 
Soldan korkuyordum. İşte kork 
tuğum için muvaffak oldum. Bu 
korku bana işi bir an evvel biti -
rip kotarmak hususunda cesa· 
ret verdi. Bundan sonraki vazi
yeti biliyorsunuz ... Nihayet işte 
nöbetçiyi bayıltarak kağıtları al 
mağa muvaffak oldum. 

[Arkası var l 

Fransızlarla Çinliler Ara
sında Bir Hadise 

Şanghay, 6 A.A. - Fransızlara 
ait imtiyazlı bölgede ciddi karışık
lıklar olmuştur. 

Çinli hamallardan mürekkep bir 
çete birkaç Fransız jandarmasını 
Çin topraklarına sürükliyerek hır
palamışlardır. Vaka yerine acele ye
tişen bir Fransız polis müfrezesi 
dipçik kullanmak zorunda kalmış 
ve şiddetli bir çarpışmadan sonra 
jandarmaları kurtarmıştır. Hamallar, 
birkaç tramvayı taşa tutarak parça
lamışlardır. 

Karışıklıklar, bu hamalların, kul-

!andıkları çekçek arabalarının kay. 
dcdilmesine dair olan Fransız nizam
namelerine riayet edilmemesi üzeri
ne Fransız makamlarınm araba ku] .. 
lanmak hususundaki vesikalarr geri 
almış olmasından çıkmıştır. 

Fransız konsolosu, Çin hükUmeti 
nezdinde protestoda bulunmus, !o""ran 
sızların kendiJerkıe ait imtiyazlı 
bölgede arabaların kaydi hakkında
ki mevzuattan vazgeçmi yeccklerini 
ve §iddetli hareketler önünde de bo
yun eğmiyeceklerini söylemi1:1tır. 

=======================~-

Hayvanat ve Nebatat Enstit"" sü 
inşaatı Bitiyor 

• 
.. ~üleyma~iyede _rapılrr.ıakta olan hayvanat ve nebatat ePstiti.ı 

s!-1 ınşaatı bıtmek uzeredır. Yakında binanın iç, su ve elektrık te
sı.s~t.ına b~şlanacaktır. Yapının önümiizdeki ders yılına kadar 
bıtırılmesıne çalışılma.ktadır, 



------------ - ---- --------------

M Mt 
rk 

Ellziz, (Onl aytal'lllm bildiriyor) - Nlmerotaj itlerini tef· 
tit .......... .....,. ... AJlmt .......... ti ...... 
di: 

Sultan•lnmtte doktor lbua Simi 
ile sabık maliye memurlmadaa Re
!ilin evlerincleır para. ..,._ balı ve 
bası ıumut eva çalmmııtı. "Çalmao 
etJadan bir kmmı Ta ......... da 
büka1 ilacı Nuriaia ..W. bulaa
mqtur. Hacı Nurinin bunlan Yet
nrt ve lluıaa i..Uncle iki adlmdua 
Atm al•fıaı llylemnl lsedne Yet 
nrt ve lblan yablanauttır. Yet-
•art. lmwuhp keneli ,aptıpu iti
raf etmektedir. lhlaD IUbnt bma
kıJaut. bldiuye bepnd htiatü ... 
kimlitl el koym111tur. 

• Bir prap titni ,ustladea ca
larmda çıkan knp iseriae PtJsi-
ati li111İ ar·:umda~ braabt IOlrak 
lr e arkadqı Davidi 8ldtlrell Ta
Hfbı •Un alır CH& mallllt ........ 
ftkllet edeın lldKl ceada ·~ 
iaaa bftinıdL Mahkeme, Yueftsi 
hU!ia bir tabrik Mticni ~ 
Jrabu1 etml' ol~ Cen Jta. 
ftUDUQa uypa oı.tak vmlilf 1S yıl 
bplı ceaian 7;5 11aeye indirmif -
tir. 

lllkt ' , • .,, de i ....... ap 
takrik oldtıpu ileri alrerek auçlu· 
DUG ceAll anltrltmamı fatea:alfd,. 

• B.oin utullen yakalanan Ki· 
ınll. dan 9 iualu lhtiiu ha'ıerinde 
bir 11ae ...,_. w• ... olilmftat. 

• Bylpteld kalMllnde ura, içl
ren: Wr tene lllplıi 1İlllllk4m oWI 
Kwdanm~-doJını. 
"ncu. ibtim •*"mealn4e nabea 
bakılımf&r. Mahkeme, evrakı tetkik 
etmek tlfere ..-1aımq1 bqka cB
ne bırakmqtır. 
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r Sizin için! ... 
Olimpiyatlara Girmeli miyiz? 
Okuyucularımıza soruyoruz: 936 Berlin 
Olimpiyatlarına girmek lazımsa hangi 

Sporlardan ve nasll girmeliyiz ? 

Antepte Az Çahşılmamışllr Ve Az Çahşı.1- r Bu Ne 
mıyor, Yalnız Gönül iste~di ki ~ntep Bır Pahahhk? 
Türk Sermayesile Elektrıklenmış Olsun! 

936 olimpiyatlarında Yoting kısmına gireckler için Kie/'de 
yapılan bina 

:airkaç gün evvel, Almanyada ya-
~k1.acak kı§ aporlan olimpiyatlannın 
01 .1 lu.snıına bizim de girdiğimizi 
~tnpıyatlar bülteninde görerek yaz-

ı .'!e diışüncemizi de eklemiştik. 
da bun Ankaradaki okuyucularımrz
ıtı nk birinden aşağıya koyduğumuz 

e tubu aldık: 
S Ankara, 5-8-1935 
ayın bayım, 

) f3·8-35 tarihli nüshanızın spor sa-
01 aaında S. G. Savcı imzalı yazıyı 
b ltu.dugumda herkesin olduğu gibi 
'Slenı~ de hayretimi mucip oldu. 1936 
~·Crlın olimpiyatları ski sporuna bi
l~rn de girmemiz hakikaten çok gü-

nç bir mesele. 
k Spor sahasında en (azla muvaffa· 
~Yet göstermiş olduğumuz güreştir. 
la ayret edilecek mesele, bu gibi spor· 
0 ra girmeyip de ski gibi daha dün 
ıtıgrenıneğe başladığımız spora gir-

ernizdir. 
d M~nıleketimize son iki sene için
ış~· gıren bir spordan olimpiyatlara 
de ırak __ etmek hem tabii deği}, hem 

guJunçtür. Bu spordan bır parf a aniıyanlar ziraat enstitüsü okur-
b~n ile hocaları olan Ri del isminde it ...__ 
rı "man kayakçJ!IIdı • u hoçarun 
~ı~reti altında bjrkaç ge:ı; Uludağa 

~ıdıJip kayak sporları yapılmıştır. 
l3 ger elde edilen neticelerle Riedel 
,,,;;ur_ı. olimpiyatlanna iştirake karar 

rnışse çok yanılmıştır. 
AıÇok kuvvetle tahmin ediyorum ki 
rı rn~n kayakçı Berlin olimpiyatları
lu go.rcbilmek için en kolay yolu, 
•ıl tkıyeden hemiz daha tam mana
ba e 

1 
kayak lan ayaklarına tamamiyle 

o)"g ı~amıyan bırkaç kayakçı ile 36 
te1':ı;1r.atlanna iştirak etmek için 
~ buste bulunmuştur. 

ita .unıann bir iş yapamıyacaklarına 
/i~ıırn. ÇUnkü 1924 Faris ve 1928 
\oe Ster~am olimpiyatlarında futbol 
liıı)letizmdeki bütün muvaffakıyet
raı/ ler gözlerimiz önünde misal ola-

duruyor. 

lat~elki bu sefer gideceklerin mak· 
•e arı Yalnız olimpiyat oyunlarını 
çi:rctrnek içindir. Eger böyleyse ni
ltcrı~~u~~n en iyi kayakçıları arasına 

C ınıızı de soktuk. 
l. C 

0
k t~menni ederim ki Türkiye 

bu ·. l~tifakı sayın başkanı Bay Azi:ı: 
bır gıbı vanlıs ve düşüncesiz bir işe 

an evvel nihayet verdirsin. 
Ankara ziraat enstitüsU 

?S mezunlarından 
Suat Dinçer 

:entzcmk Federas
on ve heyetine! 

Uzun bir mukavemet 
Yarışı yapılamaz mı ? 

(Spo 
l>aşal ru seven okuyucunuz Kasım-
a.Idık 1 ~· K.) imzasiyle bir mektup 
l'aPıl · ektup sahibi, 931 yılında 
l<ava~n uzun yüzme müsabakasında 
dakik tan Kınabadaya 10 saat 20 
}'ı} d:~. geçildigini hatırlatarak bu 
l'lın y 0 Yle bir mukavemet yanşı
fede apılrnası !hususunda denizcilik 
tıezd~a5J'0nu veya denizcilik heyeti 

l3u n e delaletimizi rica ediyor. 
l<avakYıl mesafenin arttırılmasını ve 
tını ist· • .Biıyükada olarak yapılma
lt;ıyıı 1.Yen okuyucumuz bu müsaba-
931 y ~itecekler arasmc ,. ve başında 
~as1~ 1 

Kavak - Heyöeıiada galibi 
turı d P"-şa klübünden Ahmet Kur-

lli a bulunacağını ilave ediyor. 
getir~ 0~~Yucumuzun dileğini yerine 
tıiıc:ilikc h ıçin .işi federasyonun ve de
)'uy0r eyetınin gözleri önüne ko
terek ~z. 0!.1lar buna bir kıymet ve
tar Ve ~ musabakayı yaptırmağa ka
rıi dil tırlerse ağustosun geçmemesi
bu rn e~, mesela 25 ağustos pazarın 
llasip 

1~. ave~et müsabakası için mü-
ır gun olabilecegini söyleriz. 

l> Yarıda kalan maç 
•ın~'"at gtin.~ ~üçük Çamhça saha
tuıar Kadıkoyliılerle Çamlıca spor
tuıtı 1 arasında maç yapılmış, gürül. 

1936 olimpiyat stadr inşaatrn • 
dan bir görünüş 

Okuyucumuzun mektub~mı. iste~i
ği üzere sütunlarımıza geçırdık. Bız, 
hele Ankarada yapılan kayak sporla
rına uzak oldygumuz kin okuyucu
muzun tahmininin ne dereceye ka
dar doğru veya yanlış oldugunu bil
miyoruz. Bunun için bu mektuba hiç 
bir düşünce eklemiyeceğiz. 

Yalnız gerek geı<en günkü yazımız 
ve gerek bu mektup üzerine ortaya 
çıkan bir mesele hakkında bütün 
sporcu okuyucularımızın aşağıdaki 
sorular üzerine düşüncelerini öğren
meği ve yaymağı çok faydalı bulu· 
yoruz: 

ı - 1936 Berlin olimpiyatlarına 
girmeli miyiz? 

2 - Girmeliysek sporun hangilc. 
rinden girmeliyiz? 

3 - Ne şekilde ve kimlerle gir. 
mekliğimiz faydalı ve başarıklı olur? 

Okuyucularımızdan bu sorulara 
açık adres ve imzalariyle cevap ver
melerini rica ederken 1936 olimpi
yatları programında bulunan sporla-
rı aşağıya yazıyoruz: 

Atletizm, güreş, modern pentat
lon, eskrim, hokey, gülle ve halter, 
futbol, polo, yoting, atıcılık. hent
bol, bisiklet, kanotaj, yüzme, basket
bol, boks, jimnastik, kür, , binicilik, 
kış sporları. 

Arsenali'in butçesi 
Ingiltere futbol şampiyonu meşhur 

Ar&enal, hasılat rekoru kırmakla da 
meşhurdur. Bu Londra khibünün. çı· 
kardığı sene sonu blançosunda hası· 
lat yekunu 600,000 Türk lirası tut -
makta ve klübe kar 120,000 Türk li
rasına yükselmektedir. Arsenalin beş 
senedcnberi yüksek fiyatlarla aldığı o 
yuncularm bedelleri, stadını ve tri -
bünlerini tamir için yaptığı masraf, 
ıon derece modern soyunma odaları 
için harcadığı paralar tamamile kar: 
şılanmıştır. "'Takımlarınız kuvvetlı 
olsun, bol seyirci gelir ve kasalarmızı 
doldurur.,, diyen ArsenaJin, hareketi
ni sözüne uydurduğu bu blançodan 
anlaşılmaktadır. 

idarecilik hırsı 
Klüplerde idarecilik hır~ını bo_Yla • 

nndan üstün bir bale gctırenlerı çok 
gördük. Fakat böylesini ne görmüş, 
ne de işitmiştik. Çekos~ova~.Y~~a _Po
rubka isminde küçük hır klubun ışle
ri iyi gitmeyince bir kongre ya~mış
lar ve idare heyetini değiştirmışler. 
Buna canı sıkılan eski ikinci başkan 
kulüpten intikam almağa karar ver • 

Arada bir spor karikatürleri 

D 

Türkiyede Antep urayı kadar im
kansızlıklar içinde didinen ve bunun
la beraber en zor şehircilik işlerini 
başarmak vaziyetinde bulunan pek 
az uray vardır .Fakat on iki yıldan
beri Antep'te yapılan işlere şöyle 
bir bakmak urayın nasıl bir azimle 
çalışmakta olduğunu anlamak için 
yetişir. 

Zaferden sonra Antepliler eşhirle
rini imar etmeğe değil adeta yeniden 
kurmağa mecbur olmuşlardır. Tam 
dokuz ay süren müdafaasiyle kendi
ni tarihe sokan Türk şehri Antep de
nilebilir ki harap olmuş ve yıkılmıştı. 
Eğer bugün Antep'te bir insan küme
sini barındıracak ve bazı medeni ih
tiyaçlara az çok ce
vap verecek bir şehir kıymeti varsa 
bilinmelidir ki, bu, yabancı ayağı al
tında çiğnenmeyi ölüme tercih ede
memiş olan bir kahramanlar kalaba
lığının el alem karşısında utanmamak 
için elele verip çahşmasiyle olmuş
tur. 

Anttepliler Anteb'in doğdukları 
şehrin eskisinden daha güzel bir ha
le gelmesini adeta bir izzetinefis me
selesi haline yükseltmişler ve cidden 
ellerinden gelen hiçbir fedakarlıktan 
çekinmemişlerdir. 

Bugünkü Antepte bilhassa Ata
türk bulvarını ilk planda saymak pek 
haklı ve yerinde olur. Maarif cadde
sinden Başkarakola kadar uzıyan bu 

büyük asfalt caddenin her iki başı 
ve ortıaları akasya ağaçlariyle süslen
miştir. Şimdi bulvar sırasındaki ço
cuk bahçesinin tam karşısında mo
dern bir hükumet binası yapılmakta-
dır. Atatürk caddesi iki yanını dol· 
durmağa başlıyan yeni modern evler 
bittiği gün en müşkülpesent vatan
daşların hayretle bakacakları bir gü· 
zeliğe ulaşacaktır. Bu bulvar için 
sarfedilen para "boşa gitmiştir,, de
nilemez. 

Uray Anteplileri saatlerini ayar 
etmek için Maarif caddesine büyük 
bir "ayar saati., diktirmiştir. İlk gün
lerde düzgün çalışmıyan saat niha
yet iyice tamir edilmiştir ve çok işe 

Kaçakçllık işte 

yarıyor. 

Elektrik meselesi 
Yalnız, elektrik fabrikasının ihti

yacı karşılyabilecek bir kuvvette bu· 
]ummadığı görülüyor. Sokakların ço
ğu lambasız ve karanlıktır. Ama, 
umumi caddelerde ve şehrin muhte
lif yerlerinde de lamba yoktur sanıl· 
masın. Vardır ve bunlar ışık saçarlar. 
Fakat fabrika Anteb'in bugünkü ka
dar çok elektrik istiyecegi tahmin 
edilmeden yapıldığı için uray daha 
geniş bir tenvirat şebe!sesi kurmak 
imkanından mahrum bulunuyor. Bi
naenaleyh bu fabrikanın bir misli 
daha kuvvetli bir hale getirilmesi 
lazımdır. 

