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Peyamı Sııfa'nm fıkrası : 
"Namık Jı;mail' - Orhan 
Selim'in fıkrası : "İmdadı 
sıhhi" - Siz ne dersiniz ? 
- Şehir haberleri. 
Al)kara telgrafları - Rus· 
çuldu Hakkı Özcl'in yazm: 
" Saflık. Esenlik " - Fe· 
lek'in fıkrası : "Şerit yok". 
Aziz Hiıdal Akdemir'in tef· 
rikası : "Bızde casusluk''
Sağlık öiüdiı - Sevi~me
ler, evlenmeler. 
Son haberler - Matmazel 
Doktor. 
Memlekette TAN - Sat· 
ranç. 
Spor . 
Dünya gazetelerine göre 
hadiseler. 
Kazan Hanlıimm son gün
leri - Faydalı bilgiler 
Hikaye. 

Cel l a d 
G .. ı ·· 1 o u. 

Cellôd Gölü Kü~ük Mende· 
re,, nehrinin ma~ap tarafm· 
da, deniz kabarmcısıyla ve ltol 
ların ak'amıyarak manaabı tı· 
kama.sıyla hci811 olmuı bir mik 
rop kaynağı, bir ölüm ovaaıJı,. 
ki, deni~en baılıY,arak, Tire· 
den geçerek, Hacı Hüaeyin 
ltöprüsüne katlar yüJ: on kilo-
1".f!trelik yer boyunda uJ:u;yorl 

•ııfü~m~~ •a --~··_-'".., 
lıaatalrktır. Garıptır · başka 
tllemlckctlerde, nerede su var-
6a orada hayat varken, bizde, 
~crede su varsa orada bela var-
ır. Cumuriyet idaresi Anadolu
~ bu vaziyette buldu ve tarih 
g~stcriyor ki Anadoluda sıtma 
;uzilnden hiç bir medeniyet tu
~namamıştrr. Bunun içindir ki 

1 Cdeniyet davasına girişmiş o-
an Türkiye, memlekette, her
~eYden önce sıtmayı öldürmek 
Odevini üzerine almıştır. 
t l<üçük Menderesin büyük ya
l ası, Cellad Gölü, müthiş hasta
~gı~, tropika denen ve insan 
fı :S!ıni yüzyıllarca kurutmuş ve 
~la da eriten zehirli sıtmanın 
t' ~sıdır. Küçük Menderes neh
lt~n mansap tarafında, deniz 
~ a armasile ve kolların alkam1-
0~rak mansabı tıkamasilc hasıl 
01~uş bir mikrop kaynağı, bir 
l-' um ovası ki, denizden başh· 
li~~ak, . Tireden geçerek, Hacı 
Ot\ Us~yın köprüsüne kadar yüz 
~ ... kılometrelik yer boyunda u· 
"-Yarı 

ta De~ebilir ki o havalidc impa· 
ra torluğun meşhur Cellad Ka
~i .Alileri, Kelle Mehmetleri 
g

1 
ttık~en sonra, onların hatrra

l~~t sadık bir mürit gibi bu Cel
t . Gölü devam ettirmekten 
t:rı kalmamıştır. Şimdi oradan 
t .. licceklerin büyük iç acısı ile 
~~C<:ekleri, köyler değil, fakat 
t?ı k öbek mezarlıklardır. Os
gaanıı ~evrinde, bu yerlerde, in
,0 nıa~ıe beraber tam on bir köy 
ıı1~ll'lüştür. Şimdi yemyeşil ova 
ba.t §Urasında burasında göze 
tıın an bu küçük mezar taşları
~aı' Yakmlarında hiç bir KÖY 
lar llıayısına göre, bir gün ora
bit cl~n gelip geçmiş insanların, 
lcr~ış ve sönmüş ocakların yer
~kne dikilmiş olmaları, insana 
Q01.~crt bir acı duyurmaktadır. 
t)tta Un biricik güzelliği, gündüz, 
töıısı~dan geçtiğiniz zaman 
~iJ··erınizi okşayan harikulade 
ltri\!ferlcrdir. Bu bataklık çiçek 
için' sa!lki ölümü hoş göstermek 
hı.tg' ~ı~ ııebatat bahçesinde ve 
dar u~~ ıtinalarla beslenmiş ka
t~t g\izel ve ekzotik bir görü ya 

1.Yorlar! 
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HABEŞiSTANDA Y E N i D URUM 

imtiyaz Ülkenin 
Yarısına Aittir 

imparator mukaveleyi imzalad ı, bu imtiyazların 
diplomatik kargaşalık doğuracağından korkuluyor 

• • 

I ta/ya 200 Bin 
Asker Daha 
.t;1-?Jerber Ediyor 

Adisabab~, 31 AA.) - Rcsnu bil 
dirige göre, bir Amerikan Jrumpan-
,yasına Habeşistan topraklarının bü
yük bir .kısmında pe.troJ istihsali im
tiyazını veren bir mukavdename im
zalanmıştır. Bu topraklar ltalyan So· 
mali ve Eritresi boyunca uzanmakta 
ve hemen hemen Habeşistanın yarı
sını ihtiva etmektedir. 

İngiliz • Amerikan konsor· 
siyomuna imtiyaz 

Londra, 31 (A.A.) - Nev Chronic 
f Arkası 7 incide] 

Yulda.l'ıda : Habe~ orducund:ı ~alı§-:.n 

e,nıebi :r.abitleri. A~-ağıaa Fra"lsu 
So<11.alisi vdii um• mı•i lrr:. ~aratora 

tatirra ınr S"..naıken 

Namık ismailin Cenazesi 
Büyük Törenle Kaldırıldı 

Kadıköy · vapurundaki sıhhi imdat dolabın
d~ki . ilaçlann etiketsiz ·olduğu anlaşı l~ı 

Yukanda: Namık lsmailin cenazesi dosılarımn ve talebesinin 
e/leri üstünde .. A§ağıda: Cenazeye gönderilen çelenkler 

Gıizel Sana~ler direktörü Namık fs- 1 Daha saat 13 te Alman hastanesj hah· 
ma.ilin ölümü müna'Sd>etille, dün, J çeıSi ~di:aini seven büyük gençli'.k 
IJiWük bi&' "'1ıil8 töı-CAi ziiılmiftu. l,Aıkuı ı iAd4c1 

Çanakkale Mu-1 

harebesinde 
Atatürk ün hayatını 

k urtaran saat 
Ti. rk Tarihini lnceleme Kurumu, 

Atatiırk'ün Canakkale harbi esna
sında ha.ya.tmı kurtanın bir saati a
r~tırmalrta-dır. Bu saati bulup çı -
karana. ne-~de olduğunu haber ve • 
re~ kwrum. oldukça büyük bir mü
kıifaıt ~tımiştir. 

Ataıtiırk. Çanıa.kkalede nnıharebe 
meydıanmda ate içıinıddki kıtalara 
Jwmanda ederken bir düşman kur • 
şunu göğ5üne isabet etmiş, fakat 
ku11unun de~iği yeroe bulunen c.eq> 
saati Atatütk"ü yaralanmakıtan kur
tannrştır. Bu düşman kur unu, A
tatürk ün cebindeki bu kıymetli sa
ate saplıanmış YC iç.eriye geç.eme -
miştir. 

O zaman ,. Alman komuıtanların -
dan Leyman Fon Sanders Paşa. bu 
hadise karşısında bir kat daha bil -
yü'k bir tkger kazanan saatin ken -
dis:ine verilmesini Atatürkten rica 
etmi ve ken-dileni de p.a anın bu di
leğini kabul e<lcrck saati kendisine 
vermiştir. Fa'kat sonractan paşa ö -
Jünce bu saat ailesine geçmiş ve kim 
de o1duğu meydana çıkarılamamış
tır. 

Paşanın veresainc baş vuran 
Türk Tarihini lncelemc Kurumu bu 
tarihsel degeroeki saati arannrkta -
dır. 

Yemen Kralı 
İmam Yahya 
Hastahğından do· 
layı saltanattan 

~ekilmiş 

iMAM YAHYA 

Londra. 31 A.A. - ReU<ter. a~n
sının yetkeli kaıynaklardan öğrendi
ğine göre Adeıll de çıkan bazı haber 
le:r İmam Yahya mn saltanattan is
tifa ettiğini bildimıetktodir. 
İmam Yahya'nm hasta oldugu ve 

yerine oğlunun geçtigi tasrih edil
mektedir . 

Adenden tekzip ediliyor 
Aden, 31 A.A . .- Yetkeli kaynak 

lar<ian verilen hat>erlere göre, İmanı 
Yahya nın tahttan çdkilmesi söylen.. 
tilerinin aslı yokrur. 

Bayınd,ık 
Bakanı Gitti 
Bayındırlık Balkanı Ali Çctinb.

ya, dün aıkşam saat yedide Ankara 
siirat katarına baglanan husUıSi bir 
vagonla Ankaraya hareket etmiştir. 

Alı Çetinl<aya Ankarada birkaç 
güfl kaldıktan sonra. Dogu illerin • 
de bir ineeleme gezisine çıkacak ve 
bu i il er.de yapılmakta olan bütün 
b~ındırltk işleriıni gözden geç.irc • 
.ıwr 

SA Yı 132 - 3435 
On Birincı YIL 

SA.HIP ve 
BASMUHARRIR1 

Mahmut SOYDAN 

TELEFON { Müdür ı 2431& Yaı;ı i$leri ı z4sısı. 
idare ve Matbaa ı 24310. 

KAFi MEKTEP YOK 

1000 Kadar Talebe 
Açıkta Kaldı 
Bu sene derhal, Bakırköy, Kad ıköy ve 
Ortaköyde yeniden üç orta okul açılacak 

Kç yrıla•'lnr v~mkfuek i~in 

Lise ve ortaoku11ardaı kayit ve ka
bul muoameksi dün ıııaat 13 te b•ıt -
miştir. Son giln olması doLayısile 
dün ~hrimizdcki bütün liae ve orta 
okullara fazla tıeh.;u:um olmuştur. 
.Bazı veliler de saat 12 ye dognı kül 
tlir direktörlüğüne müracaoM ederek 
çocuklarnıın mektebe kayit edil
mediğinden şiıkiyet .etmiştir. Kültür 

ır.et ~r>Je.te gelen talf!fleler 

dir.drtôrlüğü dC'l'bal en yaıkın Ji -
lf!k-re telefon ederdt aaat on üçe 
kıadaır bütün mürae\lıatların kabuJ 
edilmeaini emretmi , bu suretle ti -
k.iy~lerin önü alınmıştır. 

Düne kadar mekteplere namzet 
kar:k.dilen talebenin genel toplulu 
gu dört bini geçmiştir. Okul direk· 
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Bulgar Dışbakanı Söylüyor 
Arasla Konu~tum.. Dostluğumuzu 
Berkitmek i çin Bir Fikirdeyiz 

Sofya. 31 A.A. - Buılgar Dış Ba
kanı Köscivanof, Türkiye Dış Ba
lra.nı T.eriiık Rüttü ArMI Dragomadn 
i11tasyonuna götürdükten eon.ra Sof· 
yaya dönmüş ve gazetecilere u d.i
yevıdc bulunnwştıır: 

- Arasta yaptığım konuşmalar 
arasın.00.. Türk ve Bulgar hükfunet
lerinin iıki memle:Jret arasmdaki dost 
luk münasebetlerini ıçıs dostluk 
andlaşmasının nıhu içinde kuvvetlen 
dirmek ve berıkitmcık hususunda ay 
ni arzuyu beSlemekte olduklarını 
memnuniyetle g&dtim. 

Gerek aayın arkadaşım Aras, ge-

rek ben Türk ve Bulgar baı ınlaırmın 
bütün enl~ıklan c~dan nl . 
dırenıık ve birbidn• ıaya.n ve ıçvrtt 
iki utlusun iyi anlaşılmış asıflarunn 
barış, sükunet ve anlaşma içinde ya 
şamalarını gerekH kılmakta olduğu 
nu göstererek, her iki hükumetin 
si)"\Slsına kınaıvla (faaıliyctle) yar• 
dun edeceklerine güveniyoruz. Çün 
kil ancak böylclikledir ki. bu iki u· 
lus, genel bayındırlık ve Balkanle
rın barışı için lüzumlu olan şartla
rı yaratmış olacaklardır. Bu yolda 
yapdaoaık müşterek gayretler ulugu-
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Hava Kurumu Maçları 
Beşiktaş Süleymaniyeyi 5-0, Arnavutköy 

ikinci küme karışığını 5 • 2 yendi 

Bugün Galatasaray ve Güneşin maçları var 

Dünkü atletizm m!;sabalı\1/arında finaller 

Ha.va kUırumu çrkarına tertip e di
len maçların ikinci günün<le bulu • 
nanlal"dan Beş~ktaş • Süleymaniye 
ile. Arnavutköy - ikinci küme karı
§ığı iJe oynadı. İlk müsabaka Arna ... 
V'Uıtkö~ !lcin~i kiline karışığ ı ara • 
sında ıdı. Bır arada oynamış bir ta-
kım ile bir arada hiç O}'tlamamış ta
kım aras~daki farkı dün gördük. 
Ayrı ayxı takıınlar halinde belki 
karşısındaki ta:Kırndan daha iyi olan 
iki11ci küme takımlarına mensup oyun 
c~lar birbirlerile anlaşaı..ıamazhk yü· 
z~n~en Arnavutköyün karşısında 2-5 
gıbı farkUı bir m.ağtubiyete uğradı. 
l ·2 berabere biten maçlardan sonra 
yapılan temdittc Arnavutköylüler 
üç gol çıkararak ikinci küınc ka • 
rısığım tasfiyeye uğrattılar. 

İkinci oyunu Bcşi'ktas, Süleyma -
niye ile yaptı. Beşiktaşlılar her za. 
manki ka-drosıunu muhafıaza ediyor 
yaılnız merkez muaıvinde Vefalı L.ut 
L\ri 06aı&&ı;'orlılıU.. Ve .ı --~• 

1 

mevkiine de 3 ncü takımdan birisini 
almışla,. ~ı. Buna mukabil Süleymani· 
ye Karagümrükten Riza, Hüsnü. Mu 
sa ve Mahmut Aliyi alınıştı. Oyun 
başladı. tık daıkikalar mütevazin ge
çiyordu. Bu arada Sülcymaniye mü 
dafilerinin hatası yüzün.den ~şik
taş bir gol kazandı. Beşiktaş bundan 
sonre çok bozuk bir oyun oynadı 
tehlikeli vaziyetlere düştü. Ve dev· 
re 0-1 bitti. İkinci devreıde ilık yir • 
mi da:kikada Süleyman-iye daha can
lı bir oyun oyniyordu. Bu vaziyet 
devrmin yirminci dakikasına kadar 
devam eıtti. Süleymaniye müdafaası 
bundan sonra bocatamaga başladı. 
Ve Beşiktaşlrlar arka arkaya dört 
gol yaptılar .. Yalnız surada sunu 
kaydetmeden geçemiyeceğiı. Beşik
taşlılar üçüncü golden sonra Şeref 
ve Hakkıyı müdafaaya Hüsnüyü ve 
Nurjyi hücum hattına aldılar. Bunu 
biz hiç doinı bulmadık. En kahir 
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NAMIK ISMAIL 
Olümünden birkaç ,un evvel ona 

geceleyin Beyoğlunda rastladım. Ya· . 
nımda Mustafa Şckip vardı. Hemen 
otomobilinden inen Namığın bana ilk 
lıiô.ıleri 1u oldu: 

- Seni çok görmek iıtiyordum. 
Ne iyi tesadüf. Bana birtakım fena• 
lıklar geliyor. Sana doktorlardan faıı:· 
la itimadım var. Şimdi de böyle bir 
lıal ,eçiriyorum. 