Beıaı 
Yapılan 
Antep T ecimenile 

Mücadele Ne Kadar Şiddetli Olursa 
Esnafı Memnun Olacakhrl 

Antep, gün geçtikçe, bir endüstri 
şehri manzarasını almaktadır. Üç 
binden fazla dokuma tezgahı ve iki 
yüz elli kilim dokuyan tezgah.. az 
şey de ildir. Bunlar n başka Ante~ 
te trikotajcılık ilerlemiştir ve daha 
ziyade ilerlememesi, daha büyük bir 
inkişafa ulaşmaması için hiçbir se
bep yoktur. 

Fıstığı, deli tütünü, üzümü ve be
reketli toprağının yetiştirdıği her çe
şit n.ahsul ile Antep ayni zamanda 
birinci sınıf bir ziraat • mıntakasıdır 
da. Bu ekonomik kıymetlere on sa
bunhane ile muhtefü işler üzerinde 
çalışan on fabrikayı da katacak olur· 
sak Antep'in kıymeti bir kat daha 
tebarüz eder. Fakat Antcp'in ekono-

mik alanda adamakıllı Herlemesine 
engel olan içtimai bir illet vardır: 

Kaçakçılık ... 

Antep işte bundan şikayetçidir. 
Kaçakçının yaptığı namussuzca "Teka
bet tecimeni ve esnafı müthiş zarar
lara sokmuştur. Bereket versin son 
zamanlarda kaçakçılığa karşı alınan 

tedbirler esnafa ve tüccara biraz ge
niş nefes almak mümkün olabileceği 
kanaatini vermiştir. Zira, itiraf 
etmek lazımdır ki kaçakçılık son de
rece müzmin bir dert halini almış 
bulunuyor. Zaten bugünkü şartlar ve 

tedbirlerle bu illeti kökünden kazı· 

mak imkansızdır. Daha şiddetli ha-

Antep Şarbayı, Polis Merkez Mem~ru ve Antep'teki 
devlet memurlarrndan hır grup. 

miş ve bu kararını garip bir şekilde j 
tatbik etmiş: Klübün futbolculeri bir 
sabah antreneman yapmak üzere sa- ı 
balarına gittikleri zaman bütün saha
nın sürüldüğünü ve patates ekildiği· 
ni görmüşler. Meğer hırsını yenemi
yen ikinci başkan bütün bir gece a -
damlar tutarak sahayı sürdürmüş ve 
patates ekmiş. 

Bu iş şimdi mahkemeye düşmüştür. 

Ujpeşt maçları tertip 
heyetinden 

I - Budapeşte amatör şampiyonu 
.IJ jpeşt takımı, üçüncü 1stanbuldaki 
son maçını bugün (çarşamba) Tak
sim stadında Pera klübile yapacak
tır. 

il - Maç saat tam 18 dedir. 
ltl - Fiyatlar 25 ve 50 kuruştur. . 

Sil~h vesikaları 
geriye ahnıyor 
Şehir içinde silah taşımak üzere ev 

velce Emniyet müdürlüğü tarafından 
verilen vesikalar geri alınmaktadır. 
Ilbayhk bu hususu bugün ilgililere 
bildirmiştir. V csikalar. bundan böyle 
muteber olmıyacağı için istirdat edil
mesi hakkında zabıtaya da tebligat 
yapılacaktır. Diger taraftan, iç işleri 
Bakanlığı vilayetlere mühim bir ta -
mim göndermiştir. Bu tamimde bazı 
kimselerin polis idare amirlerile olan 
~ahsi dostlukları yüzünden müsama
ha gördükleri. buna hiç bir Sf~etl.e 
meydan verilmemesi lazımgeld~ı bıl 
dirilmektedır. 

Berberler mektebi 
isUih ediliyor 

reket etmek, daha tetik ve titiz dav
ranmak. kontrol ve takip kurumları
nı daha kuvvetlendirmek ve kaçakçı
yı yaka\aylnta mutlaka çok ağır ce.
zalara çarpmak lazımdır~ 

Bundan sonra sıra daima temevvüç 
halinde bulunan gümüş mecidiye be
lasını da ortadan kaldırmıya gelme
lidir. Ah bu gümüş mecidiye 1 Bu 
madeni para belası hem memuru sı
kıntıya düşürmekte hem de sehrin 
ekonomik durumunu oynadıgı men
fi rolle mütemadiyen tahrip etmek
tedir. Gümüş mecidiye belasından 1 
kurtuldugu gün Antep elbette rahat 1 
bir nefes alacaktır. 

Bir Şehir 

Antep muhabirimizden aldığı
mız; uzun bir mektubu okuduk -
tan sonra anladık ki, Antep'te 
hayat, Jstanbuldan ve iz.mirde~ 
bile daha pahatıdır. Koyun elı· 
nin kilosu tam elli kuruşa satıl· 
maktadır. Hele sebze ve meyva 
fiyatları hayret edilecek derecedr. 
yüksekte duruyor. Ev kiraları ya· 
na§ılacak gibi değildir. içinde 
§Öyle böyle barınılabilecek bir 
evin aylığı 25 liradır. 

Buz satıflarında büyük bir ihti· 
kar olduğunu anlamamak için 
melek olmak lazımdır. Elektrik 
bu gidi§le pırlanta kıymetini de 
geçecek gallba. Uray bir sterlin· 
gin bin kuruftan faz.laya geçtiği 
günlerde bir fiyat tesbit etmi,ıir 
ve Antep'lileri lngiliz. lirasının ya
rı yarıya dÜ§tüğü bugünlerde ay· 
ni fiyat Üzerinden elektrik kul· 
lanmağa mecbur ediyor. Antep'lı 
bir kilovatı tam yirmi kurufa ya· 
kabiliyor. Doğrusu bu büyük bir 
ihtikardır. Urayın müracaat eden· 
lere verdiği cevap hep fU oluyor-

muı: 

"-Bakanlığa yazdık. Yeniden 
bir fiyat tesbit edecek bir müte· 
hassısın gelmesini bekliyoru.z." 

Allah vere de bu mütehassı~ 
gecikmese bari. Hoş, istenildrgı 

takdirde yapılacak iı yok değil 
ya •.. Faraza, ıarbay bütün mes'u. 
liyeti Ü.zerine alarak mütehassmn 
gelmesinden evvel de fiyatları İn· 
direbilir. Ankara'dan gelecek bir 
mütehassısın böyle bir fiyat üz.e
rinde israr edeceğini tahmin et· 
mek müıküldür. 

Ama §Orbay aksi bir ihtimali 
de düıünerek böyle bir İfe gir~
miyormuş. Olur a ... O .zaman k~n· 
disine §Öyle bir fikir vermek iste· 

Mütehassıs gelip te fiyatı pa· 
halı buluraa elektrik fiyatının 

ucuzlaması icap eden tarihten bu
güne kadar aldığı faz.la paralar• 
fabrika abonelerine iade etmeli • 

Bunu yapmak hiç te müşkiil 
değildir. Tıpkı eti, meyvayı, :.eh· 
z.eyi, buzu ucuzlatmak z.or olma· 
dığı gibi. 

Yenileşiyor 

geçen oyun yanda kalmıştır. 
j Dalmağa cesaret cdemiyen acemi 

y ·:ıücülcr içiıı otom:ıtik tran:ıp/eo 

Berberler mektebini ıslah etmek 
ve daha modern bır bale koymak için 
Berberler Cemiyetinin yıllık kongre· 
sinde verilen kararların tatbikma gc
silmi~tir. Bu iş için ayrılan .komite 
dün toplanarak mektebin yenı prog
ramını ve dahili nizamnamesini tesbit 
etmiştir. Bundan böyle mektepte gc· 
celeri dıors v,.rilec .. ktir. Antep halinin içi ve dı§ı. Altta Anteb'in mezbahası. 
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Dünya Gazetelerine Göre Hidisel er 
Çini Paylaşıyorlar! 

]ournal Des Dehats'dan: 
Japon hükumeti bundan dört se

ne evvel Şanghaya asker sevketme
ğe başladığı zaman bu hareketini 
t>On zamanlarda Çinlilerin ecnebi 
düşmanlığı dolayısile zarara uğra
makta olan Japon tecim menfaatle
rini korumak rnaksadile yaptığını 
dünya kamoyuna tanıtmağa muvaf
fak olmu tu. Fakat hakikatte Japon 
hükumeti bu saburane teşebbüsle ge 
,1iş mikyasta yeni bir siyasa açıyor 
ve bu siyasa sayesinde Çini doğru
dan doğruya veya vasıta ile Japon 
himayesi altına almak istiyordu. 
Filhakika Çin, Japonların hazırla -
dığı yeni bir genişleme planı içinde 
bulunuyordu. Bu planın dört büyük 
faslı vardı. Japonyanın, gelişme ça
gmda bulunan endüstrisi için ~ok 
miktarda iptidai maddeye ihtiyacı 
vardır. Bu maddeleri Japon adala
rında bulmak kabil değildir. 

Japonya, bundan başka endüstri
si için tecim mahreçlertne muhtaç· 
tır. Nihayet Japonyanın süratle 
artmakta ve anavatanda çok sıkışık 
bir halde bulunan nüfusunu yerleş
tirecek topraklara ihtiyacı vardır. 

Japonya esaslı olan üç ihtiyacı te
min edeyim derken genişleme emel
lerinden endişeye düşecek olan Av· 
rupa milletlerinin muhalefetine uğ
rayacağını biliyordu. 

İşte Japonya bugün bu savaşa ha
zırlanıyor. Bu savaşın Asyada harp 
meydanına muvaffakiyetini temin i
s;in ihtiyacı vardır. 
J;ıponya §anghaya asker çıkar-

~ 
'§ang Kay Şd 

makta tabasının menfaati için tica
retini elinde bulundurmak istediği 
Çinin zaptına teşebbüs etmiş olu • 
yordu. İşte bu suretle Japonya, prog 
ramının birind maddesinin gerçek
leşmesi işine girişmiştir. 

Çinlilerin hiç hesapta olmıyan 
mukavemeti tecim genişlemesinin, 
büyük mikyasta süel ve siyasal bir 
hareketten evvel gerçekleşemiyece
ğini kendisine anlattı. İşte o zaman 
j a.ponya, süngü darbesi le bazı vila
yetlerini almak suretile Çini hariçte 
.bırakmağa karar verdi. Bu hareket 
Japon genişlemesinin Asyada ikinci 
merhalesi oldu ki bu da Mançurinin 
işgali ve bu eyaletin Mançuko müs
takil hüklımetine tahvili idi. 

Mançukoya el korunası sayesinde 
Japonya endüstrisi muhtaç olduğu 
iptidai maddelerin hemen de cümle· 
sini elde etmiş oluyordu. Bundan 
başka, Mançuri Japon erkanı harbi
yesine istikbalde yapacağı süel ha
reketlerde pek lüzumlu olan hrup 
1ıahasını da temin etmiş oluyordu. 

No 99 

M. Pou Yi 

Mançurı ayni zamanda sıyasaı ve 
süel ve büyük Çin piyasasını zaptet· 
menin de ilk meı1ıalesini teşkil edi
yordu. 

Mançurinin zaptı, Çin hükumeti
nin protestosuna rağmen bir son d<:· 
ğil, bilakis bir başlangıçtı. Takip e
den vekayi bunu tamamile ispat et· 
miştir. 

Mançuri evveli müstakil bir hü
kfunet olarak teşekkül etti. Japon
ya, hükumet başkanlığını maksadı 
mahsus ile vaktile Çin imparatoru 
ve Mançuri hüküındar ailesinden gel 
miş olan M. Pou Yi'ye verdi. Böy
lece Japonya yalnız Çin Cumuriye· 
tinin mühim bir kısmına tasarruf et
mekle kalmıyor, orada diğer Çin vi
layetlerini çekecek bir merkez vü -
cuda getiriyordu. Japonya için bu 
vilayetlerde bir emniyetsizlik vü
cuda getirmek o kadar kolay bir iş 
idi ki bu vilayetler sükQnet içinde 
ve başında eski hükümdarları bulu
nan Mançurinin himayesi altına ko
şuyorlardı. Hatta az zaman sonra 
M. Pou Yi Mançuko imparatoru ol
muş ve o zamandanberi ecdadının 
tahtı olan Pekin tahtına da şahsen 
namzetliğini koymuştur. 

Bundan sonra hadiseler şayanı 
dikkat bir intizam ve sarahatle bi· 
ribirlerini takip etmiştir. Yeni Man
çuko imparatorluğuna kom~u olan 
Yehol, Yahar, Chansi Ho • Pei gibi 
Yil~yetlcr birer birer haydut luta 
sahne oldular. Bu viliyetler 'Mançu
ko imparatorunun yani Mançuko -

! 1Japon kuvvetlerinin himayesini is
;tediler. Böylece merhale merhale 

evvela Yehol sonra Yahar ve bugün 
de Ho - Pei işgal edildi ve Japon 
hükQmeti derece derece bütün Çinin 
şimalini ele geçirdi. 

Çinin zaptı tecim noktasından so
na ermiştir. Fakat bu bir merhale • 
dir. Ja,ponya Çini zaptetmenin ilk 
esaslarını çok zaman evvel kurmuş
tur. Japonya Çinin cenubunda iler
lemek için Uluslar kurumundan Pa
sifik denizindeki Alman adalarının, 
Marian ve Karohin Mareşal adaları
nın mandasını elde etmiştir. Bu a· 
dalar birinci Japon donanması için 
bir üssü bahri teşkil ettmktedir. 

Böyle geniş bir program, Asyaya 
sahiıp olmak istiyen diğer Avrupa 
devletlerinin muhalefetine uğrama
dan gerçekleşemezdi. Japonyada bu 
işte kendisine bir müttefik aradı ve 
karşısında Sovyet Rusyayı buldu. 
Japonya Çinde cenup ve şimal isti
kametinde ilerlemek istediğinden 
Siberya tehdit altında değildir. 
Diğer taraftan Sovyet Rusya da 

ötedenberi Hindistam çember içine 
almak istediğinden Japonyadan ev
vel Çine girmiş bulunmaktadır. 

Sovyetler, Mongolistan ve Türkis 

KIRMIZI VE SiYAH 
,kışlarda gördüğü halin, her şeyi in
celiyen, fakat ağır, çalımlı olmak 
ödevini de hatı~lıyan bir cansıkıntısı 
olduğunu anladı. İçinden: "Madame 
'de Renal'in de gözleri çok güzeldir, 
diyordu, herkes ona gözlerinin güzel-
Jiği isin kompliman yapar; ama onun 
gözleri nerde, bu gözler nerde.,, Ma
demoiselle Mathilde dendiğini duy

~ duğq bu kızın böyle arasır.a gözler~-
nin parlaması, aklına gelıveren bır 
nüktenin, bir alayın ateşindendi: fa
kat julien henüz bunu anhyacak ka· 
dar tecrübeli görünmemişti. Yemeğin 
sonuna doğru, mademoiselle de La 
Mole'un gözlerinin güzelliğini ifade 
edebilecek bir kelime buldu: "Bu 
gözler ıııldıyor, dedi. Zaten made· 
moiselle Mathilde müthi§ surette an· 
nesini andırıyordu; annesi ise Juli
en'in gitgide zıddına gidiyordu, ar· 
tık kızına da bakmadı. Comte Nor
bert'i ise her cihetçe hayranlığa la
yık bir adam diye görüyordu. Julien 
onun, o kadar meftunu olmuştu ki 
kendisinden daha zengindir, daha 
asildir diye kıskanıp kin bağlamak 
aklından bile geçmedi. 

Julicn marquis'yi canı sı~yor ~i-

STENDH A L 

bi ördü. 
/kinci yemek için tabaklar değişti· 

rilirken marquis oğluna: 
- Norbert, dedi, M. Julien So· 

rel'e teveccüh göstermeni rica ede· 
rim; bugündeo itibaren benim genel 
kurmayıma girmiştir, kendisini olgun 
bir adam edeceğim, bittabi cella 
(bu) elden geline. 

Sonra yanında oturana dönüp: 
- M. Sorel benim sekreterimdir, 

dedi, cela'yı iki 1 ile yazıyor. 
Herkes Julien'e baktı; Julien, 

Norbert,i selamlarken batını fazlaca 
eğdi ama bakı§t, şöyle toptan söyle· 
mek lazımgelirse, herkesçe beğenildi. 

Marquis Julien'in o zamana ka· 
dar batbat neler öğrendiğini herhal· 
de anlatmış olacak ki sofrada bulu
nanlardan biri ona, Horatius üzerine 
birtakım suallerle açmaza düşürmek 
istedi. J ulien içinden: "Besançon 
paskaposunun gözürı,e de Horatius
tan bahsederek girdik, dedi; galiba 
bu adamlar ondan başka !fCiir bilmi· 
yor.,, O andan itibaren heyecanı, 
tatkınlığı geçti. Zaten mademoiselle 
de La Mole'u hiç bir zaman bir ka
dın aaymamap brar vermi§ olduğu 

Bir ... Kadın Deli Olan Oğlunu 
O/dürdü Ve Beraet Etti 

Le ]ournal'dan: 
Sıcak bir ağustos gününde Nis 

mahkemesinin bir fırın haline gel
diğini tasavvur ediniz. 

Bu hususta bir fikriniz yoksa, sa
hild.e Riviera'nın güzel güneşi altm
dakı eğlenceleri bırakarak. alçak ve 
b~sık tavanlı bir galeride şayam 
dıkkat bir muhakemeyi dinlemek i
çin gelen zarif tuvaletli güzel ka -
dınlara bakınız. 

Kırk senedenberi Côte d'Azar'da 
oturan altmış yaşında Mrozovicka 
adında bir Rus kadını delirmiş olan 
oğlu Serge'i beş kurşunla yere sere· 
rek öldürmüştür. Çok zengin ve 
monden hayatta çok tanınmış olan 
bu kadının işlediği cinayet Niste 
büyük bir alaka uyandırmıştır. 

Oğlu Serge Mrozovicka on dört 
sene bir asabi hastalıklar hastanesin
de kaldıktan sonra iyileştiği zanne
dilerek hastaneden çıkarılmıştır. İh· 
tiyar kadın, oğlunun kendisini öl
düreceği vehmine düşmüş ve günün 
birinde daha evvel davranarak onu 
öldürmüştür. 

Kadın mahkemede başkanın soru
larına cevap verirken dedi ki: 

- Oğlum bütün hayatında deli i
di. İntihar cinnetine uğramıştı. 
Mrozovicka'nın kocası deli idi. 

O da bundan birkaç sene evvel öl
müştü. Kadın oğlunu hastaneye ya
tırmakla beraber onunla daima ala
kadar olduğunu ve her gün kendi
sini görmeğe gittiğini söyledi. Baş
kan~ 

- Jüri heyetine sizin çok iyi bir 
ana olduğunuzu söyledim. Fakat bu
rada meşgul olduğumuz facia çok 
menfur bir iştir. Biz burada çok sev
diği oğlunu öldüren bir anneyi mu
hakeme ediyoruz. 

Serge hastaneden çıktıktan sonra 
annesine karşı bir kin beslemeğe 
başlamış ve hatta kendisini dünyaya 
getirdiğinden dolayı annesine tariz
lerde bulunmuştur. Ayni zamanda 
onu kendi servetini elinden almakla 
ittiham etmiştir. 

Bu cinayette öldürülen delikan· 
hnın dişlerini tedavi etmekte olan 
Bachelar adında bir dişçi kadın da 
büyük bir rol oynamıştır. Serge diş
lerini tedav i et'timıek ısın diıçiıı:e 
gittiği zaınan anncai hakkındaki 
şüphelerinden bahsetmiş ve serveti
ni annesinin elinden kurtarmak iste
diğini söylemiştir. Bunun üzerine 
dişçi kadın, kendisine Chalanel a
dında birini tavsiyet etmi~tir. Ser
ge bu adam ile birlikte Parise gide
cek, orada deli olmadığını ispat ede
rek annesini va~ilikten azlettirecek
ti. 

Mrozovicka oğlunu çantasını ha
zırlarken görmüş ve ona sebebini 
sorunca delikanlı, ~nnesinin yüzüne 
korkunç bir nazarla bakmıştır. Ka
dın mahkemede bu sahneyi anlatır
ken diyor ki: 

- Gözlerinin renginin değiştiğini 

tanın bir kısmını ellerine geçirmiş
lerdir. Tibete girdikleri zaman, Rus 
nüfusu altında bulunan memleket -
ler Hindistan ıbüyük bir kavsi dai
re ile Basra körfezinden başlayarak 
Birmanya'ya kadar ihata etmiş ola
caktır. Sovyet Rusya da Japonya gi
bi bu teşebbüste dostluklar aramağa 
mecburdur. Bu noktada iki memle
ket biribirlerile anlaşmaktadırlar. 
Bu iki devletin siyaseti yekdiğerile 
asla taaruz etmiyor. Biribirine mil
vazi olan bu siyaset ayni istikamet
te geliımektedir. 

i$in kendine gelmesi zor bir şey de· 
ğildi. Ta medreseden beri erkeklerle 
boy ölçü§mesini bilir ve onlara ko
la y kolay yenilmezdi. Hele yemek 
odası bu kadar debdebeli olmasaydı, 
Julien büsbütün sükun bulabilecek· 
ti. Hakikatte ona hala kendinde bir 
küçüklük hissettiren ıey, Horatius
tan bahsederken bakıp içinde ayrıçı
nı (muhatabını) gördüğü, her biri 
sekizer ayak yüksekliğinde iki ayna 
idi. Cümleleri, bir taraflı olduğu dü
şünülürse, doğrusu pek uzun değil· 
di. Güzel gözlerine, o bazan ürkek, 
iyi bir cevab verdiği zarl}anlarda se
vinçle karışan çekingenliği bir kat 
daha parlaklık veriyordu. Onu hoş 
bir delikanlı diye kar§Iladılar. Bu aı· 
naç, herkesin vekarlı, ağır batlı ol
mağa çalııtığı bu sofrada biraz can
lılık, ilginlik uyandırmııu. Marquis, 
Julien'in aynçına bir göz işareti edip 
onu, sorularını daha ileri götürmeğe 
davet -etti; içinden : "Yoksa bu deli
kanlı gerçekten bir şeyler biliyor 
mu?,, diyordu. 

Julien ileri sürdüğü fikirleri kendi 
icad ederek cevab veriyordu; çekin
genliği haylı hafifledi, o kadar ki, 
zarif, nüJCteli sözler söyliyemedi ise 
de - Paris'te kullanılan dili bilmi
yenin böyle bir §ey yapabilmesine 
imkan yoktur - yeni yeni fikirler 
bulup çıkardı; gerçi bunları öyle 
hoş cümlelerle süsliyemiyor, bir 
münasebet dü§Urmeie bakmadan ulu 

Ana ve öldürdüğü oğlu 

gördüm. Kendisine kriz geldiği za
manlarda hep böyle olurdu. O zaman 
gözlerim karardı. Korsajımın içinde 
bir ruvelver taşırdım. Onu çıkardım, 
o sırada oğlum sırtını bana çevirdi. 
Ateş ettim. Eğer yüzüme bakmış ol
saydı, gözlerinin içine ateş edecek
tim!. 

Müddei umumi - Siz anası olu
yorsunuz da nasıl böyle söylüyorsu
nuz ... 

Bundan sonra ~ahitler dinlendi. 
Bir polis komiseri delikanlının öl -
meden evvel: "Eğer annem beni 
vurmasaydı, ben onu öldürecektim,, 
dediğini söyledi. Kadının diğer oğ
lu da: 

Biz daima ondan kendimizi koru
mağa mecbur idik. Gece olunca an
nem ve ben odalarımıza kapanırdık. 

Dişçi Bachelar'm şahadeti çok 
gülünç olmuş ve mahkemeyi hayli 
güldürmüştür. Bu kadın müstantik
te meseleyi anlattığından, mahke • 
mede bir defa daha anlatmak iste
memiştir. Batkan: 

- Söylemelisiniz, siz bu işte şüp
heli bir rol oynadınız? 

- Tamam, hem vazifeni yap, hem 
de burada suçlu vaziyetine düş!. Bu 
adam deli olabilir. Fakat muayene
haneme geldiği zaman çok zeki bir 
adam gibi görünüyordu. Hatta mu
ayene koltuğuna oturur oturmaz 
Viktor Hugonun şiirlerini virgülü
ne varıncaya kadar yanlışsız okuma
ğa başlardı. (kahkahalar). 

Baıkan - Bundan böyle müşteri
nizin dişlerile meşgul olunuz. Hu
susi işlerile değil. .. 

Mahkeme meseleyi müzakere et
miş ve Mrozovicki'nin iyi bir ana 
olduğuna kanaat getirerek beraatine 
karar vermiştir. 

Evlendiler, bir saat 
Sonra boşandllarl 

Matin'den: 
Saray Bosnada genç bir karı koca 

en u evli bulunmak rekorunu kır
mışlardır. Bunlar evlendikten bir 
saat sonra !er'iye mahkemesine mü
racaat ederek boşanma davası açmış
lardır. Koca, nişanlandıkları 'zaman 
genç karısına almağı vadettiği hedi
yeleri düğün günü almamı§ oldu • 
ğundan aralarında kavga çıkmış, 
şer'iye mahkemesi de her iki tarafın 
isteği üzerine boşanma kararı ver-
mittir. , 

orta söyleyiveriyordu. Fakat bu fi. 
kirler, ~ofradakilerin hepsi için yeni 
idi; J~lı~~'in latinceyi kusursuz ola
rak bıldıgı de görülüyordu. 

Jul~en:i böyle smaça çeken adam 
Academıe des lnıcriptionı (Kitabe· 
ler akademisi) üyelerindendi ve - o 
kurumda böylesi pek bulunmaz ama 
- latinc.e de biliyordu; Julien'in La
tin edebıyatından iyice anlar bir 
adam olduğunu gördü, onu utandı
racak sorulardan da kaçınmadı ve 
gerçekten açmua dü,tirm~ğc çalış· 
tı. Bu cenkleşmenin verdiği ateşle 
Julien, yemek salonunun o tantana .. 
lı eşyasını hele unutabildi ve Latin 
şairleri üzerine, ayrrçınrn hiç bir ki
tapta görüp okumadığı fikirler yü
rüttü. Ak!'demi üyesi civanmertlik 
gösterip bunu söyledi ve gene sek
reteri kutladı. Çok şnkür ki Horati
us'un zengin mi, yoksa fakir mi ol
duğu meselesi de açıldı. Moliere'fo 
ve La Fontaine'in dostu Chapclle 
gibi gönül eğlendirmek ıçin şiir söy
liyen hoşsohbet, hazsever, kaygu bil· 
mez bir adam mı? Yoksa Byron'u 
ittiham eden Southey gibi saray hal
kı ile dolatan, kralrn doğum günleri 
için kasideler söyliyen yoksul bir 
devlet şairi mi? Sosyetenin, AuglıS· 
tus ve iV üncü George zamanlarında 
ki halinden bahsedildi; her iki çağ 
da karakamudan olmamakla beraber 
yürüttüğü zamanlardı; fakat Roma
da karakamudan olmakla beraber 

Almanyada ana 
Sütü satlhyor 

Le Journal'dan: 
Sütün litresi 15 franga. Bu ne 

mübalağa Jiyeceksini~. Bununla 
beraber ayni hakikattir. Fakat 
mevzuu bahHttijimiz aüt inek ue
ya keçi sütü değildir. Piya8aya ye
ni çıkarılan bir tüccar malı olan a· 
na .ütüdür. Bugünlerde Berlin ao • 
kaklannda dolaıırken büyük aliı -
ler gÖrÜr•Ünüz. Garip ue ıayanı dik 
kat bir ilan/ Büyük harflerle yazıl 
mıı olan bu ilanda deniliyor ki: 
"Anneler, faz.la sütünüzü verin~." 
Sonra yazının altında kollannı, di 
ğer bir ~adının çocuğuna doğru aç 
mıı bır kadın reami görür
sünüz. Bu ilan altı aydan
beri merkezi Berlinde bulu • 
nan "Ana sütü kooperatifinin" eae 
ridir. Kooperatif Berlinde büyük 
bir bina İf6al ediyor. Şimdilik lıiç 
bir yerde ıubeııi yoktur. Bu garip 
tecim günün hiç bir buhranından 
mütee••ir değildir. Günde 250 lit re 
ile ana hitü satılıyor ue Almanlar 
bu sayede yeni bir istihlak membaı 
elde etmiı oluyorlar. Bundan bir • 
kaç hafta euuel. Doyçe Bankın ec
nebi memleketler ıubesine Porte • 
kizden telgrafla bir müracaat vaki 
olmuıtur. 

Bu telgraf ta Almanyadan ana 
sütü iatenmiıtir. Banka bu ifle meı
gul olamıyacağından telgrafı ait ol 
duiu makama ~öndermiıtir. Bir 
müddet sonra AlmanyaJan Porte • 
kin ıiıeler içinde 100 gram iman 
•Ütü gönderilmiıtir. Bu süt dikkatü 
bir muayeneden geçirildikten aon• 
ra birkaç haf ta bozulmayacak bir 
aurette ha~ırlanmakta imiıl .. 

Sütlerini veren akdınlar da unutul 
mamrı, onlar da sıkı bir sıhhi mua
)'eneye tcibi tutulmuıtur. Doktorla
rın bu yeniliği takdir edecekleri 
ıüphesizdir. 

Danzig'te gümrük 
Meseleleri 

Leh gazetelerinden: 
lıeh telgraf ajansının bir bildiri

ğine göre, Danzig serbest gehri ıe
~ ~fından ~ilk resimle
rinin kaldırrlmasma kargı Lehista
nın yaptığı protesto üzerine smato 
başkanı Grayzer, bu tedbirin tama
men ekonomik mahiyette olduğunu 
beyan etmiştir. 

Bu ajansa göre, Lehistan komise
ri Pape bu izahı kabul etmemiş ve 
Lehistanın Danzig'e uzun vadeli 
kredi mukabilinde besim maddeleri 
vermiye amade olduğunu bildirmi§
tir. 

Grayzer, Danzigin iki memleket 
arasındaki meselelerin hepsini Le ... 
histan hükumetile müzakereye ha
zır olduğunu bildirmiş ve fakat Pa
pe Lehistanın Danzig tedbirleri 
geri alınmadan müzakereye girişe
miyeceğini ve bunun temini için e
linden geleni yapacağını cevabenı 
bildirmiştir. 

Hükiimetçi "İlustrovane Kuriyer 
Sodziyennc,, gazetesi, geçen hafta 
başında Danzig senato başkanı 
Greiser'in Polonyaya kargı güdüle
cek siyasa hakkında anlamış oldu· 
ğuna dair çıkan yayıntıları kaydet .. 
mektedir. Ayni gazete, Nazi ma -
kamlarının Danzig Nazi hücum kı
talarının bir yerde toplanmağa ça _. 
ğırdıklarını haber veriyor. 

Uluslar sosyetesinin Danzig'deki 
yüce komiseri Lester, mezuniyetini 

asilzade de aayılmıyan Mecena o sı
nıfın elinden erki koparmış; lngilte
tede ise o sınıf IV üncü George'u he
men hemen bir V enedik dogası 'lle· 
sabesine indirmişti. Bu aytışma nıar
quis'nin, yemeğin başından beri içsı
kıntısı yüzünden düştüğü uyuıuk· 
luk halini giderir gibi oldu. 