Onu hemen tenha ft büyük bir 
paatacıya götUrdüm ve saatimi çıka
rarak nabzını saydmı: 102. Tıkanık 
ve kendisini fazla cehde mecbur o.ien 
bir konuşuıu vardı. YiUünü ıüneş 
yanığından çok kızarmış buldum. 
Teheyyücünü 'idermek için bir ıhla
mur ı-etirttim ve ayrıca teskin edici 
bir ilaç verdim. (Fazla teheyyüç an
Jarımd& bana da buna benzer halJer 
geldiği için yanımdan eksik etmedi
gim bir iliç.) 

Beı on dakika geçti. reçmedi; Na
mık lsmail, ıon derece ferahladığını 
t:ıöyledi. Tcknr nabzına baktım. Kalp 
tam bir itidal içinde idi ve vuruıları 
normal sayısına inmitti. Yeni ba.ıla· 
yan bu buhranlarını anlattı: Çarpıntı. 
Kalbin etrafına §i§ sokulur gibi san
cılar. Tarif edilmez ve kendi tabirile 
ölümden beter bir sıkmtı. Alın terle· 
mesi. • 

Doıtça telkin vuif emi yaptım. Bu 
hallerin bana bin defadan fazla gel· 
diğini. hatti ayni aıkıntılan ıesiren 
dostlarımı:ı:ı sokaktı oturm11ya mec• 
bm ede~ek kadar ileri &ittiğini anlat· 
tım. Her çarpıntı. sancı ve aıkıntrnrn 
kalpte mutlaka bir fıfete işaret olma· 
dığını soyledim ve tanaiyonunu sor· 
dum. On dokuzmuş. Henüz genç ol
duf'u için muayyen bir rejimle bunu 
indirebileceğini ili.ve ettim, fakat er• 
tesi gün doktora bir daha gfüünmc· 
sini ~rt koştum. 

Çok rahatladı. Gece yarısından son 
raya kadar bizimle beraber oturdu, 
neşelendi ve itiyadından fazla konuş· 
ıtu. 

Dün akııam, &eç vakit, felaketini 
h .. her alınca bu vak'ayı hatırladım 
ve o gece Namık lsmailin kalbini yok 
layan ölümün, onu gafil avlamak için 
Akay vapuru gibi Tunç devrinden 
kalma vasıtasız ve tedbirsiz bir yer 
aramasındaki o kancık hileı;ine şaşıp 
kaldrm. Fakat bu hayretim, 9uuru· 
mun ortasına ta§ gibi oturan büyük 
tceuUrUn altında bir saniyeden fazla 
yaşayamamıştı. 

Sabaha kadar uyuyamadım. Şöyle 
biraz dalarken bile onun munis, kısa 
ve üç dört devir içinde biten Ahenkli 
kahkahalarını içimd<: doyarak, bir öl· 
çü ve mlivazene J&heseri olan bi~im· 
li varlığını gözümi.in önünde bularak 
uyanıyordum. Güne9 doğmadan ev -
vcl yataktan kalktnn ve oturdum. 

Ona bağlılığımı mücerret kelime • 
lerle anlatmaya teıebbUs etmiyece • 
ğim. Ben Namık lsmaili çok sever ve 
bunu bilirdim; fakat daha çok sevi -
yormuşum. bunu da felaketinden son 
ra öfrendim. Olümün verdiği bu acı 
dersi kim hatırlamaz: Kıymetler, an
cak ebedi bir mahrumiyetin gö7. ka
rartıcı boşluğu i~inde tam ölçülerini 
buluyorlar. 
Namık Ismaitle beraber dün topra· 

ğın altına bıraktığımız şey, Türki
ycde eşi pc!.: az bulunur bir müvuene 
ve ahcnkti. Şahsiyetinin merkezini O • 

nun kadar bulmuş ve hayatını, eseri
ni, faaliyetini bu merkezin iradesine 
onun kadar ram etmiı sanatkar pek 
azdır. En adi bir maddeye, bir ciga· 
ra tablasına elini dokundurduğu za • 
man bile parmaklarından bir müvaze· 
ne- ve ihengln aktığı görülürdü. Ben 
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Cumbadan 
Rumbaya! 

Server BEDi 

bir a.partrmanın KaraıtımrUk'ten 
gelecek misafirlerde uyandıracağı 
'hayreti dil§Undilkçe yünek ıeale 
gülmekten kendini alamıyordu. 

Odala.ra tekrar tekrar girdi, çık
tı. Pencerelerden tekra.r tekrar 
baktı. Hele mutfağa hem şaşmıı, 
hem bayılmıştı. Apartımanın kira-
111nı da çok merak ediyordu. Nihfı.· 
yet aordu : 

- Kaça bur.anın kirası ? 
Senen, doksan liradan aşa.ğı de· 

iildir, diyordu, Tahsin Bey şu oc
vabı verdi: 

- Uç yüz diyorlar eımme iki 
yüz elliye inerler. 

<?e~ile apıııp kaLmı§tı. lki yüz 
ellı lıra yalnız ev kiraıu !.. 

Apartrnand&n çıktılar ve Taksim 
bahçesine girdiler. Cemile burasını 
da ilk ~efa olarak görüyordu. Ya
bancı bır memlekette bulunuyormuş 
gibi kalbini h~ an baatırın koyu bir 
hayret içinde etrafına bakıyordu. Fa· 
kat bir taraftan da Tahain B-eyin onu 
bu yeni alemin g\izelliklerile bUyille· 
yerek i~te~iğ.i y~ıa. ~aha kolay sev• 
ketmeğı d~t~ndu~U~u ıezmiyor de· 
ğildi. Nedır ıatedığı bu adamın? He· 
le şu dilinin altındaki baklayı çıkar
• bakılım ı .. Bütün o uydurma ev-

Zehirli gazlara 
Karşı sı§ınak.lar 

Ani gaz hücumlarında halkı ze
hirli gazlardan kurtarmak için sehri
mizdeki .. .ahzen ve sahrın~larda -yapı
lan tetkikat birkaç güne kadar ıonu~· 
landırrl;ı.caktır. Bundan sonra B-cyog
lu cihetinde tetkikata başlanacak ve 
bu da en kısa zamanda bitirilecektir. 
B~yoğlu semtinde sığınak olmağa oel
veri§li mahzen ve sahrınç pek az ol
duğu isin buralardaki bl1yük binalar 
gezilecek ve en elverişlllerinin müna
sip bir odası birer sığınak haline geti
rile~ktir . Şt'hrimizde şimdiye kadar 
yapılan incelemeler iyi sonu~lar ver
miştir. 

Yeni Lise talebeleri 
lki yıldır Cağaloğlundaı.; binasın

da tedrisat fapmakta olan Yeni Lise 
bir müddet ıçin kapanmıttır. Verilen 
malumata göre Kültür yönetgcsi oku 
lun Cafaloğlundaki binaaında tedri • 
ut yapılamıyacağrnı blldirmittir. Bu 
nun üzerine okul Be;·oğlunda baıka 
bir binaya tatınmak üzere kapanmış
br. Fakat ikmal amaçlarına yarından 
itibaren rirecek olan Yeni Lise talebe 
leri bu durum karşısında mekteple· 
rinde imtihan olamıyacaklarını gözö
nünde tutarak dün toplu bir halde 
KUltür direktö~lüğUne baıvurmuılar, 
durumlarını anlatmıı ve bir çare bu
lunmasını rica etmiıterdir. KUltUr di
rektörlUIU dUn derhal Yeni Liıe di
rektör vekilini çağırarak bu hususta 
görllJml.iş ve sonuçta bu talebenin ev 
rakını i!Ctirterek ikmal smaçlarının 
başka okullarda yapılması kararlaş -
mıştır. Talebeler muhtelif okullara 
daiıtılacaktrr. 

ilk okullarda 
llk okullarda talebe kayıt ve ka • 

bul muamclC9ine yarın sabahtan itlba 
r~n başlanacaktır. Bu yıl ilk okullara 
r.ırecek talebe pek çoktur. Bu aebep
lc yarın ilk okul müfetti9leri Kültür 
direktörlüğünde bir toplantı yapacak 
]ardır. Bu toplantıda, evvelce tcsbit 
edilen ilk okul çağına gelmiş çocuk
ların mikdarına göre okullara taleoe 
yerleştirme işi etrafında görüşülecek 
ve bunun için yeniden açılacak 9ube 
ve okullar tesbit edilecektir. Toplar.· 
tı ıonucu Kültür Bakanlığına bildiri
lecektir. 

onun acele, tel& lr, mü~ •ker. yan 
hş, öl~üsüz hiç bir jestini g6mıedim, 
sesinin en küçük bir öfke dalgasile 
kabardığını İf itmedim. Şahsiyetinin 
ancak ruhun kulağile duyulabilen ıca 
ıiz aenfoniai, ona bütün tanıdıkları
nı meftun etmişti. B"r Phidiaa itine 
bcnıiyen güzel kalıbının içindeki bil· 
ttin ruh melekeleri arasında, bilhaaaa 
peyizajlarının havasındaki neıeli ve 
gUne§li vezin vardı. Bunun icin, diye 
bilirim ki, hemen bütUn sanatkirları
mız arasında Namık lsmail kadar, far 
kında olmadan rubunda bir cıki Yu· 
nan artistinin mevzun ve ahenkli meş 
rehini taşıyan bir başkası &üç bulu
nur. Hayatını, eserini ve temaa ettiği 
bütün eıyayı hep ayni hendesi ruhun 
biçimli parçalara bölünmüş parlak, 
tertemiz, ince ve traşide kalıpları ha
linde gilzeUeştirdi. Yalnız hayatını 
değil, belki onu en sevdiği bir varlı
ğın kolları arasında sonsuzluğa yol
layan ölümünde bile, bütün ömrünü 
dolduran estetik i•tiyakın aldığı son 
güzel halet vardı. Namık lsmail, fır
çasından çıkmış bir tab:o gibi öldü. 

Peyami SAFA 

lilik, boıanma masalı, "gubih" apart· 
man bakmalar, filinlar ne imiı, an· 
lıyalım. 

Tahsin Bey ga~ona iki limonata 
emrettikten ıonra Cemile'ye döndü: 

- lıte ben böyle ıonforlu bir 
apartmanda yapmak is~:yorum. Ora
da yalnız baırma idemem. Bir hanım 
ister gayrık oraya ... Otekini bo9ıma· 
dan baıka kız alamam... Hıriatiyan· 
lardan da metreı istemem. Böyle ıe
nin gibi, vici vici, vici vici lstanbul 
hannnı dilile ıonuıur bir ıanarye la
zım. Şimdicik söyle bana ... Emrit ... 
Gabul edersen o apartmanı dayayıp 
döteyim .•• Emrine çifter çifter hiz
metçi... Valde hanım da gelip otu
rur. Mahkeme boşanma garan virin
ciyedek sen benim ni§anlım oluraun. 
Beni bilmiyenlere de evlendim diyi· 
ver. Nüfus cüzdanını muayene edc
c~ değiller ya... Ben bu taraflarda 
k~bar. evler bilirim, bırıc oynama fa 
gıderım, ev a&hibi ıadınla erkef i her
kes evli bilir, emme bana ıor ıen ... 
Hem biz ilerde nikib ta ideriz ... Olur 
biter. 

Cemil~ ~inliyor, ayaklarını masa
nın demırıne vurarak içine dolan sa
bırsızlıkları gideriyor, Tahıin'in mak
sadını iyice anlamadan cevap v~rmek 
istemiyordu. Bu sözlerine bakılırsa 
adamın niyeti beabellidi: Bir evlilik 
masalı uydurarak karısından boşan
madan başka b i r i 1 e nikahlanmak 
mUmkUn olmadığı içiı Cemile'yi oda
lık gibi kullanmak ... "Ba§ UstUne iki 
gö.tümiln bebeği ama ya Ben beni iki 
ay sonra eskimiş şapkan gibi kafan
dan atartan? •• " diye dU§Undü CcmUc. 

Ne Dersiniz? 
B i LE T CEZALARI 

Dün bir •ahney• ıahit oldulr. 
Bu •ahne Usküdar idıele•inden 
IJapura binerken biletini düıüren 
bir yolcu ile biletçi ara•ında geçti. 

Yolcu - Biletimi düıürdüm. 
Biletçi- .... 

Yolcu-Alınız. (Bir lira verdi) 
Biletçi - (Beş lahika kadar 

elindeki birtakım renkli ve ufak 
biletleri koparıp demet yaptıktan 
ve yolcuya verdikten aonra) Suyu 
rün üstünü ... 

Yolcu - Kaç kuruş? 
Biletçi - 16 lruruı. 
- Ne müna•ebet '! 
- iki kifi deiil miainiz? 
- Hayır 

- iki dediniz. 
- Bir telr adam neden ilri bilet 

i.ateain '! 
MünaltGfa Jurdu. Biletçi otuz 

b•ı lruruılulr fazla lre•ilmiı lrôğıt
ları aldı. U•t tarafını verdi. 

Yolcu - Neden 35 lruruı'! . 
Biletçi - iki miali cua. 
Yolcu - Nenin iki mİ•lİ'! 
Biletçi - Beykouan Köprü. 
Yolcu - Ben U•ltüdcmlan bin-

dim. 

Biletçi - Nizam böyledir. 
Ve cebinden bir tarif• çılrarıp 

itabında ycıaılı birtalrun yaaılan 
göıteriyor. 

lıtanbul gibi zaten denizle bö· 
lük bür~ük olmuf, nakil va•ıtala· 

Çifte kaçakçıhk 
Ege vapuru ile lskenderiyeden ge· 

len yolculardan Abrahimin kızı Hay
kulinin eşyaları lzmirde aranmış, çu
kulata, şeker, bisküvi.çocuk oyuncak 
ları ve daha birçok eşya bulunarak 
gümrük resmi alınmıştrı. Haykuli, 
vapur limanımaa geldi~i zaman ikinci 
bir aramaya tabi tutulmuş, kıravat, 
çocuk elbiseleri meydana çıkarılmış
tır. Bu çifte kaçakçılık hakkında tah· 
kikata ba,lanmı~tır. 

~vusturya Ünlversltellİer.i 
Dün ehrimize Diri kız ~e dör<iü 

erkek olmak üzere beş Avusturyalı 
Üniversite talebesi gelmiştir. Tale: 
beler buraya gelmeden evvel Bulıa
ristanı gezmitler ve Bulgarlar ve 
memleketleri hakkında 150 sahifalık 
bir kitap yazmışlardır. Talebeler on 
giln kadar §ehrimizde kalRcak ve son 
ra gördüklerini yazacaklardır, Avus· 
turyalı talebeler her memleket hak -
kında bir kitap yaımağa karar \'er
mişlerdir. Bu sebeple İran yolilt: Hin· 
diatana yaya olarak gidecek ve bu su
retle seyahatlerine devam edectkler
dir. 