Julien, Southey, lord Byron, IV 
üncü George gibi daha ilk defa işit
tiği yeni adlardan bir şey anlamı
yordu. Fakıat Roma'da geçmiş, ne 
olduklan Horatius'un, Martial'ın, 
Tacitus'un eserlerinden anlaşılabile
cek hadiııelerin sözü edildi mi, söz 
götürmez bir üstünlüğü olduğu kim
senin gözünden kaçmamıştı. Julien, 
Besançon paskaposu ile o meşhur 
aytışmasında öğrendiği birçok fikir
leri de kendine mal edinmişti; doğru· 
su bunlar da haylı zevkle dinlenildi. 

Şairler sözü artık herkesi yorup 
kapandıktan sonra, kocasını eğlendi
ren her ıeyi beğcnmeği kendine bir 
kanun edinmiş olan mar-.,,:., • : 
en'e bakmak IUtfunda bulundu. Mar
quise'e, yanında oturan akdUC:Uu uyc;:· 

si: "Bu gene abbe'nin hali, tavrında 
bir acemilik var ama bilgili bir ada· 
ma benziyor,, dedi; Julien de bunu 
işitti. Böyle hazır hükümler, ev ha
nımının kafasına haylı uygun gelir
di; Julien hakkında akademi üyesi
nin söylediğini kendine mal etti ve 
o zatı yemeğe alıkomakla pek isabet 
etmiş olduğuna karar verdi. "M. de 

Hal>eşistan karar• 
dan mem nun değil 

lfabe~isramn Uluslar Kurumu deft• 
gcsi Tecle Hawariate 

. Times'den.. 
Adisababadan alınan haberlere i" 

re Cenevrede verilen kararlar tee5" 
sürle karşılanmıştır. En sinirli kiı:ıı• 
seler Habeşistanın aldatıldığını '/C 

Uluslar kurumu önünde mevzilerin• 
den dııarda gafil avlandıklarını sö)'• 
lüyorlar. 1906 andlaşmasına göre 
vaki olacak müzakereler, Uluslat 
kurumu paktının bir maddesine da• 
yanarak yapılan bir müracaata 
karşı p e k z a y i f bir kar• 
şılık sayılmaktadır. Bundan başlc~ 
komisyonun salahiyeti etrafındaki 
ihtilaf halledilmeden ve yahut ba• 
kemin vazifesi tayin edilmeden be
şinci bir hakem seçilmesi şiddeti• 
tenkit edilmektedir .. 

Cenevrede bulunan hal sureti ba• 
zı Habeş mahafiline göre meseleniıl 
olduğu gibi bırakılmasından ibaret• 
tir. Hatta İtalyanın bir an için ba• 
rışı muhafaza edeceğine dair bir ta• 
ahhüdü olmaksızın mesele olduğıS 
gibi bırakılmıştır. Bu halin memJe• 
ketin muhtelif nüfuz mıntakalarınl 
taksimini icap edeceği ve Habeşir 
tanın sonuna kadar buna mukavemet 
edeceği beyan edilmektedir. 

Bununla peraper Habeşistanda ınıJ 
tçdil,Jikirli):rt; ve ,meseleye .şimdililı 
seyirci vaziyetinde kalmak istiyetı'" 
ler de vardır. Hatta imparator bil• 
şimdilik sükutu muhafaza ediyor. 
İmparatorun yeni bir beyannaın• 

neşretmesi ve Cenevrede bulunatl 
Habeş murahhas heyetine yeni talİ .. 
mat göndermesi muhtemeldir. 

Adisababa yarı 1esmi mahafilindetl 
elde edilen haberlere göre Eritre ve 
bilhassa Asmarasta bulunmakta oıaıı 
Habeşliler, savaş başladığı takdirde 
Habeşistana dönmeğe karar vennit' 
lerdir. 

Almanyada mevkuf bir 
yahudinin feci ölUmU 

Berlin, 6 (A.A.) - Havas Ajansı 
bildiriyor: V oelkischer Beobachtet 
gazetesinin öğrendiğine göre, Karl 
Frenkel adında hayvanat tecimeni 
Yahudi tevkif edilmiştir. Mevkuf, 
Munchen Galadbacb hapishanesiniıı 
üçüncü katının penceresinden düşü.P 
ölmüJtür. 

yarıda bırakıp Danzige dönmüştür .. 
Danzig senatosunun, Polonyanıi11 

kesin prol'C$tosuna vereceği cevap 
bekleniyor. Senatonun pazarlığa gı" 
r:işmeğe yatgın olduğu kestirilmek" 
tedir. 

La Mole'u eğlendiriyor,, dedi. 

Bölüm 111 
i L K ADIMLAR 

iaiıaiılı ıııklarlı ve binlerce ~ 
ıanla dolu bu uçsuz bucaksız va ' 
sözlerimi kamaıtırıyor. o acıaıııl•: 
.rm hiç biri beni tanımıyor, beı:; 
benden uıtün. Aklımı kaçırııc 
cibi oluyorum. 

Poemi deli' av. REINA 

Ertesi gün sabahleyin erken~~:. 
Julien kitab odasında mektup mu ıı 
veddelerini hazırlarken, kitapla~ 
örttüğü küçük gizli bir kapı aç!l !' 
içeriye madcmoiselle Mathilde gırd•: 
Julien, bu kapı ne de ustalıklı r:. 
pılmı§ diye hayran ola dursun, .. rn e 
demoiselle Mathilde onu görtıfl~ 
§aşırmış, epeyce de canı sıkılrn1~ ~ 
Saçları, ince ince örülmüştü. Juh~ 

·bıronu bu kıyafeti ile haylı sert, kı 
?d•'" li, tavurlarını da erkekçe buldu. 

11 
demoiselle de La Mole'un, babasını., 
kitab odasından, hiç belli etme~ İ 
kitab aıırmaııı, bu sabahki zahmet:. 
boşa çıkarıyordu; buna pek canı 

1 
kıldı, çünkü Voltaire'in la Princ~••1• 
de Babylone'unun ikinci cildinı ;, 
mağa &elmitti; bu kitabı okum• 

N. ATAÇ l 
[Arkall ~ 
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Nizamettin NAZiF No: 32 ,,---
Yeşil Gözlü Bu Hançeri istigerek Bırakmış Ola-

maz. Zira Ali Ekrem Hana Götürdüğü Hançeri 
Ali Ekrem Hanın Niçin Geriye Gönderdiğini de 

Bilmiş Olması icap Eder. 
r .Mamış Han hepsinden atik dav-
anınıştı. Hançerden düşen madeni 
~~rçayı kapmasile doğrulması bir 
n du ve o anda minimini Kazan Ha
nının anasile bir odada bulunduğu
lau unutmuş gibi bir laübalilikle zıp
v Ylp hoplayarak, el çırparak avaz a-
aı haykırmağa başladı: 
- Geliyor 1 Geliyor 1 Geliyor! 

1 l{UŞoğlan ''deliriyor mu?,, gibi
~Ctdcn ona baktı. Süyun Bike telaşla 
anına koştu : 
- Geliyor mu? 
- Evet ünlü hatun ..• 

b· Marnış Bırdı bu sözleri de büyük 
pır neşe ile söylemişti ve madeni 
arçayı sol avucuna koyarak uzattı: 
- lşte. 

tu Süyun Bike müthiş bir heyecana 
tn tuımuştu. Titreyen parmakları 
do~eni parçaya, bir an okşar gibi 
ltu Undular. Sonra onu ~ı. Bu bir 
~ak§Un parçasıydı ve üzerine bir bı-

•· ucu ile şunlar kazılmıştı: 
.. Geliyorum.,, 
.. ıo.ooo atlı,, 
l{ A. E.,, 

de uş~ğlan, hatunun yeşil gözlerin
~ behren büyük sevinci gorunce 
~e~~ış Bırdı Hanın neşesine de hak 
dikl 1•• Fakat bunların neye ıevin-

erıni hala anlayamamıştı. 

0 nu sırada Mamış Hanın az evvel 
n nunde belirdiği duvan örten halı
C~ kırpıştığmı görür gibi oldu. 

80°ılerini oraya dikti. Bir dakika 
re nra .Mamış Hanın odada birdenbi
trı' belırrniş olmasındaki sırrı öğren
Yt 

1t b~Junuyordu: Bu hah bir kapı
l:iı~r~uyordu; ve bu halı ile bir yan 
~ ılık manası alan kapıdan Ahmet 
c atır Hanın odaya girdiğini görün· 
e ~ekrar Süyun Bike}'e )~ irdi. 

tef ;m~ı liatun, ayı postunun Üstüne 
ror~~~ı:z.ce bağdaş kurmuş bulunu -

'la~dada kısa bir slikun ~ldu. Sonra 
:rı· un elile bir işarette bulundu. Ma
~ ış~. Ahmet Batır oldukları yerler
ı: Çomeliverdiler. Kuşoğlan da on
ae~ taklit edince, Süyun Bike yeni· 

eski azametini takınarak: 
li - lianlar l - dedi - Babam Nogay 
ga~ının. korkaklığına, kardeşim No
den/'enı Ali Ekrcmin tahammül e
!tıanıyeceğini size söylediğim za • 
anı hata etmemiş olduğumu artık 

1Y0 rsunuz sanırım. 
botıı-liaklısınız ünlü hatun 1 • diye 

Urdandı Batır • 

~U:t: Bu hançeri bize göndermesile 
di ~reın Han buraya yaptığı va
gtınYcrıne getirmek üzere bulundu
haş u, h__atta üzerine aldığı vazifeyi 
~or a_:dı~ını bize bildirmiş bulunu
llıı dıye devam etti hatun - Yal
•urıu~rta?a bir mesele var. Biliyor
ltıece .kı bu hançer, burada, şu çek
Setdi~ın. içinden çıkarılmış bir han
lla h /•· Safa Giray tarafından ba
ev.,,eıe A1Y_e edilmişti. Burada bir ay 
ttıak ı~ 1ı Ekrem Hana bir haber sal
tniı ~~ım geldiğine karar verdiği -
lıa.rıç:~n bir mektup yazmış ve bu 
tek 1.{ e beraber o mektubu ben si
lianç 0~ay Hanlığına göndermiştim. 
i:utrı erı Batır Hanın elinde gördü
tnaı kaman hatırıma gelen ilk ihti
lıarıçe~r~.eşim Ali Ekrem Hanın bu 
fıtıda ı .~zerinde taşıyan adam tara
l{U§o nl 0 ldürülmesi olmuştu. Fakat 
bir i:/nı ~anıdıktan sonra böyle 
\>aıge ~!balın üzerinde durmaktan 
ltırıırı~ ım. Hele Mamış Han hançeri 
trıdişe~n sıyırmakla bizi bir ikinci 
kurşun en kurtarmış oldu. Zira bu 
?tlektub Parçasını görmemiş olsaydık 
la!nıı Urnuzun Nogay Hanlığına u
<:ekti: 0~~asından da şüphe edebile
dığınıı~ ~mdi ortada aydınlatama -
lliltl g" hır nokta kalıyor: Acaba be
i:urıu bonderdiğim adamın ne oldu-
~arn ana söyliyebilir misiniz? 

baktı İl lian yutkunarak önüne 
\><tb1 ~ a~ır Han tok bir sesle şu ce

erdı: 

ao;Iiy~~~~i bu genç bize bir şeyler 
liat ı ır... . 

ı ~ un Kuşoğlandan evvel davran-

huıun O, bildiklerini bana anlatmış 
Sak 0~Yor ••. - dedi - Kuşoğlan Kıp
bir ge as~nı geçerken yesil gözlü 
<lı.gını nc.~n ~.amurlar içinde saklan
llıış, 80 go~uş, onu kurtarmak iste
llıUş, y~r1 u~. a~~rnın belirdiğini gör
ttnı a 'ı gozlu gence saldıracakla
fakat n ayınca karşılarına çıkmış, 
davra Yetıl gözlü genç daha atik 
.Ma.~ıp bunların ikisini tepelemiş. 

dikip ıt Bırdı, Kuşoğlana gözlerini 
''nıçın başlarını çattı. Gözlerinde 
dırı?., deana }>~ ~acerayı anlatma
>'urı B"k r gıbı hır bakış vardı. Sü-

...., ı . e devam etti: 
?ducadele bitince Kuşoğlan 

Bırdı Manuş hançeri sıyırınca bir maden parçası ..• 
kurtardığı genci bulamadığı.u ve ne
reye gitmi§ olabileceğini düşünür -
ken bu hançeri buluverdiğini söylü
yor. 
Kuşoğlana inanmamamız için bir 

sebep yok. Fakat bu gencin nereye 
gitmiş olabileceğini ben kestiremi
yorum. Siz ne dersiniz? 

Batır Han bıyıklarını sıvazlaya -
rak: 

- Bana kalırsa... -dedi - Yeşil 
gözlü genç bu hançeri istiyerek bı
rakmış olamaz. Zira Ali Ekrem Ha
na götürdüğü hançeri Ali Ekrem 
Hanın niçin geriye göndermiş ol -
duğunu da bilmesi lazım gelir. Bu 
hançeri o her halde düşürmüştür. 
Kendisinin henüz gelmemiş olması 
nı ise ben hayra yoramam. 

- Neden? - diye sordu hatun • 
- İzah edeyim. Evvela §Unu dil-

şünelim: Yeşil gözlü genç niçin ken 
disini kurtaran adamdan kaçmak is
temiş olabilir? - ... 

- Şunun için ki. .. Gizli ve mü
him bir vazife yapmaktadır. Bunun 
sırrını her hangi bir tesadüfle bir 
ikinci tehlikeye koymak istemeyiz. 
Değil mi? 

- Evet ... Kuşoğlan kendisine kar
~ı ~yi hareket etmiştir. l~akat Kıp-

çak ovası gibi bir yerde gizli bir işe 
memur ol;ın bir adamm hicbir suret-
1.: ihtiyatı elden bırakmaması lazım 
oiduğunu cfa düşti:.ünce, cierhal izi
n: belli etmeden kııçınıştn-. 

B ... ndan ötcsir.i de k·;stirmek müs
kül değildir. E!Jey gıttikten sonda 
.>''-~il gC\zlü genç ha:-.ç::ri hatırı~ 
ve üzerinde bulam:ymca düşürdü. 
ğünü anlamı~tır. Ru vaziyette ilk 
hatıra gelecek şey geriye dönüp 
hançeri a:amak değil midir? 

- ... 
- Eh ..• Yeşil J(nzlü de böyl-: yap. 

mı§ ve geriye /ifonmi!ştür. Bittabi 
ha.ıçeri lıu!amamıştır •.. Hala gelme
mış olmasına ba~ılırsa hançeri arar
kı-n bir ikinci taaı ruılll karşılaş:n1 
•ll duğumı ve btt taar:uztbn yakasrnı 
kurtaramadığına hükmetmek doğru 
oıur. 

- Peki ama ... Ki:n olabilir bu düş 
manlar? 

Bu suali Mamış sJrmuştu, Ahmet 
Batır Han: 

- Bir Kazan atlısı için düşman
drn bol ne vardır? 