Narh komisyonu 
Belediye narh komisyonu son za • 

mantarda her pazartesi günleri top· 
tanıyor ve borudaki un fiyatlarını İn· 
celiyerek ekmek ve francala fiyatları· 
nı tcıbit ediyordu. Dün aldıftımız ma 
lCımata göre bu toplantının, önce ol· 
dufu gibi, on bet ıünde bir yıpılnıa
ıı karartaıtırılmııtır. Bu sebeple narh 
komiayonu, un fiyatlarında dütilklük 
görUlıe bile yarın toplanmıyRcaktJr. 

rile yaıayıı cereyanı birtakım aelr· 
lelere uğrayan, hele tramvayı va· 
purla, vapuru öteki kumpanyanın 
vapurlarile bağlanmamış bir §e· 

hirde yolcuyu bir de biletsiz bin
di diye ce.zaya çarpmak haksız ve 
youuzdur. Şirket biletçisinin bu 
ceza tahı1ilatı ne dereceye kadar 
kanuna uygundur bilmiyoruz. 
Ama tarifelerin üzerinde bunun 
kanuni olduğu yazılı olmadrğına 
göre bu tarafta bir bit yeniği var. 
Fakat işin en hakıı.z tarafları §U· 

dur: 

l - ~ıküdardan binen adam
dan Beyltoa biletinin ilri mislini 
almak. 

2 - Biletini düşüren bir adamı 
bilet:Jia binmiı (yani kumpanyayı 
aldatıp bilet•iz geçmeie teıebbü• 
etmiş) diye cezaya rarpmak. 

Bunlar artık dünya yü:.r.iinclcn 
kaldınlmıı intizam •iatemlerİd.İr. 
Bu tarzda ceza kesilmesi nki
den pek yoktu. Şirketi Hayriye 
bu cuaların yiide yirmi beıini 
biletçilere verdi vereli bu tahıilat 
arttr. Haldı hak•ıa bu para tahıil 
ediliyor. Yolcular da iılrelelerdc 
ltepaaelik olma.sın diye bu parayı 
ııcri)IOrlar. Lcikin artılr buna mü
aaade cdilm•melidir. 

Bia böyle düıünüyoru:.r.. 

Siz ne dersiniz ? 

Tapuda deOişiklikler 
Tapu dairesinde bazı dt:ğişiklikler 

olacaktır. Bunlard.!n Istanbul idaresi 
tapu memurlarından olup işten el
çektirilmis olan Sabrinin yerine Bey
oğlu tapu idarcııinden Necmettin, ve 
Ncc.mcttinin yerine Iııtanbul kayıt ka 
lemınden Şükrü ve ŞUkrünün yerine 
de İstanbul Tapu dairesin l~n Mah
mut bir ikişer ve Uçer derece terfi et
tirilerek tayin Cdilmiıleı..th. 

Hava kurumu mUsa~ereleri 
T k 'Ha~• 'kurumunun \1~ak haf· 

tAsı dolayısile kurumun nahiye ve ka 
za JUbeleri kendi mıntakaları dahilin
de birer müsamere, ve bahçe eğlence
leri tertip etmİ§lerdir. Bunlardan A· 
lemdar nahiye şubesi de dün akşam 
sabaha kadar devam eden bir kır ba
losu hazırlamış ve balo Sarayburnu 
parkının alafranga kısmında yapılmış 
ve Baloda Eminönü Halkevinin tem· 
fıil kolu tarafından Sakaryanm tay· 
yarecisi temsil edilmiştir. Sonra bir 
konser verilmiş ve Alemdar spor genç 
]er birliğinin spor eğlenceleri ve dans 
müsabakaları yapılarak sabaha kad&r 
davetliler hoş bir gece g<.'çirmişler -
dir. 

Tecim Odası memurları 
Tecim ve Endüstri odası memurla· 

rr, tekaütlük sandığı i~i için Ekonomi 
Bakanlığına :t1': 1racaat etmeğe karar 
vermişlerdir. Memurlar, tasarruf san
dığı istemediklerini, odanın kendileri 
için teka:üt sandığı nizamnamesi ha • 
zırlamaaı lhımgeldiğini bildireceklc r 
dir. 

-----.........-

" Ne yapmalı, ne yapmalı ki bu Tahsin 1 - Seh ne dlyon bu ite? Aklın yat· 
tı mı? 

Cemile : .Une bakarak mırıldandı: 
- DU1Uneyim, dedi, nlklhaız ya· 

şamağa aklım ırmiyor benim... Hele 
annem, ablam çrldırır'"lr. 

- Canım efendim onlara da nikah 
varmı' gibi gösteririz. 

- Nasıl gösteririz? 
- Golayı vardır anın. Sen bana 

terk it. 

KUÇUK HABERLEO: 
• 1: ürk - Maıear te<".ian ar. la~ ~ı, 

3C eylUle ka.!aır tir ay :nüddetle u•a
tılmı5 lıu karar dün giimrülklere bil 
diril:niııtir. 
_ •. Y;1 keı:ci radener kuı:r..r.anyasr 
Jn~ı.ltercden 4300 t:>.n:luk yCfli bir 
j~le;p 5at1r, ahr.ı tır. Şile,jJ yakında 
hı:n.anırr.ıza t!'ele•ektir. 

• Ekı~nomi Bakanlr~ı ile temas et 
mek ü1ere Ankaraya giden liman 
fenel direkt-:>rü Rauf Manya•. dün 
ı\ııkaradan =.chrimize dönmü~tür. 
Yeni liman tari1e~i. ~akanlık,a taı~ 
dik edilmek üzeredir. Eylülden iti· 
!ıaren tatrilk e.dile~e\!i kin Lirkaç gü 
ne kadar teblııg edilme~ beklen .. 
metkedir. 

• Geoel nüfu • ~ayım l:ür ı·ıu dün 
to•·lanmıj Emincntinün l:ina cetvel
lerini ~itiımi•tir. 

• Dün Balkanla.rda11 .-tu aile 
2'~ mc:n ııelmiıtir. Onümüıoeki on 
beı,; gün İ!i:nde K.Cstenreden 4 va • 
pıır kadar daba ('Ö~men rele:ektir. 

• Vilayet '..ıaytar mUtlüri.,.etin ·e 
her sene a~ılmakta -olan ebl' hayvan 
sergiı!i bu sene de açılacaktır. Sergi 
ge~cn sene o ldugu gibi bu sene de 
Edirnekapıdaki temizlik işleri ahır
larında açılacaktır. 

Vil.1.\'ct b<!.,,·tar müdiriyeti tarafın 
dan ahırlar& !ergi i~ıin it'ab eden 
haırrlıklara ve n -:: k:;.anlann tamarn
lanma.!ına baş.Janmıftlt". 

Sergive '23 eylülde hayvan kaydi
ne başlanacak ve hirinclteırinin ilk 
günlerinde de açJlm.a mcruimi ya -
prlacaktJt. 

• Vilayet baıytar mUdUrfüğUnC'e 
Yalı:ıva Silivri ~talca karalarında 
yarıılacak olan alım i•taısy.:ınlarının 
kc~tfleri bi:tmiştir. Yakında bunla -
rın ihale&i yatıılaıcaktır. hta.y:mla
rın birincıit~rinde inşaatına başla • 
nar"Qktır. • 

l tan'bul hususi iıdare baytarlık • 
tarından birine Bandırma belediye 
baytarı Nurıi tayi!n edi:lmiıtir. N'll -
ri pazartesi gilnil yeni vadıfesine baş 
lıy.aCBJktır. 

• Karaca Merinos çiftliği için Al
manyadan Tarım Ba1umlıtı tarafın· 
dan satın alınan 500 di•i Merinoa ko
yumı ile 'tG° er'ke k me rinı . ıs bir 'f ıe~
ri n de (ıstanbula getirilecektir. 

• Beyoğlu Hıalk.evi, 30 Ağustos 
için düzenlediği müsame.n:yi dün 
geıcıe beşyüzd:en fazla çağrırı1dı 5 • 
"H"~ vermiştir. Müsamereye Hal
kevının 60 kışıııK .ı ...... _ ""• t" . t 
'kJAl .,_ ba La ve ının s-

tı~ ~ marşı~ ş runış~ Ceva~t Ke 
rımnın 30 Ağwılt..w ~dermin vür.,.Ji. 
ği ü~rindc V!erdiğ'i ';r scyıev;ı cı.Jl 
len.mi§ ve evln ıroster,i.ın ıubesi tara
f ın<hn çdk bUyü1c bir çalışma ile ha 
zırlanmış olan ' ' Kızıl çağlıyan., pi
yesi ve "şeri'ye mahkemesi" kome
cfü.i oynanmıştır. 

• Ecnebi ve e!kalliyet mekteple -
rind:e, ikmal imtihanları eylül hafta 
sında yapılacaktır. Talebeler, imti 
hanı kendi mekteplerinde verecek • 
lıer.dir. Kültür dil"Cktörılüğü imti • 
handa bulunacak mümeyyizleri tayin 
etmişür. 

• Yaz tati1ind~ Avrupaya ve Anıa 
doluya tetikik seyahatine çı:kan U • 
niv-ersite profesörleri şehrimize dön 
müşlerdir. Profesörler eylülde ya -
pılac.ak ikmal imtihan~arınıda hazırr 
bulunaca'k1'ardır. 

Yeni almaoak doçenderin milaa • 
baıka imti!hanı da eyliil son.unda pro
f esörler mecliei huzurunda yapıla -
caktır. 

• Ingiliz elçl:si Sfr Fercy I.aur -
rain bugün iki ay mezynıiyetle ln -
gilt.-crey.e gideccktiT. 

• 30 Ağustos Zafer ve Tıayyare 
bayramı münaısebetile Burgaz adeı
aı deıfiz ıpor klübil tuaıfından da 

IMDADI SIHHT 
Namrk İsmail öldü. Acıdırt\ 

Bundan on, on beş yıl önce ~~
seydi, arkasından belki uzun s~~ 
recek gürültüler olurdu. ÇünkU 
o zamanlar dostu ve düşrnarıı 
olan genç ve iddialı bir ressam· 
dı. 
Namık lsmail'in ölüsü yalnıt 

tabiatin işi olmadı gibi geliyo~ 
bana. Bu ölümde "IMDAD 
SIHHi" teşkilatının da payı 
var. 

Vapurda hastalanan bir ada· 
mm imdadına ancak vapur kÖP" 
rüye yanaşır.ken koşulabiliniyor· 
Çünkü vapurda hemen hastanın 
yardımına gelen doktor bir eter 
~işesi olsun bulamıyor. Bu rıe 
biçim iştir? Hani yolcu taşıyan 
vapurlarda ecza dolapları var· 
dı? 

Sonra telefonla çağrılan ''1ıf11• 
dadı Sıhhi" otomobili, "ortada 
kan yok" diye hastayı almak 
istemiyor. Bu da ne biçim "irrı· 
dadı sıhhi" zihniyetidir. Imda
dı ınhhi yalnız cinayetler ve diiŞ· 
meler gibi kazalar için mi ku• 
rulmuştur?. 
Eğer her kurumun hatası ve 

noksanlığı lbir f claketin sonunda 
öğrenilecekse, ne diyeyim, yan· 
dık demektir, derim. 

Orhan SELltA 

Yalovada sUvare 
Akay idaresi tar?.fından 30 Ağ~.s· 

tos akşamı Yalova kaplıcasının biifU~ 
gazinosu salonlarında çok parlak bı 
süvare verilmiştir. Ekonomi Bakanı 
Celal Bayarla bazı saylavlann ve ~·· 
tanbul mali ve ticari müeasiselerıd~ 
mensup yüksek şahsiyetlerin bulun 
ğu bu süvare çok samimi bir aile eg• 
lencesi şeklinde sabaha kadar devaJı! 
etmiştir. Davetliler Akayın husıısı 
bir vapurile Yalovaya gitmiştir. yin~ 
ayni vapurla lstanbula dönmU§ter 
dir. SUvarede bulunanların heps\nıı:ı 
gösterdikleri arzu üzerine Akay ida· 
resinin her sene 30 Ağustosta Yalo
vada bir mevsim balosu vermesi 1'a• 
rarlaştırılmıştır. 

t.VkdnB aegışiktıkıer 
İstanbul Evkaf dirc.ktörlüğiin~~ 

ıneurlar arasında yeniden bazı d~gıf 
siklikler olacaktır. Bunlardan EviC~1' 
müdürlUğü muhasebe müdürü F•1 

Konya Evkaf müdilrlUğUne ve J{on: 
ya Evkaf miıdürü Ibrahim de lstarı11 
bul Evkaf muhasebeciliğine nalcl:a 
ttyfn edilmişlerdir. Bundan baJ il• 
Evkaf müdürlüğündeki boş olan ~ i 
dür!Uklerden bazıları lağvedileceğı f0 
bi bazılanna yeni direktörler taY

1 

edilecektir. 

evve~ki ~ce bir baılo vcrilmi~tir.ı:ıc· 
Balo bütün adalardan gelen h• _ 

la çok kalabalık olmuş ve pelk d 
lenceli bir surette sabaha kadar de" 
vam ettrrlstir. • 

Bu esnS.da yaıpılan dans ınUseb' " 
kalarınclıa bi:rinciliği ka~nen ~~ _ 
yaın Ca.vldan ve Sa!iycyc mü:1<1 8f rıı 
lar verilmiş ve Bayan Adile ~ra JS" 
dan elle işlenmiş çok güzel b1r 'Vr 
tıkla klübün balı'kçılrk kapta~ bit 
eiLı!ki tararın.da'll tutulan bliy n!., 
Mcrcaın balığı hava kurumu ıne 
tine piyıaınkoy.a konmuştur. 

d•' 
- Düıün tabii... DU1Unmeden ol- , Cemile ıesini çıkarmadı. Bu k~,. 

maz, ıimdicik -.ana bir limonata da- rma razı olmakta ne ziyan var?A11,ıı 
ha ıamarlayım, dütün. demki bol keseden harcıyacak? par•· 

- Burada mı? ı Allah ... Bu adam Karun mu? 
- Nirde olacak ya? ıını atacak yer mi arıyor? . dl• 
- Evde dü§iüneceğim. Tahsin Bey bir elini Ccmile'nU

1 

- Buranı11 evden ne farhı var ki? zine koyarak: 'I>'' 
- A ... Olur mu öyle? .. Ben evde - Ben seni Beyoğlu'nun en kt ıı 

yatarak dil1Unürüm. madamalarından daha süslü görrt1c: 
Tahıin Bey çatlak bir kahkaha ile . t . B b' ( ca gonvc:~· UldU. ıa erun. en ırar: ransız '}1tl' 

g · . .. saayon dersi alıyorum. Hocaın 0
1 

tf· 
- Ben sana yatııp dUıunecek yer a b' y h d' Sa da verir c: • b 1 . 1 y r ır a u ı. na b· ra~ 

u uru~ ıımd ... . Apartmanda ösyete gorünce 
1 

jlC: 
Tahsın Bey bunu söylerken, arzu· f k d"l" b.l k 1A oahıır• 1 

1 k k. b k 1 C ·ı . · ö ~ ren ı ı ı me azım. P 0 1,r 
u ve es ın a ıı arı, emı e nın g g- k b b"l d •art n 

silnde iki ıivri noktaya· bir arı gibi ~o er, ır~c- 1 ~en ; .. "5 her ıi<W 
konup kalkıyor, sonra tekrar konu- e~. ~nı. lgdretır m. ızıdmr ,Site ,~· 

1 d b 1 k d ·· d.. ce6ımız ay e e oyun vu ı • . ,ııı· 
yor, omuz ar an e e a ar vucu un 1 1 d . t 1 S n bihr 
üst kısmında uçtuktan ıonra ayni ~n e~ e oyu~ 18 er er. c 
noktalara tekrar ıelip yapıııyordu. sın bı;_:z fra .. ızca? 
Cemile bu bakıtları emzirerek Tahsin - Oayır. b'l' . i • 
B · • d h h · k . . - yun ı ır mıs nr 
eyı bıraı a a te yıç etme ıçın H .fi' 

gerindi ve göğsünü titirdi. - T~.Y~· k zınaıı 
Tahsin Bey birdenbire dedi ki: -;- ur çe 0 uman YA .t. 

H b .. . mı. p 

J l ~men~ı ~gun sız\ g~maıl~r - Okumam var ama i u:r11a~ 
a.a ım. elyo• ulb~unl en dy"uk·ı~~ teuı- Ne der1er ona?. lmlam boıukr11~,. ~c: 
ııne vere ım, e ıae er ı tUtın. Balo T h . B ~ tJC:" 
yaktaıtı. Altı gUn var. Acele eıvap C aı·ıe~'~ ey ~armdaı.kını~u: J' • • •

1 
• cm nın çcneııne o un d o 

yetııtıDn aın. daha B .;a.ı U il - Köftehor 1 dedi, dotru•~~i ''fr - urun ... en uıuf n p ta- .. 1 . • • 1 11 1 hcpsı .. 
ıınmadan hiçbir hediyenizi kabul et· soy] ey.~~ırıy?n: nşa a 

mem. 
- Dliıünüp taşının aiz ... Benim 

teklifimi reddiderseniz bunlar helal 
olsun ... Hem redditsenlz de bir daha 

ze ce ogrenırsın. 1~tt. 
Cemile yine sesini çıkarrrıart1 
Birdenbire ayağa kalktı: 
- Gidelim artık 1 dedi. gı0e1~ 
- Gidelim guççük ıeytan. ·ıcre •• 

kıskıvrak bağlanım ... Eier kurduğu 
bir tuzak varsa içine kendi dıüşsün ... 
Insan gibi davranırsa mükifatını ıör· 
sün ... Fakat Cemile öldüm Allah bu 
kabuğu ısırılmış çavdar ekmeği su
ratlı, dasdaracık alınlı, müıevveı ha· 
kışlı, katmer gerdanlı, koca göbekli 
pilBtırma aşıklısına ilk çiçeğini vere
mezdi. Halbuki herif iıti acele tutu
yor. Mutlaka başka bir hesab da var 
ama ned1 acaba? •. Dur bakalım. Bi
raz şöyle naz edelim. 

- Nasıl kotayı var, anlamıyorum. yüzyüzc gelmiyecek miyiz ? 
de sana biraz süs alalım. terıı tiJ ı5 
uğrryalım, ipek çorapla pabuç 8tıt11' 
tersin. Balo için ne lazırJ1S3.1irle'' 
Dükkancılara sorarız, onlar bı aıJ Tahsin Bey Cemite'nin düşünceli 

halini görünce 19rdu: 

- Vardır. var. biliyorum ben... - Olsun, o başka, o başka ... 
- Her ne hat ise ben düşünmeli- - Emme vakit dar, baloya .elbise 

yim. , lizı.m. (Arkasl-; 
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EGE ÜZÜMLERiMiZ 

Tacirler Üzüm Fiyatlarmı 
ın·dirmeğe Karar Verdiler 

[Özel aytarımız bildiriyor] 

Ankara, Jl 
Türkotıs Başkanı Necdet lzmirden geldi. ~endisile görüş

tüm. Bana dedi ki : 
- İhracat tacirleri üzüm fiyatlannın tesbitini ve fiyatları 

bugünkünden aşağı indirmemeği taahhüt ettiler. U züm fiyatla
llnda mahsüs bir yükselme de başlamıştır. Müstahsilin haklarını 
korumak yolunda, bu anlaşmanın yakında daha iyi neticeler ve
teceğini ümit ediyoruz. 

Bu seneki İzmir panayiri f evıkaladcdir. Gelecek yıl alacağımız 
leG.,;rlerle daha iyi olacağına da şüphem yoktur. 

Kafi Mektep 
Yok 
" [Baş tarafı 1 incide] 
t0ıılen düne kadar okullıaırına kay • 
~len talebe mi1«ia:rınr telgrafla 
~~tir Balkanlığrna bildirmitler • 

"4:~~ ve orta o'kul dir~ktörJeri dün 
~~r direktörlüğünün başkanlığın 

&ııem.li bir toplantı yaıpmışlar -
~.Bu toplantrda dlruUara yazılAn 
:-ıoe çokluğu etrafındıa görü~e -!r Yapılmış ve çokluk karşnımda 
b ınecaıit tedbirler teısbit edilmiştir. 
.!_~at kad'ar sürm bu görüşmel-er 
;~Ull>Öa omtların bugünkü du -
. -ıuarrma ve yeniden kaydedilen 
~ miledarına göre 1000 ka-dıa.r 
~uk açlllrta kalma'kta:dır. 
~ durumun önüne geçmeı'k için 

~ide.n olmııUar açmaık gerelcmekte
t · Billıuısa Baıkırköy v:e civıarında 
l~· Beyoglu semtinde kız, Ka -
~;:.>:: ve clvannd:a da erkek ve kı.z 
ı.....~in pek ç.ok olcb.ığu ve bura -
~ okıulların bu çdkluğu karşı
ta..:~caığı an:la~ılmıttır. Bun.uın Ü· 

~~- .Bakırköy. Ortaköy ve Kadı-
-,.~ yen.j,den birer orta okul 
~51ın.aaı gercıkH görülmüştür. B~ 
~a. ~...,.J\56if.ıff iia:tr'ei'1Ve 'lit~Jul>:: '-
' ı~ı" yemden thra ve aa.tte gibi 
~ leıvaznnr tedariki kararlaştml 
-..,rrr. 
\ıı ~ktörlc-r tQPbntnnnda vanlan 
ll... 90nıuçla.r dün vırbwdukLa Kültür 
~ığm~ bildiTiJmittir. Bakan -
ıa_ geleeek cevaba göre derhaıt 
~~te geçiloce'k ve ilk ola:rak, 
~ .:tde'ki ders yılı derse baıla -
~ uzere Bakırköy, Ortaköy ve 
~ lköyünd-e ~knak üzere ~ :iıen 
~ti~ d1ru1 'l'Çrıla-eaktır. Ortaıköyde 
~~k oı..n orta okul yalnız kız
~ tehaie edilecektir. Bundan bat 
~bütün o1cuUar.da §Ubeler açıla • 
~ talebeler okullar QI'asrnda tak • 

'B~
1

~;; DıŞba-
kanı Söylüyor 

tıı.._ [Bat tarafı 1 incide] 
~ bar19 ruhuna ve Bulgar hü -
"' _ın~n bütün koımş.u memleket -
~ e t}'1 milctuebetlerde bulunnnk 
~ tnilnaeebetleri her an ziyade 
' lendinnek hususundaki döle
-._~ (•:z.mini) tamamiJ.e uygun düş-

it tıdeT. 
~r- tQrafrndan Anadolu ajansın.,. 
sttı ve iki hükılmetin anlayış, dü 
~ Ve arzu tııpkıJıgının bir bel -
~ oJıan diyevi memnuniyetle gör-

,._lelerin mUtallaları 
~Ya. 31.A.A. - Sofya basını Tür 
s;e Bulgar dış Bakanlan Tevfik S Araa ve Köse İvanof'un diyev
~..,~ •e bu bakanlar tarafından, 
~ Rüştü Aras'ın Bulgariıtandan 
~en dün yaptıkları görüımeden 
"it bi tnüıtereken verilen diyeve ge-
a r ,er tahaiı etmektedir. 
~ dıyevler hakkında tdsiratta ou 
1~ Slovo gazetesi diyor ki : 
~le ~11 Bakanının diyevleri, Türk
~lllt ulgarlar arasındaki ananavi 
~ nıünueba.trna 1..-;el olmakta 
~ ıt..ı~~ temayülleri dağıtmaya ma
.ıı;~i11111~ bir adım tetlcil etmekte-

" diyevler, ayni zamanda. Bal-
~~ hanı ve sükunun muha
~ nıüaavi surette alakadar o
~ w.~~eket araaınd'l iyi k<>mfU· 
-.a Jı~~tı idameai huausunda 
~itte "'.etin hüsnü niyetlerini gös-

'1ltıı ~r. 
\e ~erıt geçimıiztik tezahürleri 
' lriitlelerinin hakiki temayülle 
t~~ d~ entellektüel mahafi1in 
~~ erıne uygundur. Bunlar, bu· 
ı11ıdt cı.tıtılmaaı ve iki ulusun i
~ htadıklan havanın ıaflatma
t~~a~ ve yalnız mütterek gay-
('rf'~1~iinıkün olacağını idrakten 
~ ~lar. Avrupa, geçirdiği 
41t ~ ~::se bir çıkmaz önünde

ı Jıoktalanııuı adedini 

Cell ad 
Gö lü 1 

[Baş tarafı 1 incide] -
Cellad Gölünün ölüm hikaye

lerini duydukça, bataklığın hat
ta çok uzağında kalmış, hala, 
bile bile ölümle pençeleşmeği 
göze almış bir tek köy olmasına 
bile şaştım. Kalan bu tek köyün 
adı "Belevi" dir. Sorunca anla
dım ki, bu köy de, btr taraftan 
bu rejimin gölü kurutacağına 
güvendiği, öbür taraf tan toprak
larını bırakıp gidemediği için 
bu yerlerde kalmıştır. 

• Ege bölgesinde bir Cellad Gö 
lünü kurutmakla, ltalyada her
hangi bir bataklığın kurutulma
sı biriıbirine benzemez. l tal yada 
bataklııklan ekilecek toprak bul 
mak için kurutuyorlar. Biz ise 
batakhklan ölüm kaynaklan ol
dukları için, bilui~ ,ı..:.- -"ru" ışı 
Q}ar.Jr ırurut!11aga . ~eoh?ru~. 
r . .....,nriyet ıdaresııun ısm.ı· 
ni Sağlık O sma çevirôiği Ccl 
lad Gölünü klSirnnden 1CurutmalC 
kararını verdiği dev kadar bü
yük on yedi tarama makinesinin 
Exclavateur'lerin şurada bura -
da çamurları alıp aktarmağa 
başlamış olmalarından bellidir. 
Bu büyük ameliye iki buçuk mil 
yon liraya mal olacak ve daha 
bir seneden fazla sürecektir. 
Şimdi, Küçük Menderesin dar 
kanalları açılmaktadır. Çok geç
meden, gölün pis suları, akacak 
lan yataktan nihayet bulacak
lardır. Bir kere göl kuruyunca, 
sayısız hektarlar mikdannca top 
rak, en bereketli, en sulak, en 
iyi ürün veren 400,000 dönüm 
toprak kazanılacak ve burcı.sı 
Türk köylüsünün sapanına süre 
ge ve yaratıcılığa çalışma ala
nı olacaktır. 

İşte o azman, şimdi Cellad 
Gölüne yaıkın istasiyonlardan 
geçtiğiniz zaman gözünüze çar
pan o bebekleri fersiz. gözleri 
batmış, renkleri kara san, elma 
erk ekmikleri çıkık, avurtları 
çökmüş yurttaşların yerine, 
dinç, sağlam, yüzü kanlı ve kol
lan toprak çalışmalarının 
adaleleri ile zorlu ve elleri nasır 
lar içinde, haniya o Avrupada 
Türk dendiği zaman hatıra ge
len dev Türk örnekleri, kuruyan 
Cellad Gölünün yetiştireceği 
türlü ürünleri arasından yeni 
bir mahsul gibi fışkıracaktır. 

Ali Naci KARACAN 

helen azaltmak için mümkün olan hiç 
bir ıeyi ihmal etmemelidir.,, 

Uir gazetesi diyor ki: 
''İki bakaınıın diyevleri, Bu.Jgar d 

karı uımumiyesi tarafından liyik oJ. 
duğu önemle tellkki olunacaktır. 
Bu dıiyevlerin yabancı memleketler 
de de tam değeriyle telakki olunaca 
ğına ıüphe yOktur. İki bakanın bu 
hitabı ititi.lmeılıidk. Dıt aıyasa me
selelerinde ••ukıaal iyi münasebet: 
lerin halek:lııw olmaması, bugün her 
zaman.elan ziyade şayanı arzudu.r. İ
kıi memleket ef'ktrı umumiyeainde 
biır dostluk ve anla,ma hav•ı yara.. 
tılmaaı h~ında ilki bakan tarafın 
dan izhar edilen temenni muhakk.:. 
wrette iyi akİ1•ler bulunıaeaktır. Fa 
kat iki hükOımet, iki memleket ara
sındaki rnünıaaebetlel'i, sadece biır 
diyev halinde bırakmam~h. fakat 
hergün emniyeti .arttıracak mahiyet 
te yeni biır şey yapmalıdır. Ve ümit 
ederiz ki. bö1lc oıur.,. 

İç Bakanlık 
Müsteşarı 

[ Ozel aytarımız bildiriyor J 
Ankara. H 

Ankara. 31 (Ozel aytanmız bildi· 
ı iyor) - Trakya Genel inıpekterliği 
ve-kaletinde bulunmakta olan iç Ba
kanlrk müsteşarı Vehbi Demir bu sa.
hah buraya geldi. 1 staıyonda lç Ba. 
kanlık ileri gelenleri tarafından kartı
landı. 

Hava Tehlike
sini Bilenler 

Ankara. 3 l.A.A. - Hava tehlikesi
ni bilen üyeler : 

Firans Patak lıtanbuldan 60, Le
mi Tevfik 33,60, Gut 1stivan 28,20, 
Süleyman Ahmed 28,80, Yakup Be
kir 28,80, Hadi Hurrem 24,60, Sezai 
Akif 24, Hüıeyin İsmail 24, Andar 
Duran 20, Alinaz Sigorta Şirketi 40, 
Bayan Hafi.ıa Mahmut 20, Hulusi 
Alatat (lzmirden) 50, Ahmet Hoca
zade tecimen 2000, Saba.tay Galimidi 
25. Kohen ve Sabatay 40, Şükrü Yağ 
cızade 25. Sigora biraderler 20, Ah
med Hasan ve İhsan 25 Ayurıca 25, 
Şükrü Sayar 20, Kamil 20, lsak Ben
sura 20. Jak Franko 20. Refail Ka
valyeri 20, İsak 20, Hulusi Zeral oğ
lu 30 ve ayrıca 100, Ali Rıza Cibaza
de 20. ve ayrıca 100, Süleyman Ciba
zade 25, Ahmed Cemal 25, Ali Fuat 
20, Hafız Mustafa 40 aynca Teberru 
40. Ahmed Onür 25, Hilmihasan 40, 
Amade Doktor 25, Pirittineli Ratid 
20, Kohen biraderler 20, Danon ve 
Denan 20, Şaban Sırrı 50, Mehmed 
Kemal 50. J. V. Lüi .Tüiş 20, Şemoil 
25, Zihni Mısırcı 25, Santo Abavof 
30 Cemil Kavaf 25, Piyer Deporti 
250, Edmon Jira 250, Harri Jiro .250, 
Ali Palamutııarısı 20, Cevad Ellı 20, 
S. D. Diyamandiı 50, Muıtayintabi 
25, Yaku Kunyo 25. 