Ve Kuşoğlana g?zlcrini dikerek 
ilave etti: 

- Bizim delikanlı b.ı ciheti elbet
te daha iyi izah ~debı"ir. 

r Arkası var 1 

Hava Teh.~ikesine Karşı 
Yeniden Uye Yazılanlar 
Ankara, 5. A.A. - Hava tehlike- ı 

sini bilen üyeler: 
B. C. Erod İstanbul ölçüler ve a- ı 

yar M. İspcktör 36. 48 B. Ş. Koca
oğlu fen işyarı 24, manhaym sigorta 
Şirketi İstanbul 50 bir defalık, B. 
Feyzullah Köprülü İstanbul Adapa· 
zarı Türk Tic:aret B. Direktörü 49. 
80 B. Recai bilginbankada muhase
beci 44.16, B. Saim 23, 16, Ezber al· 
tıova 21,36 da senedat şefi 21.36 B. 
Necmi Bankada hesabı cari şefi 22. 
20 B. İmadettin Bankada İstihbarat 
şefi 22.20 B. Mustafa Bankada vez· 
nedar 30.36 B. Süleyman geyve avu
kat 20 B. Muhsin Geyve İstasyon 
Köyünde komisyoncu 20 B. Hüseyin 
Geyve Tecimer 20 B. Hüseyin Gen
cer çine manifaturacı 20 B. Hafız oğ
lu M. Mehmet çine dereliden 100 B. 
Celeb H.Salih çine haabattan 20 B. 
Reşat Kandıra tecimer 20 B. Edip 
Kandıra kunduracı 20 Ömer usta 
Kandıra 20 B. İhsan Uygur Kandıra 
Bakkal 20 B. thsan Uygur Kandıra 
20 B. Aihmet Eskişehir sarraf 20 B. 
Kazım Eskişehir elbiseci 50 B. İs
mail Eskişehir fıstıkçı 20 B. Başlı za
de 1. Hakkı ve kardeşleri İzmir 25 
B. Talat İsmail Kırkağaçlı oğlu 20 
B. A. Hulusi Zülfikaraoğlu İzmir 20 
B. Kara, M. z. Hüseyin Hüsnü İz· 
mir 20, B. İlya Yafe ve mahdumla
n İzmir 30, B. Zihnali Sait ve D. 
Sporta 20, B. Mühendis Sadık, Ha
lil, Ferra 60, B. Ali Haydar kaptan 
zade 20, B. İzmirli Tave Y. Talat 
İzmir 50, B. Yusuf Talat İzmir 20, 
Sıtkı Talat İzmir 20, Mehmet Talat 
İzmir 20, Bayan Zehra Tatat 20, Ba· 
yan Servet Talat 20, B. Fuad Karcı 
oğlundan 20, B. Abdi Yusuf İzmir 
20, B. Kethuda zade Suphi Emin İz· 
mir 25, B. Fazıl Muhtar İzmir, 25, 
Trifonidis ve Dehan İzmir 50, 
B. Nazım İzmir 20, B. Fazıl İzmir 
20, B. Ahmet H. H. Remzi İzmir 30, 
B. İlya Celardin İzmir 100, B. Şe
rif Riza halefleri İzmir 100, B. Mus
tafa Ramiz 25, Türkiye ile ticaret ve 
Karaburun civa madenleri A. Ş. İz
mir ıoo, Hacı Şakir ağa ıadeler 201 

Filibeli Hacı Süleyman oğulları Sbin 
bir defalık. 

Ankara, 6.A.A. - Hava tehlikesi· 
ni bilen üyeler : 

Necim zade Ali İhsan ve ailesi 
İzmir 200 yardımı 800 lira, Şakir za
de M. Hakkı Tireli 30, B. Ziya İs· 
tanbul t,ımvay elek. memurin m. 20, 
Perkev hukuk müşaviri 20, Mehmed 
Osman H. müşaviri muavini 20, T. 
Naz.ım istatistik şefi 20, Emirze mu
hasıp 20, J. Cohen muhasip (tram· 
vay). 20, Gumiline (tramvay) mil· 
hendıs 20, Dr. Taranto başhekim 20, 
J. Lazian elektrik ve tramvayda 50, 
Hayrullah Tuna saat okuma memuru 
20, Dr. Jak Benatar hekim 20 Bul· 
yani İstanbul tramvay elek;rik ş. 
tah.si}at amiri 20, Bahar Şişli depo 
amırı, 20, Mustafa Necib fabrika 
müdür muavini 20, Salamon Benea· 
ron muhasebeci 20, Sait Yusuf Yalt
rak mühendis 20, Ziya Rauf mühen
dis 20, Ali Rıza fabrika atölye şefi 
20, Manuk Elmasyan fabrika menıu· 
ru 20, Cevat Mat cezacı 20 Abdur
rahman Ağaoğlu mühendi~ 20, Os· 
man Şak~r. yama dairesi şefi 20, 
Emanuelıdıs muhasip 20, Sezai me· 
mur 20, E. BarzilaySatie müdürü 20, 
Fuad Saraç veznedar 20, Alfandari 
Viktor tram. 20, Atıf Yonsel saat 
okuma pairesi şefi 20, Osman Kemal 
müşteriler dairesi şefi 20, Karayan 
mühendis 20, Sami Kazim maliye iş
leri şefi 20, Sadi Rifat Sarç levazım 
şefi 20, İzak Niego mühendis 20, 
Cezmi Türküm fen memuru 20, 1. 
Haşim Altan Şebe dairesi amiri 20, 
Kumbis mühendis 20, Cevat Gülte
kin memur 20, Nizammettin Tokdil 
kalem amiri muavini 20, Sami Golse· 
din levazım dairesi memuru 20, 
Marko Kalvo levazım dairesi memu
ru 20, Raul Eridman muhasip 20, 
Vasi) Dulkides memur 20, Maks Ha
nanel mühendis 20, Receb Tuğrul 
hukuk işleri mc. 20, Kemali Şişli a
tölyesi 20, Hüsamettin bakaya tahsi
lat şefi 20, Sadettin Mustafa yol dai· 
resi mühendisi 20, Tahsin Hüsnü 
kontrol memuru 20, 
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(TAN) iN OYKUSU 

FAYDALI 
BiLGiLER 

BACAKLAR 

BUGÜNKÜ 
PROGRAM 

lstanbul 
18,30 Yüzme dersleri, Bayan Azade 

Tarcan, 18.50 Fransızca ders. 19,10 Dı.ı.ns 
musikisi. 19,50 Monolog, Bayan Hali<Je. 
20,10 Konferans. 20,30 Stüdyo caz ve 
tango orkestralan. Tiirkçe &cizliı eserler. 
Bayan Birsen. 21,35 Son haberler, borsa
lar, 21,45 Bayan Rozi Ludvikson, şan, pİ· 
yano ile beraber. 22.10 Plak ne~riyau. 

BU kreş 
13: Orkestra. 13.45: ' Borsa. Spor. 13.55 

Konserin sürejii. 14.15: Duyumlar. 14.35: 
Konserin sonu. 18: Plak. 19: Duyumlar. 
19.15: Plak. 20: Sözler. 20.20: Oda müzi
ği plaklarL 20.50: Sözler. 21.15: Piyano • 
şarkL 22.05: Radyo salon orkestrası. 22.30 
Duyumlar. 22.SO: Konserin süreği. 23.15: 
Fransızca ve almanca duyıımlar. 23.25: 
konserin süreii. 

Varşova 
19.15: Halk şarkılan. 19.30: Çocuk ya

yunr. 19.45: Salon müziği. 20.05: Sözler. 
20.15: Reklamlar. 20.30: Keman konseri. 
Z0.50: Sen yayım. 21: Sözler. 21.10: Pllk. 
21.45: Duyumlar. 21.55: Scizler. 22: Re
portaj. 22.10: Salzburgdan role. Serenad
lar konseri (Viyana filharmonisi). 23.35: 
Spor. 23.45: Dans müziği. 

Prag 
20.40: Plak. 20.50: Sözler. 21.20: Halk 

armonik müziği. 21.55: Bohemya manas
tJrlarr. 22: Sözler. 22.10: Salzburgdan rö
le. 23.20: Duyumlar. 23.35: Plak. 23.50: 
Yabancı dillerle duyumlar. 

Budapeşte 
20: Napoli ışarkıları. 20.35: Radyo piye· 

si. 21.25: Plak. 22.20: Duyumlar. 22.40: 
Cazband. 23.10: Hava raporu. 23.45: Ya
bancı dillerle olimpiyadlara dair &özler. 
24: Çingene müziği. 

Moskova 
18.30: Chopin, Dvorak ve Monuchko

nun eserlerinden konser. 19.15: Koro kon
seri. 20.30: Amerikan şarkılan. seıli film 
müziği. 21: Plik. 22: Çekçe yayım. 22.55 • 
Kızıl meydandan role. 23.05: İngilizce ya. 
ymı. 24.05: Almanca. 

Leipzig 
20: Operet müzifi. 21: Duyumlar. 21.15: 

Ulusal yayını. 21.45: Skeç. 23: Duyumlar. 
spor. 23.30: Gece müziği ve dans havala
rL 

Hamburg 
20: Bando mızıka. 21: Duyumlar. 21.15: 

Ulusal yaynn. 21.45: Köylü yayımı. 22: 
Beethovcn, Brahms konseri. 23: Duyum. 
lar. 23.25: Müzikli program arasL 24: 
Dans ve gece müziği. 

MUnih 
20: Radyo orkestrası. 20.50: Duyum. 

tar. 21.15: Ulusal yaynn. 21.45: Hafif 
müzik. 23: Duyumlar. 23.20: Ara. 24: 
Dans. 

• 
NÖBETÇi 

ECZANELER 

Bu gece nöbetçi eczaneler şunlardır : 
Sirkecide Ali Rua - Alemdarda Übeyd 
- Lalelide Sıtkı - Küçükpazarda Cemil 
- Şehzadebaşmda Asaf - Aksarayda 
Ziya Nuri - Samatyada Teofilos -
Sehremininde Nazım - Karagümrükte 
Arif - Büyükad1,;1a Şinasi Rıza - Hey
belide Tanaş - Bakırköyde l. Terziyan 
- Fenerde Emilyadi - Hasköyde Yeni 
Türkiye - Kasmıpaşada Yeni Turan -
Kadıköyde Faik İskcnder - Altryolda 
Mahmut - Beşiktaşta Nail - Galatada 
~araköy - Taksimde Della Suda - Tak 
sımdc Ertuğrul- Yenişchirde S. Baru
nak~n - Şişlide Nargilcciyan - Eyüp
te Hikmet eczaneleri. 

• DAVETLER 

Eminönü askerlik şubesinden : 
330 doğumlu ve bunlar ile muamele gö

ren kısa hizmetlilerin askeri tam ehliyet
~ameli olanlar ı Eylül 935 de yüksek ch
lıvetnanıeliler ve deniz smıfma ayrılmış 
olanlar ikinci teşrin 935 de ihtiyat zabit 
mektebine gönderileceklerindcn ehliyetna
ınelerini henüz ıubeye yazdırmayanlar 
çağrılan günden evvel şubeye gelerek eh· 
liyetnamelerini .. ;.;11termeleri ilan olunur. 

• 
LI M AN 
'HAREKETLERi 

Bugün limanımızdan gidecek vapurlar : 
Saat 

9 Ayten İzmite 
9 Asya Mudanyaya 

l 9 Bartın Bartma 
19 Kemal Ayvalığa 
20 Bandırma Karabigay& 

Bugün limanımıza gelecek vap\ol'l.u 
Saat 

6,30 Saadet Bandırmadan 
9 İnebolu Mersinden 

16,15 Giizcl Bandırma İzm~ten 
17 Gerze Mudanyadan 

• 
SİNEMALAR 
TİYATROLAR 

Ona dedim ki : "Böyle ne yapı
yorsunuz? Ve bütün bir gece sabaha 
kadar neden böyle kahve içiyorsu
nuz?" Yüzüme bir tuhaf baktı ve 
öyle sandım ki, söylediklerimi anla
madı. Dedim ki : ''Başka bir iş 
yapmaz mısınız? Bütün gece sa
baha dek kahve içmekten gayrı gör
düğünüz bir iş yok mudur?" Sus
tum, sonra ona dedim ki : ''Gar
sonlar, sizin böyle boyuna kahve 
içişinizi seyretmekten yorulmuş
lardır. Bu böyle ne demek olu
yor?'' dedim ... 

•• Benim için üzülmeyin, dedi, 
değmez." O zaman ona anlattım ki, 
onun için üztildüğüm filan yoktur. 
Ben, bir piyano çalıcısı için üzüle
ceğim. Ne diye •.• Yalnız bütün bir 
gece taştan iki köpek gibi karşılıklı 
bakışmaktan sıkılmıştım ve ona söı; 
olsun diye bunu sormuştum. 
Düşünün bir erkekle bir küçük 

barda başbaşa oturuyorsunuz ve o 
hiç durmadan, size tek kelime söyle
meden 1-oyuna bir biri ardınca c:iga
ra tazeleyip kahve içiyor .... 

Sizi bu halde, böyle bir adamla 
etraftan görenler ne derler sonra ? 

Ben, onun için üzülecek mişim? 
Ne diye sanki? Sanki ne diye bunu 
söyledi. 

Dışarı çıktık, Lir taksiye bindik. 
:{fıHi onun dudaklarında sigarası. 
Bütün konuşrr>an bir "evet" le 
''hayır" dan ibar<'t. 

Taksi ağır ağır yürüyor O birden 
bite canlandı: '' Ne güzel bacakların 
var bebeciğım" dedi... Ben, ona de
dim ki : ''Aylardır tiyatrodasınız 
da yalnız şimdi .m~ bacakhrımın gü
zeJliğini farkcttınız. E!_!er bacakları
mın güzelliğini nylardıı farketmedi
nizse; dedim; öyle boyun:ı gözleri
nizi sah11eye dikmiş nereyt> bakıyor
dunuz? ". Ve sustum. Ve sustuktan 
sonra yine ona dedim ki : ''Sizden 
daha çok inandığım birçok eı kekler 

''Turgçe sözlü garkılı". 

• HASTANE 
TELEFONLARI 

Cerrahpasa hastanesi. Cerrahpasa 21693 
Gureba Hastanesi. Şehremini Yeni-
bahçc. 23017 
Haseki kadmlar hastanesi Ak
saray Haseki cad. 32 
Emr~zı akliye ve asabiye has
tanesi. Bakırköy Reşadiye kışlası 

.
1 
Beyoğlu ZükUr hastanesi Firuaza 
Etfal hastanesi. Şişli 
Haydarpasa Nümune hastanesi 
Zeynep KimU hastanesi Oskii
dar. Nuh kuyusu, Gün Doğumu 
caddesi 
Giilhane hastanesi Gülhanc 
Kuduz hasta.D•d. Çapa 

• 

24553 

16.60 
43341 
42426 
60107 

60179 
2051(; 
22142 

'*fÜRACAAT 
YE,RLERİ 

Deniz Yollan acentesi Telefon 42362 
Akay (Kadıkoy iskelesi ha& mc-

• Şehir Öpereti: Tepebaşı murluğu) 
B 1 d. b Şirketi Hayriye, Telefon 44703 

43732 

e e lye bahçesinde Perşem e, Vapurculuk Şirketi merkez acen-
Cuma, Cumartesi, Pazar günleri tesi, Telefon 

Şark Demriyolları milracaat ka-
saa t tam 21 de "Deli Dolu" opc· lesi Sirkeci Telefon 

22925 

23079 
ret 3 perde, yazan Ekrem Reşit, Devlet Demiryollan müracaat 

Nakleden o. s. 

de banı:ı sizden önce :ıynı §eyi söy
lediler. Fakat siz söy!eyin bakayım; 
dedim; tiyatrod:ı. nereye bakıyordu
nuz?., 

o 
Bir~ok mllzisyenlere bu garıp a

damı tanıyıp tanımadik1arını sor. 
dum. Hepsi bu piylnisti tanıyor
larmış. 

Kendi kendime dedim k: : "Ma
demki onu tanıyorlar ben cie tanı
malıyım.,, 

Onun piyanistiliğini, benim bale
rinligini yaptıgım tiyatrvdan artık 
her gece beraber çıkıyoı. Aynı kü
çük barda beraber oturuyorduk. Ne 
o kahvelerini azalttı ne ben onun 
ağzından : "Ne gfü:el bac.,klarun 
var, bebeğim" sözünden gayrı b:r la
kırdı i"ittım. 

Bir hı:.f ta böyle geçti. Son gece ona 
dedim ki : ''Bacaklarımdan başka 
bir yeri mi beğenmiyor musun?" 