Ankara: 29,.~ u.1'a tehlike. 
ınnı ımen uyeler liıtesi: 
Ali, Ornek Oteli sahibi. Sıvastan ZO; 
Kamil, 20: Ihıan, 20; Ahmc:~ ~o· C&· 
lal. 20: Emir Ali. 20: Antuvan, Hopa 
Osmanlı Bankası Dire~törü 20; ~ıza 
Keresteci 20 ; Mehmet 20: tltruim. 
manifaturacı 20; Mustafa, hazır elbi· 
seci 20; Ahmet, Salihliden 20; Ali 
Musa 100: Alaettin 20: Kurşunlu Ka
ratat köyü adına llgazdan 20: Sa
hiltz, lııtanbuldan 20: Boucbardi Çi· 
mento Şirketi 20; Raşit 1 O: Karabi 20 
Fuat 20; Gülfüz 20: Muzaffer 20: 
Nihat 20: Giran 20: Ata OztürlC 20: 
Şükr1i 20: GinUI 20: Maıırop Na
royn 50: V abram ve Aram 100: Ser
gis ve Aram 100; Narliyan 100; Si· 
sak Ağartmacıyan 50: Aris Inciyan 
50: Vahan Sürceyan 20; Kevork 
Malhasyan 20; Mebzuryan Dr. 20: 
Vey Kavaf yan 20: Leon Ziver 20; 
Agop Civelekyan 20: Garbiı Arzuya 
20; Fahri Celil 7 5: ipekçi Kardeşler 
Trm. An. Şr. 50; Magdeburg Sigor
ta Şirketi 30; Doyçe Bank und Dia· 
nia Şaft 500: Şakir ZUmrezade 20: 
Emin Ali 20: Sait Omer 20; Sait 
Ihsan 28,30: Kimil Süleyman 24; 
Cevat Nejat 30. 

Mareşal Fevzi ~k· 
mak'ın teşekkCirQ 

Edime, 31 A.A. - Uluaal Zafer 
bayramını lwUuyaırak Cumuriyetin 
çeliık ordıusuna çdk ı-1cı bağlrtı.kt. 
rını gösterenlere tetekkürlerimi ye
tiştirmek üzere tav.aaaat cdilme&ini 
dilerim. 

Kurmar B31lııinr M"ttıal 
FEVZi ÇAKMAK 

ö§retmen kadroları 
Lise ve ortıa mC'kteplıerdeıki mual

lim kadrolerr Eylülün on beşinden 
sonra, alakadarlara bildirilecektir. 
Verilıen haberlere göre, bu yıl yapı
hl'll kadroda muhteılif ~beplerle 
(J<iO) kadar orta tedrisat muallimi 
yer dıeğiştire«ıktir. Ye-r deiittiraı 
mmıllimloeri:n ekaeriu, arhh•, idui. 
inzibati sebeplerle ynlerin.den oy • 
nıatılmaktadır. 

Becayiş edilen hocalar da vaırdrr. 
Şimdiye kadar İstanbul.da kalmı1 
ve Am.doluya gitmernit li.e mua-1 • 
limlerinden bir kıamı da muhtelif 
Anadohı lise ve orta mekteplerine 
tayilll edilme-ktecfiırle-r. Use ve orta 
mektebi müdürleri aırumıdıa dıa epey 
ce ~ğiıiıkliık vardır. 

lapartakule tenezzUhU 
Şark Şimendiferciler kurumu tara· 

fından Hava kurumu menfaatine Ja. 
partakuleye yaprlan tren tenezzühü 
çok parlak olmuş. aabah 7 .30 da kal
kan tren davetlileri nete içinde mü· 
samere yerine gCStürmüttür. !aparta• 
kulede yapılan ve büyük bir düzen 
içinde geçen eğlenceler, ge.ıintive it· 
tirak edenleri çok eğlendirmigtir, 

SA ~LIK, ESENLiK 

Ag rı , Acı Karşısında 
Pek az kiti vardır, diyebilsin, es

ki ıaman kahramanları gibi: 
- Adam sen de, agrı, acı nedir? 

Bir kelimeden batka. Ağrı çekme
den keyif duyanlar seyrektir. Ağrı
dan. acıdan korkarız. Başa gelirse 
katlanırız: baıka bir tey yapamadı
ğımız için.. Agrılarla sızılarla kıv
randığımız zaman hekime koşarız. 
Bekleriz ondan: Ağrıyı dindirebil
ain. Dindirebilirıe ne mutlu bize. 

sıkıtmadan kprtardıklan için keser
ler. Ondan ötesini pek o kadar bil· 
miyoruz. Koldaki, boyundaki ainir 
ağrısı x reyonlanna gösterilince ke· 
siliyor. Neden? Sinirlerin, damarla
rın bir araya toplandıktan yer x re
yonlarına tutulunca ötede gangren 
olmuş yerin agrılan duruyor. Ne
den? Radium ve onun yerini tutan 
Torium gibilerin tesiri de böyle ... 
Nasıl oluyor da bu teıiri yapıyorlar. 
Bu henüz bizce bir ıır. Bir düğüm. 
Açamadık bu s~rrı, çözemedik bu 
dügümü henüz bız ... 

Her zaman böyle oldu. Hekim 
ölümü deviremedi. Bütün gücünü 
ağrıyı. sınyı yenmeğe saldırdı. Gü
cü buna yeterse, hekimin gözünde 
Tanrı itlerinden bir it itlemi§ olur. 
Hiçbir zaman hekimin elinde .ağ~a 
kar§ı bugünkü kadar kuvvetlı ıılih 
bulunmadı. Hem çe,it çefit, hem 
kuvvetli silahlar. Bugün ağnları 
yenmek için bu silahlar da yetişmi
yor. Ne oldu? Sinirler mi ankladı, 
zebun düştü. Eskilerin hiçe ıa>:dık~ 
lan ağnlara dayanamıyoruz, şımdı 
biz. 

X reyonlarından sonra menekşe 
üstü • Oltra • viyole. Bu da ağnyı 
kesen reyonlardandır. Sonra ak ya-

• but mavi ışık. Banyo tarzında kulla
nılırsa yeni baıhyan sinir jlgrılanru 
durduruyor. 

Enfra-ruj • kırmızı altı reyo~lar. 
iltihaplardan ileri gelen ağrılan .dındı 
riyor. Bunların tesirleri dennlere 
kadar gidiyor. Bundan dolayı y~
murtalrkların iltihabında, barsak ıı
nirlerinin iltihabında, safra yollan· 
nın iltihabında yararlıkları girülü
yor. Bıkmamalı, ütenmcıneli. Birçok 
seanslardan sonra aizi ıevindireeek 
bir sonuç elde edersiniz. 

Adam oğlunun zekiaınm kaynak
lan, diyor, Borsu acı ile dalaımadan 
fıtkınr. v 

Hekimlik, elinde ne varsa hep ag
n ile uğraımak için kullandı. Ve 
birkaç zamandır kullandığı ~il~hla? 
türlü türlü tarzda çoğalttı. Fızık, şı
mik her türlüsünden ıilihlar düzdü. 
Zenginiz ama daha ekıiklerimi.ı 
var. Saklryamadığımız ağnlar, ım· 
lar oluyor. Gün geçtikçe onları da 
yeneceğiz. 

Bu geni§ alana girmeden önce 
tunu aöyliyeyim. Ağnyr, acıyı du~
mak için şuurumuza dokunması la
zımdır. Dokunmazsa duyamayız. 
Dokunmak için de iyice kerteriz e
dilmi' yollar vardır. Çok kez deride
ki ıinir uçlanndan ba9lar, ainir göv
deleri - murdar ilik bu gövdeler· 
den biridir - ile, beyindeki merkez
lere kadar çıkar. Ağn olan noktayı 
o merkezlerde duyarız. Artık kolay
ca anlaphr, ağrıyı, acıyı kesmek 
için ya o ıinir nakillerine ya bu mer
kezlere yüklenmeliyiz. 

Bu iti görmek için elimizde fimik 
vuıtalar var. Bunlar da iki türlu
dür: Beyine dokunanlar, sinirlere 
dokunanlar. Birineiler genel anezte
ziklerdir. Duyguyu giderir, ağrıyı 
keser. Bunlann başlrcalan kloro
form, E ter, Klorürdetil, Protokıit
dazot'tur. Bugün bunların yeni yeni 
birçoktan bulundu. Hepıini anlat. 
mıyacağım, kıaa kesiyorum. 

Etraftaki ıinirleri yabttlrarak 
duyguyu cideren kimyevi ilaçlar 
gün .ıntikçe artmaktadır. Bunları 
yapım bilgi bölümü, miyo crapi sok 
ijrjip,,(~•~)) veciye{, Miaıaiyoterapi 
o iliç)ann •inyı n .. rl keatilderini. 
onlann terkiplerini aradı, taradı. On 
)ardaki sırrı buldu. Kendiıi de ter
kip uıulü dediğimiz usul ile onlara 
benzer ilaçlar yaptı. Doğrudan doğ· 
ruya tabiattan alrnmış kinin gibi af
yondan çıkanlanlar gibi, kokain gi
bilere kendi yaptıklannr da kattı. 
Her gün ağrılara, sızılara ka11ı kul
l;lndığımız antiprini, aspirini de ya
rattı. Bir yandan da ıtovaini, novo
kaini, alokaini kokaine eş etti. 

Sinirlerin hizasına ispirto tırınga 
ederek oralarda hadden atırt art· 
mış duyguyu auaturuyoruz. 

• 
Adam oğlunun içinde yaşadığı or

tadan alarak ağrrıını, sızısını din
dirdiği vasıtalar var: Fizik vasıta
lar. flkönce bunlara çekinerek elini 
uzattı. Bugünün hekimliği bu tarla
dan çok başak biçiyor. Bu alandan 
topladığı elemanlar çeıit çeşit .. 

İçlerinden birtakımlan çok eıki, 
baııtalrkları iyile,tirmek tarihinin 
çok eski zamanlanna kadar çıkıyor, 
ıoğukla, sıcak gibi. Her ikisi de her 
zaman hastalrklanmı.ıa kartı kulla
nrldı. Sinirlerimizin nakıliyeti üze
rine ıoğuk iki türlü teair eder. Ya 
fizik: buz koymak 2ibi. Ya §İmik: 
eter, klorürdetil püskürtmek gibi. 
Sıcaklık da türlü türlü uıullerle 
kullanılır: Sıcak .u, aıcak hava, lipa 
gibi. Bir takrmlan da yenidir. Dia
termi, kıaa dalralar gibi. 

Masaj, hafifte el aqrer gibi yor
damlr ellerle yapılan masajlar bur
kulmalara, yanm baş ağrılanna iyi 
geliyor. Alrfık ellerle yapılmazsa 
beklenilen aonuç teraine çıkar. 

Elektrik perisi.. i,te giriyor sah
neye !İmdi. Gerek kendi adıyla sa
nıyla Radivaaion, Paradizaıion ola
rak. Gerek Yoni.ıaayon tarzında 
duyguyu uyutturan ilaçlan beden 
örgülerinin içine sokarak .• 

Şimdiye kadar tanmmıı, ölçül
müı reyonlann cetveline bakınız. 
En kısa (herç) dalgalanndan Reyon 
kozmitdere kadar bepaini ıözanüne 
getiriniz. Bunlardan hekimlikte kul
landıklanmız, cetvelin en apğıamda 
kalır. Bu kullanrlan reyonlann bovu 
bir milimetreden hatlar dokm •fır
da biter. Kırmızı altr enfra.rujdaıı 
ba9larJar: radium'un tamamen re
yonlar ve x reyonlan ile ltiter~er. 
Şunu da llSylemeli, bu radlaııon 
zincirlemeainin pek aamı duycuian· 
mızla yakalıyabiliyorus. 

İlkin x revonlannı aöyliyetim. 
Bunlar radiyaıvon ıamının temelJe
rldir. Tamamile bir ~am ki oktavla
ra ayrılmJ1br. x Reyonları ve rad
yomun x reyonlan - yeni yetiışmiş 
örgüleri - neıcleri - harap eder· 
ler. Marazi bir örgünün - neııcin
ıiniri aanp sıkıştırmaaile ileri ıelen 
acıyı o neacleri harap ederek ainiri 

Dedim ya, bu reyonlar nasıl olu
yor, ne oluyor da tesir ediyorlar. 
Bilemiyoruz. Bilseydik daha hog 
olurdu. Ergeç bunu da öğreneceği· 
miz için yann, reyonlardan bugün· 
den çok fayda (Örecek ... 

• 
Kaldı cerrahlık. İlkönce ağn sızı 

ıava'1na ıiren odur. Nice yüzyıllar· 
danberi gövdeye bıçak atarken ağrı· 
yı duyurmamağa çalr9tı. Bir gün bir 
ses yükseldi. Sanlr ve değerli bir 
acı: - Bu bir hulyadır, hayaldir. 
Nafile koşmayın pefinden, va.ıge· 
çin .. diyordu. Oç ıene aonra bir ulu 
cerrah prodoQit dazotla genel duy· 
guyu giderdi. Bu buluştan aonra 
cerrahlık nasıl bir atıhıla ilerledi, 
bilirsiniz. Uzatmıyalım, geçelim onu . 

Cerrah bıçağı ile agnyı vayan kay
nağı kaldırıyor, dolayısiyle ağnyı 
kesiyor. Bir de ağnyı nakleden sinir 
tellerini keserek ratrraptan kurtanr. 
Göğüs hünnakınrı derin uzuvlardaki 
ağrılan keımek için elimizde en ye
ni _çare bu. En yeni ve en aon. Her 
çareye baş vurduktan aonra.. Bakı
nız neden? Bir kez bu kesmek ince, 
zor bir iştir. Bunu başarabilmek 
için karmakanşık fiziyolojik bilgile
ri bilmek gerektir. Sonra keıip biç
mekle keıilti yerde bir eksiklik ka
lacaktır. Hekimlik öyle mi? Ağnyı 
kesmek için türlü türlü ilaçlar var. 
Kullanm;ın. Biri olmazsa öbürünü. 
~ f1Y: ıM!i, ıtr~tımaul< miktatınr. 
Çok mu reldi. ebildnin. Teairi ge· 
çer. Agnyı keser, iliç iı: bırakmaz. 
Bıçak öyle mi? Yer\ kalır. Dokundu
ğu yerde bir degişiklik yapar. Bun
dan dolayı bıçak vurmak için çok 
düşünmek ister. 

Cerrahın bıçağı ağrıyı kesmek 
için yeni bir yol açtı. Bilmiyoruz ne 
saklryor, ileride neler verecek bize ... 

lnaan böylece, yüzlerle yıllar için
de ağrıyı sızryı yenmek için uğraş
tı ve aavaştr. Her gün onu biraz da
ha yendiğini görerek mutlulandı, u
mutlandı. Arada bir ona diyenler ol
du: 

- Ses çıkarma, katlan acıya, yük
selinin. 

Şair kuruldu, çalrm aattı, kahra
manlık gösterdi diyordu : 
"Znki kederde, nhab mihnette 

görmü,üz 
Biribirine ayinedir eupbü aamimiz,, 

Adam oğlu ne ona, ne bu.na al
dırmadı. Acı. ağrı, 11zı ile ugratma
yı daha onurlu buldu, ona bat eğ· 
medenıe ... 

Dr. Ruscuklu Hakkı UZEL 

Tarım Bakanı 
Samsunda 

Samsun, 31 (Ozel aytanmız bildi
riyor) - Doğu Anadoluda tetkik ge 
zisine çıkan Tarım Bakanı l'lu&liı 
Erkmen. beraberinde bulunanlarla, bu 
gün tehrimize geldi. Kavak duragın· 
da ilbay ve diğer zevat tarafından 
Ica11ılandı. Samaun durağında pr • 
bay, aüel erkan ve kalabalrk bir halk 
tarafından karşılanan Tarım Ba~, 
doğruca ilbayhga giderek. bir müd : 
det istirahat ettikten aonra, otomobıl 
le Çarşambaya gitti. . . 

Ak§UD Parti binaaında o.tonte ~ır 
§Ölen verilecektir. Bakan Rızeye gıt
mek üzer-e yarm tehrimizden ayrıla
caktır. Bafraya da utramaaı muhte
meldir. 

Onamiizdeki 20 ' 
llktetrin • Pazar 
GENEL NÜFUS SAYIM 

GONODOR 

Sayım, çok geni§, çok kapaal 
bir ittir. Baprılmaıı her birimizin 

ü z e r i m i z e d ü ı e n yükü
mü aon derece özenle yapmamıza 
bağlıdır. "Doğru sonuçlar alabil
mek için hepimiz gücümüz yetdigi 
kadar çalttmalı ve uğraımalryız. 

Bqvekilet ~ı: ı 
lıtatiatik Umum Müdürlüi) 
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ŞI R IT YOK! 
Türkiyede meaeha iılerinde pek ya. 

kında bir büyük zorluk bqgöıtere· 
cektir. Belki de bu zorluk batlamıt· 
trr da. Çünkü hangi mühendiıle gÖ· 
rüttüiıem bana:"Piyaıada ölçü tiridi 
bulunmadığım" ıöylüyor. Hadiıe tU· 
dur: 

Türkiyede ölçü için kullanılan ÇE.:· 

ilk ,irit yoktur. Bez tirit var mı 
bilmiyorum. Ben de bunu şahsan 
arayıp bulamadığım uman anladım. 
Diyecelniniz ki: 

- Canan bu da bir tan mı? 01-
mayrverain, ne yapalnn? Bunun ucun
da ölüm yok yat 

Gerçi ilk önce adamın aklına .öY.: 
le geliyor ""'8t bütün dünya& olçcı 
itine verilen ehemmiyeti düşünürsek 
bu ekıifin ne gibi t•iri olacağını keı· 
tirebiliriz. 

itin ciiç ve kÖt"düğüm tarafı tirit 
bulunmamuı değil, !irit ıetirileme
mesidir. Çünkü Olçüler Kanunu mu· 
cibince santimetre ve milimetre tak
aimatmr gösteren çizaileri 1 /10 mili· 
metreden kaim olan ölçüler Türkiye
ye giremez. Halbuki dünyada yapılfln 
meaaha •İrİtlerincle takıimat çizgile
ri 1/ 2, nihayet 1/ 3 milimetre kalm· 
lıkta olduiuftdan artık kimae tirit 
aetiremiyor. 

Kanun kanondUT. Kanunu kabul 
eden tetrii kuvvet, yani Millet Mec· 
liıi bu sibi teknik ve ince teferruatı 
tetkik etmez. Aırl it, böyle teknik 
noktalan hazırlıyan mütehu111 dai
renin omuzlarma düıer. 

Şimdi dütünüyorum: Eier düny• 
~ fabriuJ~M? !"amu~tı bizim 
kanunun iıtediğı gıbı takıunat yapa
mıyorlana bu evaafı tcanunda der· 
cetmek doğnaau bu güçlüğün yegane 
sebebidir. 8öJte değil de iyi cins •İ· 
ritlerde bu incelikte çizgiler bulunu· 
yora bunu bizim p.-it aat~ammzın 
nec1en bulamadıldanna yıne tatmak 
lbandır. 

Ben ölçü tiridi bulınu• '7Y•. buf 11-

mam1,rm, o kadar ehemıruyetı yok 
.-na, bu itten en ziyade bizim ~y~~· 
dırlık ve in..-t ~kilitrmız guçluk 
görecektir. Hele birkaç zaman sonra 
eldeki eaki ,iritl• bozulup ite yara· 
mamata -.ıayınca çelik tiritlerle 
yapılmaaı icap eden boylan ölçecek 
ölçü bulunanuyaeaktır. Benim aııl 
anlryarnadıinn nokta bu talcrimahn 
bu kadar ince iatenmeıindeki inee
tildir. 

8. FELEK 

Jandarmada 
Ter f i ler 

Ordu tt.rfi Hıstesi.ni neıretmiştlk. 
Jandarma.da yapıl.an terfii-er de şun
lardır: 

YarbayhOa terfi edenler 

748 İnal, 729 Şerafeddin, 3135 M. 
Haydar, 669 Ziya, 2903 H. Hüsnu. 

Binba,ıhQa terfi eden 
yUzbatll•r 

1694 Hüseyin, 1695 A . Cevdet. 
3591 Cemal, 1994 Selim Sabıt. 301 ı 
A. Fethi 2663 Hasan Fehrnı. 2346 İh
san, 1552 M. Emın. 2117 A.ıız, 1688 
M. Hjlmdi, 211 ı Niyazi, 211.3 S. Şev
ket, 2136 M. Emin. 216~ Zıya, 2189 
t. Necati 2208 Şerafeddın, 2213 t. 
Hakkı 2İ ıs Y. Ziya. 2130 Abdiılve
hab. 2

1

138 ö. Nail, 2140 Bedri, 2162 
Abdurrahman, 3166 t. Hakkı. 3116 
t. Nail, 2212 Bedii, 2714 Hulu i, 
2135 Halil, 2127 Ahmed Rıfat, 2154 
Fethi. 
YUzbafıhQa terfi eden 

teQmenler 
342~ A. Cemil, 3440 H. Tahsin, 

3214 H. Ragıb. 3413 Fazıl, 3395 H. 
Hüınü. 3459 H. Arif, 3585 Hasıb, 
3588 H. Tahsin, 3586 M. Fabrı, 3457 
M. Hayri, 3580 H. Tahsın, 3597 
Burhaneddin, 3572 Süleyman, 3503 
Salahaddin, 3490 Rıza, 3486 Hay
reddin Haki, 3522 Abbas, 3524 M. 
Zeki, 3526 Hüıeyin, 3533 t. Hakkı, 
3537 M. Fahri, 3538 Salih, 3539 Şa
kir, 3542 M. Tevfik, 3549 Şukru. 
3559 H. Zühdü, 3593 Sezai. 3546 
Haydar, 3527 Halil. 3589 Halım. 
3558 Taceddin 3396 Hazım. 

TeQmenllge terli eden 
asteQmenler 

4129 H. İlhami, 4130 Cemal, 4134 
ö. Naci, 4131 Muzaffer, 4133 M. 
Nuri, 4132 A. Hamdi. 

Oçüncil aınıf muamele memurluğu· 

na terfi eden 4 cü aınıf muamele me· 
murlan: 2883 taa, 1099 Y. Ziya,2047 
Ziya. 

4. dl aınıf hesab memurluguna 
terfi eden : S. sınıf heııab Me. 1918 
H. Hüsnü. 

S. ıınıfa terfi eden 6 aınıf he ab 
Me. 2384 Abdurrahman. 

6. aını( heaab memurluguna t~rfı 
eden 7. ıınrf muamele memurları· 

3568 M. Nuri. 3631 Şükrü 36 9 
Arif 3630 Sabri, 3519 M Bahn 35 1 
1. Hakkı. 

\ 

\ 
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ÖGÜTLERi 

Av Etleri 

No. 126 

Av sporuna ragbet edenlerin sayı
sı azsa da. bu mevsimde av etlerini 
sevenlerin ve anyanların sayısı daha 
çokçadır. Hele av eti, kendisi ava 
çıkmış bir dostun bediyeı;i olursa o 

Aziz Hüdayi AKDEMiR vakit onun tadına doyum olmaz. 

Enver Batuma Gitmiş Ve Orada Anadoluya 
Geçmek Programları Kurmağa Başlamıştı 

Ancak. av etl~rinin lezzetle yenme
leri için iki şart vardır ki. onların lez
zetleri de. zararları da bunlardan ile· 
ri gelir. 

Bir kere, av eti lezzetle yenilmek 
için hayvan daha vurulmadan önce 
zorlanmıı olmak lazımdır. Av hay-

1 - Cemiy.ctin icra bürosu (gc- t a n , ! i m a 1 A f r i k a ı ı n -ı cemiyeti ba,kanı Abdülahad Sait vanlarmdan bazılarını görür görmez 
ınel ~rkez? ~oskovada ve_Ya Sov- 1 dan, Hindisandan, Efganiıtandan YC beyler tarafından da görülmüş, te- vurmak avcılar arasında pek makbul 
yet Rusya ıç.mde seyyar ~ur ~alde daha birçok iılim ülkelerinden ça- reddütler kanaat haline gelmişti. sayılmaz. Meseli karaca, yabani do
'Ye yahut Asyıada herhangı bır Is- ğırdığı murahhaalarla beraber Be- Enver, bütün arkadaşlarının pro- muz ve kıllı başka hay-ınların çoğu 
lam ülkesinde bulunacak. kir Samt Beyi de alarak Romada teıtolarına kartı. bu iki yüzlü ve için böyledir. Bunları vurmazdan ön-

2 - Ccmi'y.ctin iç ve dıı merkez· toplamıt ve Envere: "Bu te~bbüs- ıinıi çalr1maları sırasında, Atatürke ce kaçırırlar, kovalarlar, yorarlar. 
\eri genel merkeze bağlı olacak. lerden vazgeçiniz. Olmadığı takdir- de bir mektupla müracaat etmiştir. Onun için sürgün avları, av etlerinin 

3 - Cemiyetin dış. ~erkezleri de ıizi lngiliz ıervisine hizmet edi- r Arkası var 1 en makbullerindendir. Hayvan böyle 
ıenel olarak Avrupa hiıkumet mer- yor telikki edeceğiz,, teklinde bir yorulduğu sırada adalelerinde birta-
kczlerinde bulunacak ve bunlar cc- beyanname ıödermiıtir. (1) Bay Serifin bu sandaki kitabı oku· kım maddeler hasıl olur. ete özel bir 
miyet.in bayağı birc-r sefareti bük- E . bil il d"" .. ·· h nacalır ve ba lırad damadm yurdumuza lezzet, sonra da onu midelerinde, haz-

.. d ıacak""rdır. nverın t n uşunuş ve are· vaptıı·ı kotilliıkler hakkında acı derıler alı d ı h t · ı 
muOnd e ~ . k ..... d ketlerlnde karanlık ve anlaplmaz ~acak bir eserdir. me en ere za me verır er. 

eBv, e(1 d ıs:ta §U ur~ k . • noktalar var8ı. "İhtilal kütüphane- Hayvan vurulduktan sonra da av 
a) .u un u ahrı mk:m

1 
e. e;ın .. sı- si .. sanıyla çrkar:rnağa baıladığı etini taze olarak yemek : iç makbul 

yasal tıurum v-c are et e:ını goz - programlarda '"Emperyalist ve kapi- l değildir. Taze hayvan eti çiğ iken 
den ka5ırmıyacakla.r, .cemıyet ama- talist hükümetlerin büyüğü ve baş- T .. l"W katı ve sert olur. Pisince büsbütün 
~leınra gorc bundan ıstıhde eckcek- ta. g_~J.eni lnı:~l~eredir,, dediği ve ala- Gündelik Siyasal Gazete • sertleşir. Onun için a~ eti ıneraklıla-

b ld - l 1 1 ld d ğ S rı, avı pişirtmeden i;nce iki, ı.ir gün. 
b
.) ,... .

1
•
1 

. .h ·ı:.ı ı ıgıne ngı ız ere sa ır ı ı, ov- { y . 2 3 9 :r 
uitı a e geçmış veya ı tlld. e etlerle, dost olduğunu, Fransa ve T El EFON azı ıılcn: 4 ı bazılan bir hafta bile, bekletirler. O 

hazırlanmakta olan memleketlere Ytal ·ıe de uyu' t • ö .. idare i~eri: ı43ıo vakit av eti gevrek. yumşak olur. Çı-
.1:.ı.. .. ı... d "k d lı ya ı § ugunu g runce TE k d 

.,, cuı ve m~ı~ımmat te arı e e- bu devletlere karıı çahşmağa başla- LGRAF: "TAN ,.ı.t•nbul ar ığı ağır koku da meraklılarının 
~ekler ve _gon?ere cekl:r. • mış, İngilizlerle anlaşmak yolunu ıı pek hoşuna gider. Bu kadar durmuş. 

c) Cemıyct1ın prensıplcrıne. uya- tutmuştur. Kongrelerde onun Ana- A 8 ON E ~ adeta kokmus etin lezzeti olsa da, za. 
c.a~ ve hareket edecek olan kı~e- doluya attığı en büyük hata Anado- Turlri~ ı(in Oııırı ıc:in rar verecegini anlatmağa lüzum yok-
derı ve kurumları kazanıp cemıye- tunun Fransa ve İtalya ile dost ol- 1.ira K. Lı,.. K. tur. 
te sokacaklar, . mağa çalışmasıydı. Bu da ıösteri· Bir aylrk 1 50 ıı Av etleri mideleri ve barsakları ra· 

d) B~sın vasıtasıle devamlı ve yordu ki, Enver doğru ve açık bir 3 4 _ ı _ hatsız, karacigerleri ve böbrekleri bo-
k~vveth pr.opa~andalar yaparak ef- maksada değil, ancak Anadolunun 6 • 7 so 14 - zuk olanlara, egzemadan kaşınanlara. 
\tar)ı uGmum1ıyeyıkk~~anacakklar. yaptıklannı bozacak bir amaca doğ- 1 1ıllık l4 - 28 - romatizmalılara hiç yaramaz. 

e ene mer e.we en ısa ve c- 'd' d O • . d k" A Kendilerini her taraftan saglam sa-. ~ . . .. ı.. ru gı ıyor u. ıstıvor u ı na- l l A N 
mın yok sn ırtıbat ve munase·.1ct doluda yapılacak inntibın ve Kaf- ' yanlara da av etlerinin durmuş, kok· 
kuracaklar~ır. .. kas çığlariyle sahranın kum dalga- tlinlar içio tllncıllİ Şirketlerine mii muş derecesi tavsiye edilemez. Olsa 

Kongrenın bu kararlarına gore lan altında boğduğu Anadolunun racaar edilmelidir olsa bıldırcın ve keklik etlerinin taze 
Bertin merkezi hemen ku.rulu.~ ~r. başında ( 1) Sarrkamr§ kahramanının Küçtik ilinlar doiradaD doiruya iken yenilmes·ne bir sey denilemez. 
Bir matbaa aç.ılıyor ve "L1vayul~s- kanlı elleri bulunsun 1 Enverin bu idaremize« alınabilir. Öteki av etlerini kokutmadan yum-
lam .. sanıyJe bır gazete çıkarma~a maksatla .. alı•trğr ele ıeçen belve- Küc;ük ilinların S satırlıtı bir detalılı şatmak için bir çare vardır. Onl:ıra 
ba 