Gülerek yüzüm: b,1ktı : "H<ıyirl" 
dedi.. 
Kızdım. Kan tepem: çıkt;:... He

men taksiyi durdurdum ve atlatıın 
aşagıya . ., 

Aradan bir ha!ta daha ge~ti. Artık 
ne tiyatroya geliyordu, ne o küçük 
bara . ., 

Bir ay sonra Fht !:1 en büyUk cad
desinde bir dıvar ılanı gordüm. Kos
kocaman harfl:.-le üstünde : ''Ba
cakların ne güzeı l>ejeğim !,, yazısı 
yı.ızıhyc1ı. Altında "lı:.iyük operet 3 
perde'' kaydı var<lr. 

Operet oynanoı, Benim bacakla
rım onun cllenne büytlk bir servet 
ve ismirıe büyük bir söhret getirdi. 

Fakat insanlar nankördür, opere
tinde benim bacakiarıma bir figü
ranlık olsun vcrnıevi akıl etmedi. 
Şimdi o hususi otoı'nobilinde buluvar 
cfan geçerken b :n yorgun bacakları
mı kaldırımlarda sürüyorum. Ne ta
hhsiz bacakları'l varrnı:; bebeğim! .... 

Balkan Haftası 
Şenlikleri 
Şehrimizde yapılacak olan Balkan 

haftası şenlikleri münasebetile mem
lekete seyyah celbi için çalışmalar 

devam ediyor. Eglence ve gezmeler 
için bir program hazırlanmıştır. Bu 
programa göre 14 Eylıll cumartesi 
günü ulusal heyetlere Büyükada Yat 
klüpte bir balo verilecek. ertesi günü 
ulusal elbiselerle geçit resmi ve o ge
ce ateş oyunları yapılacaktır. 16 Ey

llıl pazartesi günü Cümuriyet abide
sine çelenkler konacak ve 21 Eylül 
pazar gününe kadar schirde serbest 
gezmeler yapılacaktır. Bu arada Ya. 
h>vaya gidılecek, Trabya Tokatliyan 
otelile Taksim bahçesinde birer balo 
verilecekitr. Bu balolar için Şehir ti
yatrosu tarafından Balkan Revüsü na 
mile bir Revü hazırlanmaktadır. 21 
Eylül pazar günü Balkan olimpiyat• 
larının açılma kurumu yapılacak ve 
bu merasime de ulusal elbiselerle i§~ 
tirak cdılecektir. 

İ kalemi Hay~roaşa. Telefon 42145 
besteliyen Cemal Reşit, stan- • Kuduz mahkQm~ar 
bul ciheti, Bebek ve Şişli tram- i T F A f y E Dün Ordudan §ehrimize tedavi e -

vaylan temin edilmiştir. TELEFONLARJ dilmek üzere dört hasta mahküm ge-

• Sümer : Aıık Kurbanı - Süzan Ban- tirilmiştir. Mehmet, Osman, Demir 
İstanbul itfaiyesi 24222 M 

Yoda. Beyoğlu itfaıycsi ~4644 ve ehmet ismindeki bu mahkQmlar 
* Melek: Aşık Rahibe - ~k kelepçesi Kadıköy itfaiyesi 60020 dan i.ıçiı kuduz arazı gösterdikleri i -
~ Yıldız : Kraliçe Kristin. Y~ilköy, Bakı .. ıı:ISy, Büyük- çin burada kuduz hastanesinde teda-
• Alkazar : Makinalı adam. dere, Üsküdar itfaiyesj 60625 vi edilcceklerdır. Dorduncüsiı de kar 
• Milli : Gorünmiyen adant - Şahane Pasabahçe, Kandılli. Ercnkoy, Kartal, nından ameliyat olacaktır. Muddeiu. 

:f. ;~!'~ Adalar çiçeği - Deniz ejderi. ~~~~di~i.!1~~be1~·n ~a~t~!İm~~aı:n:~: j ın~mılık, k atlarını tamamlıy~rak 
• Oıküdar. Hale • So.z bir, Allah bir 1 ra (yangm) demek kihdır. l.ordunu de hastaneye gondermı.'itır. 
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l3erlin Türk Ticare~ odası:. ürün-
1.:rimizin son haft:L içi:ı Alman pi· 
yasalarındaki dl.lrum.mu tesbit eden 
oir rapo:- hazırlam•şcır. Bu raporun 
önemli kısımlarını alıyoruz: 

Genel durum 
•

0Almanyada ithalatın 24 Eylut 
1934 den beri sırf bu maksat için 
kurulmuş olan daireler marifetile 
kontrol edildiği bilinmektedir. "Ye
ni plan" adı verilen bu sistemde İt· 
halat yalnız bu dairelerin müsaade
sile yapılır ve malın tutarı da yine 
ancak bu müsaade üzerine ödenebi
lir. Halbuki, bildirildiğine göre, bu 
müsaadelerin katiyetle alınmasından 
daha önce ithalat yapıldığı da çok 
defa görülmüştür. Yani mal daha ön
ce gümrükten geçirilmiş ve bedeli 
sonra yatırılmış veya ödenmiştir. Al
man hükumeti bu tarzda ithalatın 
birçok suiistimallere kapı açacağına 
ve her şeyden evvel Almanyanm 
taşraya yaniden borçlanacağına kani 
bulunduğundan 24 temmuz 1935 
günlemeçli bir kararname ile -
Almanyaya ithali pek önemli olma· 
yan bazı mallar hakkında - yeni 
tedbirler almıştır. Buna göre, adlan 
bir listede yazılı olan mallar bundan 
böyle ,..alakadar dairenin kati müsaa
desi olmadıkça artık gümrüklerden 
geçirilmeyecektir. Yani eskiden bu 
mallar ya yabancı ihracatçının veya 
Alman ithalatçısının mesuliyeti al
tında gümrüklerden geçirilip ödeme 
tl)Üsaadeleri sonradan çıkarılırken 
bundan sonra ilk önce behemahal 
müsaadeleri alınacak · ve gümrük 
muamelesi bu müsaade üzerine yapı· 
lacaktır. Yeni kararnamede sarahat 
olmakla beraber, listede yazılı nu
maralara giren mallardan Türkiye i
çin önemli hemen hiçbir madde yok-

BORSA 

6 A~ustos SALI 

PARALAR 

Ahı Satıı -6terl!ı 618,- 623.-
Dolat 124,- 126.-
10 Fransız franıı 166.- 169,-
20 Liret 192,- 196.-
20 Belçika frangı 82,- 83,-
20 Drahmi 23,- 24,-
20 İsviçre fr. 816,- l20,-
Florin 80,- 81.-
20 Çek Kron 94,- 96,-
Avusturya liilin 22,SO 24.-
Mark 38,- 40.-
Zloti 23.- 24,50 
Pengo 23,SO 25,-
20 Ley ıs.- 16,-
20 Leva 23,50 25,-
20 Dinar 52,- 56,-
Yen 31,- 33.-
lıveç Kuron 30,- 31,-
Altm 928,- 930,-
Mecidiye 52,50 53,-
Banknot 233,- 234,-

ç E K LE R 

Paris fü:erlnc 
l ngiliz lirası f 
Dolar 
Liret 
Belga 
l sve çfrangı 
l . eva 
F lorin 
Çekoslovak kuronu 
Avusturya 
Pczeta 
Mark 
Zloti 
Pengo 
Ley 
Dinar 
Yen 
Çernovets 
Iaveç kuronu 

ESHAM 

Is Bankası Mil· 
,. " N. 

H. 
Anadolu % 60 

" % 100 
Sirltetiahyriye 
Tramvay 
Bomonti • Nektaı 
Terkoı 
Rejı 
Aslan Çimento 
Merkez Bankau 
Osmanlı Bankuı 
Telefon 
İttihat Değirmencilik T.A.$. 
Şark Degirmenleri 

Sark Merkez Eczanesi 

Kapanq 

12,03,-
622,50 

0,79,95,93 
9,73,10 
4.73,10 
2,43,95 

63,53,64 
1,17,86 

19,21,82 
4,20,14 
5.81,43 
J,98,-
4,21,-
4.51.40 

63,77.SS 
34.96,33 

2.78.30 
10,98 

3,12,60 

00.-
9,50 
9,60 

26,-
42,50 
14,25 
26,50 
8.-

15,50 
2,55 

10,35 
58.-
23,50 
11,75 
8.50 
0.78 
4.25 

ıSTıKRAZLAR 

Tilrk Borcu I Kupon kesik 28,-
" ., II ., " 26,20 
., ,. III ,. ,. 26,65 

Ergani 95.-
İıtikrazi dahili 94,25 

TAHViLAT - Rıhum Kupon Kesik 10,25 
Anadolu l ve Il 45,75 

•• IU Kupon kesik 46,ı.... 
Anadolıı Mumc&1iJ Kupon kesik 46,45 

, 
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tur. Buna göre yeni kararname Al
manyaya ihracatımız için yeni bir 
vaziyet doğurm,u.maktadır. 

iç 1mdıklarımız 
Piyasa genel görüşle pek canlı ol

mamakla beraber az çok önemli iş
ler yapıldığı haber alınmıştır. Fiat· 
lara gelince, 1934 ürünü hemen yük
leme şartile 100 kilo başına cif Ham
burg geçen hafta 65-67 liraya karşı 
bu hafta 58-60 liraya teklif edil
miştir. Yeni ürünler için ise, yine 
100 kilo başına cim Hamburg, ge
çen haftaki gibi Eylül yüklemeleri i
çin 48-50 lira, eylülden sonraki 
yüklemeler için 4 7-48 lira istenmiş
tir. 

Ceviz ve kaysı çekirdeği 
Son hafta içinde Türk cevizleri 

üzerinde bazı işler olmuştur. İyi ne
vi Karadeniz cevizleri 100 kilo başı
na cif Hamburg 21-22 Türk lirası 
üzerinden muamele görmüştü. İz
mir bölgesi ürünleri için ise 100 kilo 
başına orta hesap 21 Türk lirası is
tenmiştir. 

Türkiye menşeli kays1 çekirdekle
ri için lzmirden bu hafta 100 kilo 
başına cif Hamburg 43-44 lira isten· 
miştir. Fakat bu fiatlar üzerinden 
çokça işler yapıldığı zannedilmiyor. 
Buna karşı 41-42 liraya alıcı buluna
cağı bildiriliyor. 

Almanya piyasası i!;İn gittikçe da· 
ha büyük bir önem kazanan kuru 
kaysılarımız üzerinden de muamele
ler olmaktadır. Tacirlerimizin bu Ü· 
rünle pek yakından ilgilenmeleri tav
siye olunur. Orta nevi Türk kuru 
kaysıları hafta içinde 100 kilosu cif 
Hamburg 24,50 • 25,00 lira üzerin
den teklif edilmiş ve muamele gör
müştür.,. 

Bulgaristanda iskonto ve 
faiz fiyÇth 

Sofya, 6. A.A. - 15 Ağustostan 
sonra ulusal ban, iskonto fiyatını 
yüzde yediden altıya ve ikrazat faiz 
fiyatını yüzde sekizden yediye indi
recektir .Tasarruf sandığı ile ta
rım bankası ve diğer kurumlar da 
faiz fiyatlarını indireceklerdir. 

İtalya -Habeş 
[Baş tarafı l incide 1 

Japonyanrn bir yalanlaması 
Tokio, 6.A.A. - Dış işleri bakan

lığının neşrettiği bir bildirikte, Ja
ponyada özel silah imalinin yasak 
olduğu ve ihracat yapmaya yetkili 
firmaların Habeşistan'a silah gönder
mek üzere Japon hükumetinden hiç
bir istekte bulunmadıkları kaydedil
mektedir. 

halya ödünç para istemiyor 
Roma, 6.A.A. - Londra ve Faris 

finansal çevenlerinin İtalyaya ödünç 
para vermekten kaçındıkları haberini 
Stefani ajansı yalanlamaktadır. A· 
jans. İtalya hükumetinin ne Fransa 
ile İngiltere'de, ne de başka hiçbir 
ülkede ödünç para almağa teşebbüs 
etmediğini ilave etmeketdir. 

Gönderilen fırkalar 12 yi 
buldu 

Roma, 6 A.A. - Yeni seferber e
dilen iki fırka ile doğu Afrikasında 
biriktirilmiş olan fırkaların sayısı 
12 ye çıkmıştır. 'Sunlardan beşi si
yah gömleklilerdendir. 

Mussolini damadmı 
gönderiyor 

Roma, 6 A.A. - Propaganda ba· 
kanı ve Mussolinin damadı Kont 
Galeazzo Ciano'nun yüzbaşı olarak 
Şarki Afrikaya gideceği haber veril· 
mektedir. 

ltaıya tatmin edilemiyecek 
Roma, 6 A.A. - Burada düşünül

düğüne göre, İtalyanın 1906 tarihli 
andlaşması esasatı dahilinde tatmin 
edilebilmesi şüphelidir. 

Ancak, bir uzlaşma hasıl olduğu 
takdirde İtalyanın Habeşistana hat· 
ta ekonomik hululünün bile birta
kım zabıta tcdbirlerile müterafik 
olması tazım geleceği söylenmekte· 
dir. 

Bir fırka daha 
Siyah gömleklilerden altıncı bir 

fırka daha kurulmak üzeredir. Bu 
fırka yabancı memleketlerde oturan 
ltalyan gönüllülerinden, eski savaş
çılardan ve eski gönüllüler tabur· 
!arından kurulacaktır. Fırka Tevera 
adını taşıyacak ve general Boscar
dinin komutanlığı altına verilecek
tir. Talebeden gönüllü yazılanlar, 
kısa bir kurstan s011ra fırka kadro
suna gireceklerdir. Bütün bu işler, 
tam bir intizam ile görülmektedir. 

Maraşta elektrik 
Maraş. 6 (A.A.) - Uray elktrik 

tesisatı bir üstünceye verilmiştir. 
Halk aydınlığa kavuşacağından dola
yı sevinç içindedir 

Mahkum Olan 
Bulgar 
Komünistleri 
Sofya, 6 (A.A.) - Gorna Djouma 

ya süel hakyeri Makedonyalı komü
nist gençlikleri üyesinden 43 kişiyi 
1 ila 12 sene arasında değişen hapis 
cezasına mahkum etmiştir. Mahkfim
lar, mahkeme salonunda gösteriş yap 
mışlar, (Enternasyonal) marşını oku
muşlar ve kızıl bayraklar sallamışlar· 
dır. 

Paraşütle 7 bin metreden 
inen kadınlar 

Moskova, 6 (A.A.) - Sovyetler 
Birliği merkez yörütüm (icra) komi
tesi, Moskova jimnastik enstitüsü ta
lebesinden olan ve 7-923 metreden 
oksijen makinesi olmadan paraşütle 
atlayış yapan Madam Şişmarena ile 
Madam 1'iasetskaya'ya cesaretlerin
den dolayı kızıl yıldız nişanını ver -
miştir. 

lsviçrede bozguncular 
Berne, 6 A.A. - İsviçre telgraf 

ajansı bildiriyor: Federal kurul 
Tessende çıkan lrredantistlerin or
ganı Adula gazetesini yasak etmiş
tir. Güney lsviçre gazeteleri Tes
senli lrredantistlerin tahrikitları 
hakkında tafsilat vermekte ve hü -
kumetin bu tahrikatta methaldar o· 
!anlara karşı şiddetle hareket etme
sini istemektedir. 

Bir radyo fabrikası yandı 
Vilno 6 (A.A.) - Bu ak§am çıkan 

bir yangın Şuols biraderlerin radyo 
aletleri fabrikasını tahrip etmiştir. 
Zarar bir milyon zelotiden fazla talı· 
min edilmektedir. Fabrikanın müşte· 
milatından olan bir bina yıkılmış ve 
yakinindeki iki ev harap olmuştur. 
Etfaiyedcn biri yıkıntı altında kala • 
rak ölmüştür. 