:ı :r • 30 kurnuu S satırdan fazlası u;in A· ı ı 

ihyor. . . · terle de anlaşılmış, bu belgeler o za- ta ba•ma s kuruıı alınır Bir defadan şu surete "tuz ama" yapmalıdır: ~fe-
ç merkezler (Ezıl:n mılletler) ı.n man Berlinde bulunan mümeasil fulı için yekiindan 310 laırus indirılir selli tavşan vurulduktan sonra pi iri-

bulunclugu yerlcrdedır. Bunlar bı.r Nuri Romada Cami ezilen halklar ' leceği vakıt. her tarafına yağ sürüle· 
müstakil merkeze bağlıdır. ~tlstakıl ~~·~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ r~k ~rke ~er~ine konularak p~~ili~ 
merkezler de ya doğrudan do{;ruya Sırkeden hoşlanmazsamz. onun yeri-

veya dış merkezler vasıta!\İle genel v u·. kse k 1 ktı· sat Ve Tı·- ne istediğiniz en iyi şarabı da kulla-
merkezlc münasebet ve ir ıbatta bu· nabilirsiniz. Yabani domuz, karaca 
lunuyor. etleri pişmeden önce en az iki gün 

Bunların ödevleri her yıl toplana- böylece sirke içerisinde saklanır. O 
uk kongrede tayin olunur ve bildi- t M kt b • o • kt • • .. ·akit et kokmadan yu ... ;ıo ...... • • .. ı. 
rilir. Moskovada da merkezi kongre care e e 1 1 re o r- olur. Vakı<l av eti meraklıları bunu, 
şu kararları veriyor: kokmuş av kadar lezzetli bulmazlar-

1 - Emperyalist ve k:ıp:talist!e- sa da .Jcol .ıtulmuş av etlerinin vcre-
re karşı savaş. ı · . v •• n d en. ce .. lm - ~k ~ten bu 

2 _ Başta Tiirkiye olmak üzere U g U kadar fedakarlığa katlanmak S"'.ğlığı 
bütün islam memleketlerile emper-

1 
korumak ve tekrar av eti yiyebilmek 

yalistlerin hükmü altında bulunan 1 - Okulun her üç kısmına yazılma 2 Eylül 935 pa- için lüzumludur. 
ulusların (Hindistan, İrlanda .. gibi) Lokman Hekim 
kurtulması için cı birliğiyle çalış- zartesi günü başlıyacak ve 25 Eylül 935 çarşamba gü-
mak. nüne kadar sürecektir. 

3 - Rusyada Sovyetlcrc karşı Yazılma işleri pazartesi, çarşamba ve cuma günleri 
çah'1J1amak. 

ıt - Anadolunun bugünkü çalıı- saat 1 O dan 16 ya kadar yapılrr. Yazılmak isteyenler 

-ıstanbul Komutanhğı -
Sabnalma Komiayonu 

Hanları 

Günahkar kadm 

Kınalı'dan M. Suat imzasile : 
"Çok müşkül vaziyetteyim. Bu va

ziyetten kurtulmak icia her vnıtaya 
başvurdum. fakat 

0

muvaffak olama
dun. Halimi bir kere de size aalat· 
mağa lüzum ~örüyorum: 

nun vahim sonuçlarına 
malıdır. Biz kendisine 
ederiz: 

da hazır oJ· . c 
şunu tavsıY 

Evvela eski aıığmdan buti.Jn re
simleri ne yapıp yapıp geri aı111ak. 
sonra kocasına eski aşığı ile beş sene 
e\•velki münaıebctini ve onun bu rııii
nasebeti devam ettirmek istedigirtl 
haber vermek. bu ihbar ve nedamet 
belki kocasını evvela cok kızdınr5' 
da sonunda yumşatmas; ihtimali var· 
dır. 

• 
Bir ayrllık ve bir 
ö:ümden sonra Uç buçuk senedir evliyim. Kocam

la sevişettk e•lenmediğim halde ilk iltı"l!W•-~ 
üç dört aydan ıonra onu aevmeie -~~~ 
başladım. Sanıyorum ki o da beni 
&eVdi. Bir, bir buçuk senemiz leke
siz, püruzsüz geçti. Fakat bir sün 
kocamın eve getirdiği bir miaafir ha
yatımı zehirkmeğe batladı. Bu mi
aafir benim de tıuuclığ1m bir gençti. 
Evlenmeden üç, dört sene evnıl onun
la ıevişmiştik. Onunla başbaia lrir
çok alemler yaptık ve maalesef bu ... 
rada birtaknn fotoğraflar çektirdik. 
Sonra bu gençle bir gün bir kıakanç
hk kavgası aramızın açılma111na ıebep 
oldu ve bir gün onun çalıtbiı banka 
tarafmdan A vrupaya ıönclerildiiini 
öğrendim. 

Meğer bu genç kocamm da mektep 
arkadatı imif. Bet ıene sonra bu sa
bık aııimJa kocaman evinde karıı
latmak beni şaıırttı. Soğuk davran
dnn. Onu tıı.nımıyor gibi yaphm. fa
kat o, alaylı ve manidar cülü9len1e 
az kaldı koCaını fÜpheye clüşürecek
ti. O ıece bWle kaldıktan ıonra ko
camla beraber erteai sabah aitti. O 
günden aonra artık hayatnn bana ze
hir olmağa baılamııtı. Herıün koca
mın acı bir sözünü, lekeli mazime da
ir malümat alarak beni koğacağını 
bekliyordum. Derken bir &'in alqaın 
üıtü o kocamdan eYVel en ıeldi ve 
benimle eski maceralan ta:ıııelemek 
isterken lir zamanlar ba,J,aşa çektir
diğimiz resimleri göıterdi. Bu re
simler içinde o kadar fenalan var Jci, 
kocam tarafından görülmesi heni deli 
edebilirdi ve b'n bu tehdit altında bu 
~· 1 

-·- :.t .. tl~erini yaptım. Onun 
tekrar metreıı oldum. ı~ d' 

, -·- ır ZOI'• 
la bu lekelı ve bana hayatı her d..J<l. 
ka zehreden ~ yükii ,.l•·-.ı.. 
,_. OIMelltell1Wi}KFçare bulamryo-
Tuan." 

Ak. Ö. V. imzasi1e ı 
"iki sene evvel kurduğum ocak ~ 

r11nın beni bırakıp annesine ka~ 
lt1 yıkılmak üzeredir. Sebep? B~ 
ben de bilmiyorum. Hele arada 1ıif 
yquıda t.ir de yavrumuz. vardı. O•~ 
da beraber l'ÖliİnnÜflÜ. Derken lııi" 
&ün baldmm daireme &'eldi. Çocu~r 
mun hasta olduiunu haber yergp 
Koıtum, doktor sötürdüm. fakat._. 
türree bırakmadı. Zavallı yavru ko
caianda hayata &'Özünü yumdu. 011" 
dan sonra ben çıldınmş gibi bir ~ 
düıtüm. Bir de boıanmak için .-Ja
kemc kapalarmda sürünüyorduan •• 
"'1 felaket üurinden bet ay geçtikl~ 
ıonra karan birdenbire evime arelclir 
ayaklanma kapandı, yaptıklarının ,J• 
fini istedi. Anneıine uyduğunu ,;,~· 
ledi. Ailadı, şızladı, bir daha an11_. 
nin erine ayak baımıyacağıru sÖY ... 
di. Affedemiyeceğimi, beni ~ 
bırakmasını söyledim. Artık yaııyr 
mıyacağmı da ilave ettiği halde ~r 
demedim. Çekildi gitti. 

Arad- geçen bunca hadiaelerde" 
sonn ben bu kacltnla tekrar gecİRC.,;. 
lir miyim? Fikriniz nedir?" 

kabil ol~yan b&~ı hadiselere daya: 
yor ve ayrılık sırasında kannlZln 

masında muvaffak olamıyatagı anla- bir dilekçe ve belli belgelerle okul direktörlüğüne baş 
sıhrsa, her ne suretle 1 olursa olsun, v.urmalıdırlar. 
Anadoluya girerek sonuna kadar sa-

Evlenmeden evvel bir kızın hare- linmesi mümkün olmıyan cürürnle1; 
ketleri için her cemiyet hudutlar ç.:.Z- ne şahit olmadınızaa onu affetıner1 
miştir. Bu hudutları aşanlar içinde er lazımdır. Zaten böyle bir seheP tc 
geç cezasını sekmi ••. ı .zdır. M. Su- olmadığı mektubunuzun ilk saurlr 
at bir de bu yanlış ve eğri hareketi rından anlatılıyor. Onu kandıran a1"' 
evlendikten sonra tekrar etmiştir. Re- neai olmu§ ve size artık annesile kO" 
simler cürmü için kuvvetli birer delil nupnıyacağını vaadetmiş, Sizce ~~ 
olsa da kocasına bunları kısmen itiraf ağır darbe. çocuğunuzun ölürnı.ıcli!; 
eder. arkadaşını bir zamanlar tanı- Fakat bunda kadının günahı vaı ın' 

İstanbul Komutanlığına mıs. hatta sevmiş olduğunu gözyaşla Onu da nihayet yaptıklarından ned~ 
b g-ı b" }'kl · "h · · rı arasında anlatarak her şeyin öntlne mete sevlceden bu cbrbe olmuştıJ' 

a 1 ır 1 erın 1 tıyacı ı- geçebilirdi. Böyle yapmam11 ve cü- Acıyı beraber unutmağa ç.ahşınanı' vaşmak. 2 - Yüksek İktisat ve Ticaret kısmı Üç. Ticaret li-
5 - Emperyalist hükumetler müs sesi bir ihzari ve Üç asli, Orta Ticaret mektebi dört sı

temlekelcrinde oranın komünist par-
tisilc anlaşarak ortaklaşa ve el birli- mflıdır. 
ği ederek çalışmak. 3 - Yüksek İktisat ve Ticaret kısmile Ticaret lisesi-

Moskova merkezi üçüncü enter- ne yazılacakların en az lise veya orta okul der. ecesinde 
nasyonal kongresine bu kararları 
izah ediyor. Genel prensipler üze- Fıransızca bilmeleri gerektir. 
rinde birleşiyorlar. 4 - Yüksek İktisat ve Ticaret mektebine liseme-

Kongre dağıldıktan sonra Enver 
hemen işe başlıyor: Türkiyede ka- zunlarından Bakalorya veya olğunluk imtihanlarını 
lan ittihatçılara bir tamim gönderi- pey eyi veya eyi derecede vermiş olanlar alınır. 
yor, diyor ki: "İslam ihtilal cemi- 5 - Orta Ticaret mektebiyle Ticaret lisesine yazıl-
yetleri ittihadı,. bir maskeden iba
rettir. Kurumun temeli ve ruhu (İt- mak için baş vuranların sayısı her kısım için ayrı ayrı 
tihat ve terakki) dir. Cemiyet vatan tayin olunan kadroya geçtiği takdirde içlerinden mü
dışındaki evlatlarını içeriye almağa racaat tarihi sırasiyle pey eyi ve eyi derecede mezun 
ve idareyi değiştirmeğe çalışmalı-
dır.,, olanlar ve bunlar arasından da tahsillerine ara verme-

Tamim yalnız emir değil, tehdit miş bulunanlar ayrılarak kabul olunur. 
ve provocation anlamını da tatımak- Ü 
ta idi. Halbuki Enverin önayak ol- 6 - Her ç kısımda yazılı bulunan eski okurların 
augu kongrede imzaladığı kararlar 25 Eylül 935 tarihine kadar okul direktörlüğüne baş 
bu iki yüzlü tamime battan ayağa vurarak okul Harçlannr vermek suretiyle kayıtlarını 
aykırı idi: Anadoluya yardım andı 
içen Enver. Anadoluda ihtilal çıkar- Behemahal yenilemeleri gerektir. İstanbulda bulun-
mak ve rejimi değiştirmek istiyordu. mayanlar kayıtlarını yenilemek için okul Direktörlüğü-

Vahdettin, Entellicens Servis, 
itilaf ve Hürriyet de bundan baıka ne mektupla müracaat ederler. ( S 2 1 O) 
bir şeye çalı!mıyordu. 

Kongreye giren murahhaslar En
verin bu sinsi oyununu haber alınca 
protesto ettiler. Enver bunlara kar
şılık vermediği gibi cemiyet mer
kezinde verdiği diycvlerde "Ana
dolu. Yunan ordusuyla baı~ çıkamı
yacak. Bizim oraya gitmemız ve re
jimi değiştirmemiz lazımdır.,, de
miş ve küçüklük göstererek sonuna: 
''Ben bir alay kumandanlığına, ha.~
ta bir nefer olmaga bile razıyım,, so
zünü eklemiştir. 

Murahhaslar Enverin iç yüzünü 
açıkça görmüt olduklarından bir da
ha kcndisile münasebette bulunma
mak üzere da~ılmışlardır. 

Enver? .. O inadından dönmemiş, 
Batuma ~itmiş ve Anadoluya geç
mek plinlannı kurmağa başlamıttır. 
İşte bu sırada idi ki M oakovadaki 
islam murahhasları ortak bir pro
testo ile "Bu senin yaptı~ın Yunan 
ordusunun r•ptığrndan daha kötü, 
memleket icfo daha tehlikelidir .. an
lamında bir protesto daha gönder
mis ve bununla da kalmıyarak Ro
ma-laki ·•Ezilen halklar.. cemiyeti 
~ c r 1 i n d e N a d i y ü ı ıark-

Bölge San'at Okullarile Yapı Us
tası Okuluna Ahnacak Talebe 

Kültür Bakanlığından: 
. Ankara, Aydın, Bursa, Diyarbekir. Edirne, İstanbul, 
Izmir, Kastamoni ve Konya Bölge San'at Okullarile 
Ankara Yapı Ustası Okuluna parasız yatılı olarak ta
lebe almacakdır. Bu okullara alınacaklann, 

1 - Türk olmaları, 
2 - 13 Yatından küçük, 1 7 yaşından büyük olma

maları, 
3 - En az beş sınıflı bir ilkokulu bitirmiş bulun

maları şartile. 
İsteklilerin bulunduklan yerlerin İlbayltklarına 3 

EyFil 1935 Salı günü akşamına kadar bir dilekçe, okul 
diplomasr veya belgesi üç tane belgelik fotoğraf. aş1 
raporu ve özbeleklerile ( nufus tezkeresi) birlikde baş 
vurmaları.(2259) (4947) tUl 

çin beş bin kilo sade yağı rumlerini tekrar etmiştir. o halde bu- daha doğru olur. ~ 
2 Eylül 935 Pazartesi gü- 111 

-~111111111111111111~111ıııııttıııııııttıı1111111111111111111111111111111111ııı•
1 :: 

nü saat 15 de açık eksiltme ı '-
ile alınacakdır. Tahmin be- ~ Har i k Ha Yat Kaza yff Ot om o b i ı 
deli 78 kuruş olup ilk te- E Sigortalarınızı Galatada Unyon Hanmda Kain 1 
minat 293 liradır. Şartna- : UN y ON S J G ORTASINA yapbrous. 
mesi her gün Komisyonda -
görülebilir. İsteklilerin vak- § Türkiyede bilafasıla icrayı muamele etmekte otan 1 