Varna panayırı açıldı 
Sofya, 6 (A.A.) - Bulgar Ajansr 

bildiriyor: Ba§bakan Toçef, Leh Kül 
tür Bakanı, hükumet üyeleri, bazı el· 
çiler, birçok diğer şahsiyetler hazır 

olduğu halde, dün Varnada dördün· 
cü Varna nümuneler panayırını aç
mışlardır. 

Esperanto kongresi 
Roma. 6 (A.A.) - 27 inci Arsıulu

sal Esperanto kongresi birçok uluslar 
dan 1500 delegenin atımiyle dün Ro· 
mada açılmıştır. 
LUson adasında su basması 

Manila, 6 (A.A.) - Lüson adasın
da bir tayfun yüzünden su baskını 
olmuştur. 20 kişi kayıptır. Binlerce 
insan açıkta kalmış, birçok şehirlerin 
muvasalası kesilmiştir. Yağmur de • 
vam ediyor. 

Moskovada iki ölUm cezası 
Moskova, 6 A.A. - Tazyik edil

miş havalı kauçuk fren boruları ça
lıp satan iki amele idama ve arka
daşlarından dört kişi de on sene hap 
se mahkum edilmişlerdir. 

Pilsudskiye saygı 
Cracovi 6 (A.A.) - On bin Leji

yon Ba§bakan Slavek ile ordu genel 
espektörüniln önünden bir geçit ala
yı yapmışlardır. Bunlar, Mareıal 
Pilsudskiye karşı saygıda bulunmak 
üzere Vavel şatosuna gitmektedirler. 

[ MERAKLI HADiSELER 

ip atlama müsabakası 
On üç yaşında Gladys ismin

de bir kız, ip atlama müsabaka
sında durmadan 18 bin defa at
lamış ve birinciliği kazanmıstır. 
Bu atlayışları adım ve me~afe
ye tahvil edecek olursak 20 ki
lometre kadar bir mesafe eji -
yor. Küçük kızın bacakları ha
kikaten kuvvetli imiş. 

Garson Koni 
Eski Fransız asılzadeganm

dan Vikont Kergoet'in oğlu bu
gün Pasadena'da zengin bir ai
lenin nezdinde parasızlık yü
zünden garsonluk etmektedir. 
Eski imtiyazlı sınıf arasından 
ipliği pazara çıkanlardan oiri 
daha! 

65 sena evlilikten sonra 
boşanma 

Amerika'da Missouri'li 81 va
smda Mösyö N obb karısı al~v
hine boşanma davası açmtşt;r. 
Altmış beş sene evlilik hayatın
dan sonra boşanma davasına 
sebep, Mösyö N obb karısını 
başka erkeklerle düşüp kalk
makla itham etmektedir. 

2,5 sene sonra 
Vienna'da 1896 yılında tren

de bir pencere açmak yüzünden 
bir yolcuya tokat vuran Brcrnv 
isminde bir adam 40 sene sonra 
iki buçuk lira para cezasına 
çarptırılmıştır. Tokat y i y e n 
adam kendisine: "Ben bunun 

TARiHiN BiR MUAMMASI J 
Abdülhamit 
Nerede 
Yatardı 
Meşrutiyetin ilanından evvel ve 

sonra ikinci Abdülhamid'in hayatı 
dünyanın her tarafında büyük bir ala· 
ka ve merak uyandırmıştı. Avrupada, 
Asyada, Amerikada muhtelif dillerde 
çıkan büyük, küçük her gazete zaman 
zaman ondan bahseder, onun birçok 
esrar ile dolu olan yaşayışını eşeler· 
di. Bilhassa 1908 de tahtından indiri
lip Se!aniğe nefyedilince Abdülhamit 
hakkında cilt cilt tarihler ve romanlar 
yazıldı. Bunların kimisinde onu bir 
kahraman gibi, kimisinde bir tiran, 
eli kanlı bir haydut gibi ve bazıların· 
da kadınlara karşı sonsuz bir isteği 
olan bir zenpcrest gibi gösterdiler. 

Yıldızın 33 uzun sene sakladığı 
kanlı sırların birer birer meydana çı· 
karıldığı iddia olundu. Öldürdüğü ka· 
dınlardan, boğdurduğu Tıbbiyeliler -
den, en dehşetli işkencelere sahne 
olan gizli bodrumlardan bahsedildi. 
Fakat yalnız bir tek suale, yani şu su· 
ale sarih bir cevap verilemedi: 

- Abdülhamit nerede yatardı? 
Evet ... Otuz milyon insana hükme• 

den ve Tuna kıyılarından Hadaramu
ta, Fizan çöllerinden Kafkas dağları
na kadar uzayan koskoca imparator
lukta her istediğini yaptıran bu Sul
tan Abdülhamit, tıpkı anasız babasız 
bir Yenicami dilencisi veya kih köp· 
rü altında, kah kalafat yerindeki ma· 
vunalann bir kenarında sızıp kalan 
bir Galata serserisi gibi nerede yattıgı 
bilinmiyen bir adamdı. 

Onun son derece ihtiyatlı ve kor
kak olduğu. vehham olduğu söyleni· 
yor, en yakınlarından bile uyuduğu 
yeri gizlediği iddia ediliyordu. 

1908 inci yıldan sonra çıkan "Ab· 
dülhamidi Sani ve devri saltanatı,, 
adlı eserden a l d ı ğ ı m ı z ş u 
resme b a k ı n ı z . Bu klişeyi 
müellifi olan Bay Nuri Abdül· 
hamid'in esrarengiz yatağını keşfetti
ğini, onun bir tilki gibi bir gözü açık 
ve bir gözü kapalı olarak uyuduğu 
yeri öğrenmiş olduğunu iddia eden 
bir Fransızın tarifine göre bir Fran-
6IZ ressamı tarafından yapılıp yine 
bir Fransız eserinde çılanış olan bir 
resimden çektirmişti. 

l'una bası lrimaeler inanmglar ve 
bazıları da uydurma demişlerdi. Ve 
şüphesiz inananlar hata etmişlerdi. 
Zira bu resmin uydurma olduğu her 
tarafından akıyordu. 

Zira Orfi Divanı Harp tarafından 
31 Mart Vak'asında alakadar sayıla
rak asılan Cevher Ağanın bile efendi
sinin nerede yattığını bilmediğini id
dia edenler vardı. Sarayın yabancısı 
olan Fransız bunu nasıl bilebilirdi? 

Abdülhamit Imparatorluğunun u
zun zaman Paris Büyük Elçiliğini 
yapmış olan Salih Münür Paşaya bir 
gün sormuştum: 

- Efendim, İkinci Abdlilhamit Ha 
nın nerede yattığını biliyor muy· 
dunuz ? 

O devrin en kıymetli müverrihi 

YAZAN · Nizamettin NAZiF 

' 
Diyorlar ki !kinci Abdülhamit korkulu rüyalarla bunalarak 

bir paravananın arkasında .•• 

olan bu ince diplomat bıyık altından 
gülerek" bana bir müddet baktıktan 
sonra: 

- Gözüm ..• • demişti • bir adam 
nerede yatar ?... Tabii yatağında. 
Onun da herkes gibi bir yatak oda
sı vardı. Fakat Abdillhamit çalışmak
tan uyku uyumağa vakit bulamıyan 
bir adamdı. Her i~i merkezileştirdiği 
ve ona sormadan hıçbir şey yapılama
dığı ve yapılırsa huylandığı için geç 
vakitlere kadar uyanık durmağa mec
bur olurdu. Belki böyle zamanlarda 
Çit Kasrında, Mabcyn Dairesinde, 
Malta kö~künde filan bir kanapeye 
uzanıp biraz kestirdiği olmuştur. 

Umumi Harp senelerinde ise Talat 
Paşanın bir gün misafirlerile konu • 
şurken: 

- Biraz gayret edersek AbdUlha
mid'e döneceğiz ... O kadar çalışıyo
ruz ki, ne zaman uyuduğumuz, nere
de uyuduğumuz belli olmuyor - de
diğini işitmiştim -
Anlaşılan o da müveıviı Abdülha

mid'in yattığı yeri kimsenin bilmedi
ğine inanmış olanlardandr. 

Bir ay evvel eski Maliye Nazırla
rından Bay Tevfik'in Çamlıcadaki 
evinde bulunuyordum. Bay Tevfik 
çok kıymetli bir iktisat profesörü ol
duğu kadar o devri iyi bilenlerdendir 
de. Bahis Abdülhamid'in yatağı üze
rine dökülünce gUlümsiyerek: 

- Fakat azizim efendim ... Abdül
hamid'in yattığı yatak buradadır. 

Deyivermez mi? 

6 Pllıııtl 

Evvela şaka ediyor zannettim ama.ı 
hayır Profesör Tevfik gaka etmiyor· 
du ve beni güzel eski eşyalarla d0-
şeli bir salona götürüp : 

- lşte 1 - dedi - Abdülhamid'in ya• 
tağı budur. 
Baktmı: 

Geniş ve uıun bir kanape. lki ke• 
narında dörder çekmeceli iki dolap 
var. 

- Bu ha? 

- Evet ... Yıldız yağmasından sort• 
ra bu kanape galiba eski şehzade• 
lerden birinin eline geçmis, o da 
yazlık ikametgahın• 
k o y d u r m u ş . Ölünce eşya· 
sınr sattılar, ben bilmiyerek almıştıııı< 
Sonradan öğrendim ki, lkinci Abdül• 
hamit bunda yatarmış. Fakat sarayıII 
neresinde imi ? Her ,zaman bunda tn1 
yatarmış? Bence meçhuldür. Üzeri~: 
de ağır Hereke ipeğinden bir örtiJ 
vardı. Yırtılmıştı, değiştirdim. Riva· 
yete bakılırsa bunu bizzat Abdülha· 
mid'in kendi clile yaptığı da söyleni• 
yor. Malum a ... onun iyi bir marart• 
goz ustası olduğu kimsenin meçhuliJ 
değildir. 

Bir an gözlerimi bu geniş ve rahat 
kanepeden ayıramadım. 

Şimdi bir iktisat hocasının Uzerirı• 
öe uzanarak, kitaplar arasında yoru· 
lan ba!ını dinlendirdiği bu yataga 33 
sene uzanmış olan Abdülhamid'i dii• 
şündUm. 
Düşündüm ve ... acıdım doğrusu. 

Nizamettin NAZiF 

J 

Abdülhamidin yatağı uzun, geniş ve kullanışlı bir kanapc dir ki, bizzat Marangoz Ab· 
dülhamit tarafından yapılmı§tır 

hesabını senden sorarım" demiş 1 
ve hesap sorma vak'asmdan 
kırk sene sonra hadise olmus · 
tur. Adaletin pençesinden k~r· 
tulmanın imkansızlığına bun • 
dan daha iyi bir delil olur mu? 
Meşhur 40 sant'mlik cUce 

1863 yılında New • York'ta 
doğan Lucia ismindeki kız 21 
yaşına geldiği zaman 41 s~nti
metre b o y u n u geçmemiştir. 
Dünyanın en meşhur cücesi 
Tom Thumb ise 40 santimetre 
boyundadır. 

Balina yem olunca 
Balık tutma meraklısı iki ar

kadaş biribirlerile konuşurlar • 
ken palavra atmakla meşhur 
olanı öbürüne: 

"- Birader bugün o kadar 
kocaman bir balık yakalıyor • 
dum ki, sorma! Tam karaya ala
cağım esnada oltayı koparıp 
kaçtı." diye bir mübalağa yapar. 

Arkadaşı: 

"- Her halde balina kadar 
büY.ilk değildi ya?." 

Mübalağacı dayanamıyara1': 
"- Ne söylüyorsun birader• 

hangi balina? Bu balığı avlar· . a 
ken yem olarak oltaya balı!l 
takmıştım." der. 

Komitelerde işler . 
Herhangi bir komitenin 1.t 

görebilmesi için azasından bı· 
rinin hasta; birinin de name"' 
cut olması şarttır. Aksi takdir· 
de üç kişi bir araya geliqJ iş gb· 
rem ez. 
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lstanbul Valiliğinden: 
Şehir içinde Silah taşımak üzere evvelce Emniyet Mü

dürlüğü tarafından kendilerine vesika verilmiş olan
larxn bu vesikalarını heman Emniyet Müdürlüğüne ia
de etmeleri lazımdır. Bu vesikalar bundan sonra mute
ber olmayacağından kimde bulunursa istirdadı için Po-,. 
us teşkilatına da ayrıca tebliğat yapılmıştır. ( 4549) 

5946 

latanbul Harici Askeri Kıtaatı ilanları 

Aşağıda cinsi yazılı 4 kalem erzakın miktar tahmin 
bedel muvakkat teminatı ihale tarih gün ve saatleri 
hizalarında yazıldığı veçhile kapalı zarfla eksiltmesi 
l'ekirdağında Askeri Satınalma Komisyonunca yapıla
c.aktır. Şartnameleri Ankara, İstanbul Levazım Amir
lıkleri Satınalma Komisyonlarında görülebilir. İstekli
lerin teminat makbuz ve mektuplariyle teklif mektupla
rını ihale saatinden bir saat evvel Komisyon Reisliğine 
\'eFrneleFi. ( 113) ( 4445) 

Cinai Miktan Tes. yeri Muhamme~ B. İlk temi- İhale T. 
Kilo lCu. San. natı ve saati 

Lira 
Ekıneklik Un l 50000 Malkara i2 40 1395 19-8-935 pa-

Sıfır eti 

Bade Yağı 

.Sade Yağı 

aoooo 

'21000 

12000 

. ' 
Tekirdağ 

Malkara 

G.llA 

••• 

zartesi lô 
29 24 1155 19-8-935 pa-

zartesi 17 
76 00 1197 20-8·935 Sa-

lı 16 da 
71 00 693 20·8·935 Sa-

lı 17 de 

!halesi 16 Ağustos 9 3 5 
de Yapılacak olan Alpullu-
11.Un 110000 kilo ununa ve-
1:.1.~en fiat yüksek görüldü
gunden bir ay pazarlığa ko
:nuırnuşdur. İlk pazarlığı 9 

Ağustos 935 cuma gunu 
saat 1 7 dedir. İsteklilerin 
Vizede Satmalma Komis
yonuna gelmeleri. ( 13 O) 

(4572) 

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

~ansör, elektrik, telefon tesisatını muvaffakiyetle idare 
e ebilecek ve icabında bu tesisatta zuhur edebilecek 
arızaları hemen tamir ve ıslaha muktedir iyi bir san'at 
~darnına ihtiyacımız olduğundan zikrolunan tesisat 
... akkında ameli ve nazari mah'.imatı kafiyeyi haiz oldu
&"una dair selahiyettar makamlardan verilmiş şehadet
~arne ile bu işleri bizzat devamlı ve muvaffakiyetli bir 

rzda ifa eylediğine dair ihticaca salih vesaik ibraz 
~trnek Şartiyle Yüz liraya kadar aylıkla bir fen memuru 
ınacakdır. 

c·· Bu şeraiti haiz olan isteklilerin talepname ve hüviyet 
kuzdan~ ve vesaiki Iazımelerini 10 Ağustos 935 tarihine 
~dar Istanbul Şubemize tevdi eylemeleri. ( 4453) 5846 
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İlk eksiltmesi bozulmuş olan ve bedeli 5 8174 lira 
tahmin edilen il8.ç ve tıbbi malzeme 16 Ağustos ·1935 
Cuma günü saat 15,30 da kapalı zarf usulile Ankara'da 
idare binasında satın abnacakdır. Bu işe girmek iste
yenlerin ( 415 9) liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları kanunun 4 üncü maddesi muci
bince işe girmeğe kanuni manileri bulunmadığına dair 
beyanname ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 aka
dar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

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

5829 

Muhammen bedeli 18700 lira olan 425 ton ham dö
küm piki 2 Eylül 1935 pazartesi günü saat 15,30 da 
Ankara'da !dare binasında kapalı zarf usulile satın alı
nacakdır. 

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

Bu işe aid şartnameler parasız olarak Ankara'da 
malzeme dairesinden Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk 
Müdürlüğünden dağıt1lmakdadır. ( 4454) 5847 

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

Bu işe girmek isteyenlerin 2187,61 liralık muvakkat 
teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları, kanunun 
4 ncü maddesi mucibince işe girmeğe kanuni manileri 
bulunmadığına dair beyanname ve tekliflerini aynı gün 
saat 14,30 a kadar komisyon Reisliğine vermeleri lazım
dır. 

Bu işe ait şartnameler 145 kuruş mukabilinde An
kara ve Haydarpaşa veznelerinde satılmaktadır. 

(4491) 5877 

Muhammen bedeli 11880 lira olan 130 tane büyük 
ve 3 tane kiiçük vagon muşambası 4-9-1935 çarşamba 
günü saat 15,30 da kapalı zarf usulu ile Ankarada ida
re binsında satın alınacaktır. Bu işe girmek isteyenlerin 
891 liralık muvakkat teminat vermeleri ve kanunun ta
yin ettiği vesikalar ve işe girmeğe manii kanuni bulun
madığına dair beyanname ve tekliflerle ayni gün saat 
14,30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 
Bu işe ait şartnameler parasız olarak Haydarpaşada Te
sellüm ve Sevk müdürlüğünde Ankarada Malzeme 
dairesinde dağıtılmaktadır. ( 4490) 
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Muhammen bedeli 40,000 lira olan Ankara Eskişe
hir, Konya ve Samsun depolan su tasfiye ~esisatları 
23-9-935 pazartesi günü saat 15 de kapalı zarf usuliyle 
Ankarada İdare binasında ihale edilecektir. Bu işe gir
mek isteyenler 3000 liralık muvakkat teminat ile ka
nunun tayin ettiği vesikaları, kanunun 4 üncü maddesi 
mucibince işe girmeye kanuni manileri bulunmadığına 
dair beyanname ve tekliflerini aynı gün saat 14 de 
kadar Cer Dairesi Komisyon Reisliğine vermeleri la
zımdır. Bu işe aid şartnameler 200 kuruş mukabilinde 
Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satılmaktadır. 

(2040) (4550) 

Umumi neşriyat ve yazı işleri Müdürü: Etem izzet BEN lCE 
Gazetecilik ve matbaacılık T. A. Şirketi, İstanbul, Ankara cad

desiJ 100.- Basıldığı ~er.: XAN matbaası. -

TORKlYE ŞEKER F ABRlKALARI ANONlM ŞiR
KE Tlnin Alpullu, Uşak, Eskişehir ve Turhal 

ŞEKER FABRİKALARINDA VE lST ANBULDA 
fabrikaların teslim edecekleri tarzda: 

Kristal 
Kesme 

kilosu 
,, 

25 
28 

kuruş, 
kuruştur. 

.Müşterilerimize bir kolaylık olmak üzere aşağıda ya· 
zılı yerlerde de ve hizalarındaki fiyatlarla 10 Ağustos 
1935 tarihinden itibaren satışa başlanacaktır. 

. Kristal Kesme 
Bursada 25,50 28,60 
lzmir Vagonda 26,10 29,25 
Balıkesir 17 26,40 29,70 
Adana 

" 
26,80 30,15 

iz mit ,, 25,25 28130 
Adapazan ,, 25,65 28,80 
Samsun limanın-

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

sahillerinde her hangi bir iskeleye gönderilmek üzere 
fabrika tarafından 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 fabrikaların bulunduğu yerlerde ve

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

Ankara ve Samsun Bürolarından öğrenilebilir. 
5755 

Hayat Sigortalarında Değerli 
Bir Yenilik 

Bundan böyle, en büyük felaket olan ölüm ve malUliyetin 
acdarmdan çoluğunuzu, çocuğunuzu, kendinizi ve yakinlerinizi: 

Malüliyeti de Temin Eden Senelik Te
mettülü Tam Muhtelit Sigorta 

ile koruyabilirsiniz .• Bu sigortayı memleketimizde yegane tatbili 
eden: 

ANADOLU ANONiM 
Türk Sigorta Şirketi 

yaptığı bu yeni nevi ile hayat sigortalannda mühim bir inkrlfi.p yapmıştır• 
Çünki bu sigorta ile : 

Ölüm ve malCUiyet temin olunur - her sene nakdi temettü verilir -
vefat halinde müemmen meblağ derhaJ ödenir - mukavclenamenin hita
mında sigortalı hayatta bulunurs:ı ve malQliyete uğramamış ise müem
men meblağ % 10 fazlasiyle tediye olunur - muvakkat ve daimi maluliyet 
müddetince ücret alınmaz - daimi maJQliyet halinde müemmen meblağın 
% 10 u senelik irat olarak verilir ve vefatta ve ya mukavelenamenin hita
mında müemmen meblağ yene tamamen ödenir. 

Diğerlerinden çok üstün faideleri olan bu sigortanızı 
yaptırmak üzere şu adreslere müracaat ediniz : 

Anadolu Sigorta Şirketi 

Muamelat merkezi : İstanbul, 4 iincü Vakıf han. Telef.: 20531. 
Umumi acentalıfı : Galata, 'Unyon han. Telefon: 44888. 
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lstanbul Sıhhi Müesseseler Arttır· 
ma ve Eksiltme Komisyonundan: 

İstanbul Leyli Tıp Talebe Yurdu talebesi için lüzu
ml' .olan ~700) aded kasket mevcud nümune ve şartna
mesı veçhıle açık eksiltmeye konulmuşdur. 

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

2 - Tahmini fiat beher adedi ( 110) kuruşdur. 
3 - Muvakkat garanti ( 5 7) lira ( 7 5) kuruşdur. 
4 - Şartname bedelsiz olarak yurttan alınır ve nii

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

sile (2490) sayılı kanunda yazılı belge ve bu işe yeter 
muvakkat garanti makbuz veya banka mektublarile 
belli gün ve saatte komisyona .gelmeleri. ( 4499) 
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UVVET 
ZAAFI UMU Mi 

Gençler, Genç 
KANSIZLIK ve KEMiK Hastalıklarına şifai 
Kızlar ve ihtiyarlar her yaşta istimal edebilirler. 

tesirleri çoktur. 
HASAN ECZA 

Çocuklar, 
deposu 

SABU 
Herşey için kullamlan sabun 

Herşeyi yıkamak için kullanılabilecek olan bu ubun, rerek et· 
siz kalitesi ve gerekae idareli olman sayesinde herke.in büyük te
veccühünü kazanacaktır. 

HURMA aabunu, hem aoğuk n hem de 11cak •uda bol köpük 
hasıl eder. 

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

Ve içinde 12 Hurma sabunu bulunan kutular yalnız 40 kuruftur. 
Hurma sabununu bakkallarınızdan arayınız. Kutunun üıtündeki 

MAVi KUŞAK ambalajın hakiki olduğunu iıbat eder. 

GAYET MÜHiM --·-
1 

Hurma sabununun kokulu bir sabun olmayıp, tabii kokulu ye 
1 emsalsiz cinste bir ev sabunu olduğunu bilhaasa ev kadınlan

nın dikkat nazarhınna arzeyleriz. Bir tecrübe, sizi iknaa kifidir. 

. 1 

, 
HURMA sabunu TURAn mamulAtandand1r. 

KtZILAY 
HAST ABKJCI HEMŞiRELER 
OKULASJ DiREKTÖRLÜGÜNDEN: 

Genç kızlarımıza çok onurlu ve önemli bir istikbal hazır
hyan okulamıza yeni talebe yazılma ve alınma muamelesine 
başlanmıştır. 

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

(Muayene okulada yapılır). 
3 -Yaşı 18 den aşağı ve 25 den yukarı olmamak, 
4 - İffet ehli ve ahlak sahibi olmak, 
5- En az orta tahsili bitirmiş olmak veyahud o derecede 

tahsil ettiğini vesikalarla göstermek. 
6 - Evli bulunmamak, evvelce evlenmiş ve ayrılmış veya 

zevci ölmüş ise çocuğu bulunmamak. 
7 - Okulayı veya mesleği terki, beş sene mecburi hizmeti 

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

8 - Tahsil müddeti 3 senedir, ve Birinci Teşrin başlangı· 
onda başlar. . ı 

9 - Talebelerih iaşeleri, giyimleri ve Yatıları Kızılay 
Ce111iyeti tarafından temin edildiği gibi kendilerine her il 

ay münasip bir harclık da verilir. · 
10- Okulayı bitiren ve hemşire çıkan Bayanlar Kızılay 

Cemiyeti tarafından kurulan Hastabakıcı hemşireler 
Yurdu himayesine girer. Hastalananlara ve çalışamı
yanlara bu yurd bakar. 

1 ı - isteklilerin 15 Eylül 1935 günlemecine kadar bizzat ve
ya yazı ile Aksaray'da Haseki caddesinde Okula Di
rektörlüğüne müracaatları. 

~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~~~~~~~~· 
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REVUE Saatleri 

en dakik, en huaaa, en son modeller 

BEVO~LU'nel& • MISIRLI. ı.tııoaı C&dd .. I 899 

O ALA T A"da: SAATCI MEVER TUnel Caddeaı 29 

ISTANBUL'de. ı A. KEŞlŞVAN, Sultan Hamam. 
Veni Camı CaddMI 4 

ANKARA"da rRiZA TEVFiK, Bankalar Caaoe•ı 8 

Umumi OePO•u : let&nbul, Baho• Kapı. Tat Han 19 Telefon : 213&• 

ilaçlarınızı 

iş kumbarası 
sahiplerine 

senede 
20,000 lira 
mükafat 

iki mu~telif tertip - Yedi kura 
Birinci tertip ... 

Senede iki defada 
414 kişiye on bin 

lira ikramiye 
Her sene 1 nisan ve 1 ilk teşrinde 

kumbara sahipleri arasında c;ekilen 
kuralarda ve her defasında 207 kişi· 
ye beşer bin lira tevzi edilmektedir. 

Birinci mükafat: 1000 lira 
ikinci ,, 250 ,, 
On kişiye yüzerden 1000 ,, 
Yirmi ,, ellişerden 1000 ,, 
175 kişiye onardan 1750 ,, 

Beş bin lirahk kura 
1 ilk teşrinde ~ekilecektir. 

-- -

ikinci tertip ... 
Senede beş defa ... 
da beş kişiye on 
bin lira ikramiye 

Yeni ihdas edilen bu kuraların her 
birinde tek kumbara sahibine iki bin 
lira ikramiye Verilmektedir. Bu kura· 
lar senede beş defa: 

Şubat, Haziran, Temmuz, 

Eylül ve Birinci kanun 
aylar1nın ilk günleri Cjekilecektir. 

iki bin lirahk ilk kura 
1 Eyhilde c;ekilecektir. 

-- - ·- ~ --- ·-- --

1 

Kuralara iştirak edebilmek için kuni
bara sahiplerinin asgari yirmi beş 
,lira biriktirmiş olmaları l~zımdır. 

·--- . ..- -- ··- ·- ---~ - --~ --- --- ·--
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ASiPiN KENAN 
Haliı ve hakiki tabletleri sıhhati• 
niz.i soğuktan ve bütün ağrılardan 
korur. 5766 

Fatih Sulh 3 üncü hukuk hakimli
ğinden : 

Fatih Dülğerzade mahallesi camii 
imam meşruta odasında vefat eden 
ve terekesine mahkememizce vazi· 
yet olunan Güldanenin alacak ve 
borçlularının bir ay ve iddiayi vera
set edenlerin 3 ay içinde mahkeme• 
ye müracaatları aksi halde tereke· 
nin hazineye devrolunacagı ilan olu· 
nur. ( 13599) 

Devredilecek ihtira beratı 
" Amonyak terkibi istihsaline 

mahsus cihaz" hakkındaki ihtira için 
alınmış olan 14 Eylül 1925 tarih ve 
345/ 348 numaralı ihtira beratının ih
tiva ettiği hukuk bu kere başkasına 
devir veyahut icara verilmesi teklif 
edilmekte olmakla bu hususta fazla 
maliımat edinmek istevr.nlerin G•la
tada Aslan Han S nci kat 1-4 nu· 
maralara müracaat eylemeleri ilan o
lun ur. 

ZAYİ - İstanbul /İthalat gümrü
ğünden aldığım 31508 No. beyanna• 
menin iki nü hasını zayi eyledim. 
Yenilerıni çıky.racagımdaı;ı eskileriıı.. 
hükmü yoktur. İstati Lefteryos Su1 
tanhamam No. 29. 
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~ Deniz yolları ~ 
~ iŞLETMESi § 
: Acenteleri: Karaköy Köprfiba11 ; 

: Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdar· 5 
§111111 zade Han. Tel. 22740 111111 E 
E imroz yolu § 
:ı -- KOCAELi vapuru 8 Ağus· E 
= tos PERŞEMBE g-ünü saat 16 ; 
: da İmroza kadar (4559) E 
::iııııııııııııııııııııııııııı11111111111111 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye mütehassısı 

Pazardan başka günlerde saat 
(2,30 dan 6 ya) kadar İstanbul 
Oivanyo1u No. 118. 

Muayenehane ve ev telefonu~ 
22398. Yazlık telefonu Kandilli 
38. Beylerbeyi 48. 5744 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Arttır- ,~~~~~~~~~~~, 

mı:a~!ı;~~~~~;ur~0~!!~?~~~~ü~~u 1 1 ş B A N K A s 1 N A 
olan 700 takım pijama ile 1400 adet Fireng Gömleği YEN•I MEMLJR ALINACAKTIR 
mevcut niimune ve şartnamesi veçhile ve kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konmustur. 

Türkiye iş Bankasından : 1 - Eksiltme 21-8-935 çarşamba giinü saat 15,30 da 
Cağaloğlunda Sıhhat Müdürlüğü binasındaki Komis

Bankamız servislerinde çalışmak üzre Lise veya Ticaret Liseleri 
yonunda yapılacaktır. mezunlarından imtihan ile 15 memur alınacaktır. Müsabakada kaza· 

2 - Tahmini Fiat Pijamanın takımı 2 7 5 kuruş ve nanlar arasında ayrıca yüksek tahsil görmüş ve yabancı lisanları iyi 
Firenk gömleğinin adedi ise 295 kuruştur. ıı bilenler tercih olunacaktır. 

3 - Muvakkat Garanti 454 lira 12 Kuruştur. Alınacak memurlara imtihandaki muvaffakiyet ve tahsil derecele· 
4 - Şartname ve nümuneler bedelsiz olarak tıp ta- rine göre (100) lira ile (70) lira arasında aylık verilecektir. 

lebe yurdunda görülüp alınabilir. Yazı ile imtihan 31 Ağustos 1935 de İstanbul, Ankara ve İzmir 
5 - İsteklilerin cari seneye aid Ticaret Odası vesi- şubelerimizde yapılacaktır. 

kasiyle 2490 sayılı kanunda yazılı belge ve bu işe ye- 1 En son yazılma tarihi ıs Ağustos 1935 dir. 
ter muvakkat garanti makbuz veya Banka mektuplariy- İstekli olaruar girme ve imtihan şartlarına aid izahnameyi Banka· 

mızın Ankara, İstanbul ve İzmir şubelerimizden alabilirler. 6 
le yukarıda yazılı usuli dairesinde teklif mektup zarf· \.ı~~~~!!!~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!'!!!~~~~~~ '
larını eksiltme saatinden bir saat evveline kadar mak-
buz mukabilinde Komisyona vermeleri. ( 4500) 5sso 

den alınız. Reçeteleriniz büyük bir 
dikkat, ciddi bir istikametle 

hazırlanır, 
FOSFOTi N NECATi 

5774 

Çok kıymetli bir bebek gıdasıdır . .rı 
Bununla beslenen yavrular tombul;: 

ve kuvvetli, ncş'cli olur. "' 