=- .•• tı muayyeninde ilk temi- -

-UNVON nat mektub veya makbuz- : 
larla birlikde Fındıklıda : 
Komutanlık Satınlama Ko- = --misvonuna gelmeleri. 
(4862) 6674 

: Kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptınnayııu& 
: Telefon : 4.4888. 660

3
; 

iiıııııııııııııııııı111111111111111ııt1ıııııııııııt111111111111111111111111111ıı!!!!--* * ~ 
Çatalca ve civarındaki 

birlikler ihtiyacı olan 6150 
kilo Zeytin yağı 12 Eylül 
935 perşembe gunu saat 
15 tedir. Açık eksiltme ile 
alınacaktır. Beher kilosuna 
tahmin edilen bedel 3 8 ku
ruş olup ilk teminatı 176 
liradır. Sartnamesi Fındık
lıda Satmalma Komisyo
nunda görülebilir. Eksilt
meye gireceklerin teminat 
makbuzu ve Ticaret odası
na kayıtlı olduklarına dair 
vesikalariyle birlikte vak 
tinden evvel komisyonda 
hazır bulunmaları. (5082) 

6693 

!"' Taksim Bahçesi "'! 
§ 1 Eylül Pazv matiae .. at § 
: 17. 1/2 ve akşam 21, 30 da : 
: Büyük operet toplulutu galaa : 
: Süreyya opereti - Muhlis Sa- : 
E bahattin - Yeni Operl't : - -
i ...... A Y S E 1"'"; 

06341 

Kültür Direktörlüğünden: 
ilk mekteblerde talebe kaydına 

eylülün birinde başlanacaktır. Birillcl 

sınıflara bu sene 928 doğumıuıar18 
daha evvelki do§umlulardan arta kalanlar ahnacatrl"' 

Kültür Direktörü 10 Eylüle kadar .,..-

ıundukıara yere en yakın okula, ~ocuklarını k•Y"f 
tlrmelerlni velilerden rica ecl•. (5015) &64~ 

Kültür Direktörlüğünden: 
Lise ve Orta Okullaları parasıt 

yatılı talebe alınmue ., ... lstanbul t(ı:t 
ve Erkek Liseleri m ... uı oımaktad•'· c;.-

reken tafsilatı almak ve kayıd olunmak l~in kıt"' 
ların kız, erkeklerin erkek lisesin6 

mUrecaatları. (5018) 6641 



iCMAL 
KUÇOK 

KONSEYi 
ANTANT 
iÇTiMAi 

lt.ıya.Haheı davaaının aansaaİ· 
hnu karııPnda bütün aruuluıal ha· 
ttlcetler ikinci, hatta üçüncü plana 
~lrniıtir. Bunun!a beraber, birk~ç 
~nbeıi Yuıoılavyada Bled cM 
tap~anan kiiçük andl&flll& daimi kon· 
~Yınin içtimaı, üzerinde durulacak 
\İr Önemde. 

k. Üçü k antant Avrupada aavaı 
~nru. yapılan anlafln&lann en eaki· 
.. dir. Avuıturya-Macariıtan impara· 
t;ıuğunu aralarında payla§an üç ~ev 
:~ bu İmparatorluiun tekrar ıh
r__-.ı~ mani olmak için yapbklan bu 
~nezonun Avrupada ar11uluaal 
"'iinaa.betl~ aldığı yeni yeni şekil
ler. ıöre mahiyeti d.ii!'1lit,fakat dai 
.._ Orta Avrupeda iıtatükoyu koru
-- rolünü muhalua et.mittir. Orta 
.\\'t"upa ıiıtatükoaunu bozmak isteyen, 
>'tıhuz Mac:ariatan ve A\•ullurya ıibi 
~iiçijk devletler iken. küçük antant 
•ç&.. vaziyet çok kolay idi. Fakat Ort Avnapa iıtatükoıunu tehdit eden 

Ylet rolünü bİT aralık ltalya oyna
~· ,Küçük Antant bunu da önledi. Ta 
.t...~tatükoyu hakikaten tehdit eden 
~•t beliriverdi: Ahnanya, Hitler 
.\~yatının belinneıile küçük an· 
~nt devletleri bu yeni ve büyük teh· 
ite ile kar§ılaşmak için aralarmdaki 

"'-nüdü artırdılar. Fakat Orta Av
tllPa iatatükoau meseleai buıün artık 
~ l»ir küçük antant iti olmak
:-- çdmuıtır. Tuna Miıakı namı al
t:~ büyük n küçük devletlerin :İ§• 
;;-kile yapdacak bir anlatma ile Or· 

Avrupadaki iıtatükoyu korumak ı• 
)-.,j İıtihdaf edilmektedir. Tuna Mi· 
~·na han1ıi devletler girecek ve si
"·~ olan taahhüdün mahiyeti ne 
~ ? lıte Bled'de küçük antant 
:"let adamlarını en ziyade mcııul 

ectk mesele budur. 
d Diier bir meıele de küçük antant 
e\'fetıerinin Sovyet Rusya ile müna
~leridir. Son içtimaclanberi kü
$1llc ıımtantın bir rüknü olan Çek.:>ılo
~llcn Sovyet Rusya ile hir ittifak 
~'-nııtr. Halbuki Yuıoılavya he 
"• Sovyet Ruıyayı reamen tarvına· 

:;:ıtır bile. Siyaaa aynlıfından 2iya
" hi-.i aebeplere dayanan bu aynlı
~ d& ortad ... kaldmlandı: he.- taraf· 
ı· - --
~ lan!t~ olan Sovy,et Ruıye ıile bü· )' 'k, kiiçuk antant devletlerinin ayni 
.... ~ n nıiinuebetlere ıiriııneıi bekle-·••r. _**o 

l(rallçe Astrld'in 
Cenaze töreni 
~ llrıUkaeJ, 31 A.,A. - Kraliçesıin 
t llt.ze törıcni salı günü yapılaca•k • 
~r. Törene ıiştirak ede<:.ek olan eski 
~~ripler kıt'aurı saıaıt ı ı <le 

rıtc Gudul a varw.akla«iır • 

lra lt~ı ve lkral ailesi törenden sonra 
tken•e gi decekle.rdir. 

))·t~liçe Eliubcth ve Princcsse de 
~~· İtelya'dan, Lıaoken §atosu 

tt.hnişlerdir. 

l(rıhn annesi ltalyadan 
döndU 

~r~tükael, 31 A.A. - Kral geceyi 
"- llltscl sarayında geçirdikten aon
"'-~hah~yin ltaly'1ıdan dönen an
~ ile kız kardegi P.i'Omont ile gö· 
~!""k üzere Laciken §ato!:lına git
~lir. Anne kraliçe ile İtalya ve -
ıliı .. tı~rn karısı, kraliçe Anridin ö
ltr~ onün.d~ uzun müddet egilmi§-

r. 

Göring'in gezisi 
dtt~0Pcnhag, 31. A.A. - Extrabla
't &•zctcıi Göring ıin Danimarka 
tlt~ftnda yapacağı geziden vaz geç 
~rıın;. Çilnkü aıy:asal işlerin kcntlisi
d1t Yerind"Cn ıayrılmasma engel ol· 

glı.nu yazıyor . 

~"ttavut1ukta idam kararları 
dil'i~.-ıa., :3'3 A.A. - Son i.tyan ha
~1~1 dolayısile Şieri Hakyeri 4 

~· 23 müebbet kilrek ve 11 yirmi 
ha.pis cezası vermi~ti:r • 

TUrk • Macar ticaret 
:&. anlaşması 

~\r\~k>ara:, 31 A.A. - Türkofis Baş 
lt~iWldan: 1 eylül 1g35 tarihine 
tiaa Uıatılınrt olan Tilrk - Macar 
lg~5rtıt anlaşması. ı Birincite§rin 
tıılll t&rihine kadaır ir ay daha uza-

11tır. 

l,..Qlliz krahmn ikinci oQlu 
to gidecek 

tfld· ndra, 31 A.A. - Resmen bildi
~~ğl~~ göre kraliçe A'!tridin ce • 
ti 011törcninde İngiliz kralını ikin
~ • u Dük D'york temsil edecek • 

Eski Yunan Muharipleri 
Hükumeti Protesto Ediyor 

Atina, 31 (Özel) - Yunanistanda eski muharip~erin y~rmki 
pazar günü h.azırladık}arı büyük bi: göst~rini?. ~nime geçılmek 
üzere İç işlen Bakanı ıle genel emnıyet d~rekto.ru u~n ... boylu ko 
nuşmalarda bulunmuşlardır. Eski muhanpler ıle .hukumct ara
sında konuşulmakta olan cemiyetlerine ait şeylen~ yapıl~ama: 
sını protesto etmek niyetile cemiyet bütün Yunanıstandakı eskı 
muharipleri gösteriye çağırmıştır. Söylendiğine göre bu!1lar el
lerinde siyah bayraklar il her yerde toplanacaklar ve cıvardan 
Atinaya gelerek büyük sokaklarda gösteriler yapacaklardır. 

Bir Gemi ile Bir Zırhlı Çarpıştı 
Londra, 31 (A.A.) - 4159 tonluk Eiscn~ch a~ı?daki Alman 

vapuru ile yirmi dokuz bin yüz elli. t?nluk hır lngılız zırhlısı ~r 
pışmışlardır. Çarpışma Du~r yakınınde olmuştur. Zırhlı hafıf 
hasara uğramıştır. Fakat Eısenach su almaktadır. lnsan kaybı 
olduğu bildirilmemektedir. -----
Alman Ordusunun Manevrası 

Hanovere 31 (A.A.) - Altıncı Alman kolordusu Hanovre 
ile Lünebur~ arasında iki Eylulden beş Eyltıle kadar büyük 
manevralar yapacaktır. Bir resmi bildiriğte Versailles antlaşm~ 
smdan beri ilk defa olarak modern harbin lüzumlu kıldığı silali 
larla böyle bir manevra yapılacağı kaydedilmektedir • 

Meçhul Askerin Anıtı Önünde 
Afyon, 31 (A.A.) - Dün Dumlupmarda Atatürkün ateş i~in

de harbi idare ettiği ve kesin s~ıcu aldığı noktada büyük tören 
yapılmıştır. Törende şehrimizden binlerce kişi hazır bulunmuş
tur. İzmir, Bursa, Bilecik, Manisa, Kütahya illerinden de heyet
ler gelmiştir. Bu çevredeki köylüler de ayrr bir alay halinde 
Meçhul asker anıtı önünde toplanmışlardır. Törene tümgeneral 
Ali Riza başkanlık etmiştir. General ateşli bir söylev vermiştir. 
lki genç şiirlerini okumuşlardır. Tören sırasında bir hava filosu 
uçmakta idi. Tören kahraman askerlerimizin bir geç:idi ile bit
miş, anıta heyetlerin getirdikleri çelenkler konmuştur. 

Kastamonuda Orman Yangını 
Kastamonu, 31 (A.A.) - Vilayet içinde .9rırrı!l" ;p•u~gınlan bü, 

tün şiddetiyle df"u.,, ..... ....-.--"'""'cuır. ısırkaç gun evvel Ilgaz orman 
larııırl• "s~Kan ve 12 iklometrelik sahayı kaphyan yangından 
başka bostan ormanı da iki gündür yanmaktadır. Bugün ayrıca 
BK:kaycu~ıu \f3Ilrlianlt köyü civarı ormanında da yangın başlamış
t~~· ~~s~.ılar mıntakas1 ormanındaki yangın iki gün evvel söndü 
rulmuştur. Aynca Dadaym Karkalmaz ormanı da üç gündür 
yanmaktadır. Bu yaz Dadaydaki birkaç orman yangınından do
ğn zarar bir milyon tahmin olunmaktadır. 

Namık İsmailin 
Büyük Törenle 

Cenazesi 
Kaldırıldı 

[Baş tarafı I incide] 
kütlesile çevrilmiş törene ginnck lar mıyız? Dcmh~tir. Ağlı.mak ta, 
üzere İç Bakanı Şükrü Kaya, bazı fiımama'k tıa hayatın nnrifot1dir. 0-
saylavlar, m er h umun talebe. füme ölümle iştirak eoclil~billr. Ona 
leri, m"-kt'cbin öğretme.nlc.ri ve bh·- ağlaıma:k, Glürr.ü hayatla karşılamak, 
çok ressam, heykeltra~, mimarlar öfümle istihu etmektir .• , 
gelmişlerdir. Elif Na:i, sözünü Namık Ismai~ 

Saat 15 tc ~naze, tıalcbesinin el - lin ölUmU kartıaında bulunduğu ru
leri Uıtilndc hastaneden alınmış, hi hale çevirmis ve eklemiştir: 
birçok okulların ve teşekküllerin " - Ne Hamlet Ofelya için bun
~önıderdikJıcri çelenkler önde olmak ların birini yapabHdi. Ne de ben 
ıüzerc Tıaıks.iıni ımy<lanına getiril - ~amlllc: IanaH iç.in bir ey yapabi • 
ım'iştıir. lıyorıum. Benriaı de Ntaırık IsmaıiJc 

Töre:ne iştiır~k edenlerin derin muhıabhetim. H..:n:ıktiat Ofelyaıya o
yasbrı içinde ihtlfa.1 h~ycti, Alman 1aat seY.giısi:ndcn aşağı değildi. Hu
eefarethanesi önünde durmuş ve bu reti Ad.emdenberi ölümüın a:rdmdan 
ırada c-enaze, belediye arabasına ko- &Ö,!~~en en gUzıel şey nedir, bilir 
tlulrnuştur. mlS'lm:z? Allah rahmet eylesin.,, 

Bundan sonra. hazırılanan otom~ S 
bUlcrlc ihtifa'I heyeti '<lO den fazla ıhhiyenin tahkikah 
r.ıtttnobille Beşikt9§ istikametinde Sıhhat clirektörlüğü, Namık ts • 
lılerlemi ve cenaze nraımazr BeS'iikta~ ıınaiıfo ölümü üz.erinde d-crin bir in
camiinde kılmmı ve Ortoaköyde bıİ celmc yapmaktadır. ö~rendiğiml
dunan aile mezarlığına gidiJmi tir. .Z<' gör.c Kadıköy vapurundaki sıhhi 
Cenaze, Şeref stadının karşısındaki imdat dolabı içind-e buluna.n iliçla -
büyük sırtta bulunan aile kabristanı- rın et:i'kC'tsiz olduğu ve memurların 
na yine gençl-eriın ve kendisini ~- bu doiaplırra gerektiği kadar ilgi 
tvenlerin elleri üstünde çr.kanlmış gösteımccliklcri ll'lllaşılmı§tır. Yapı
ve orıada Namık Ismıil, cbed• yuva- lan tahkikatta bu esaslı noktalar ü· 
sına bUyUk bir saygı ile bırakılmq zerinde durulmaktadır. 
tır. Dün. Namnk Ismai1in ölümü se -

Mezar başında mektebin idare di- bepıleri ürerinıde kendisinden ma • 
rektörü, açık bir dille merhum Ne- Jfunat istiyen bir muharrfrimizc sıh 
catinin kurduğu Güzel Sanatlcr o- .hat diırıeıktörü Ali Rıza Baysun şun 
kuLunıı.ın ikfoci banisi olarak Namık lan söylemiştir: 
J.m.aiH t.anrdığını ve onun bütün '' - Henüz tahkikatlıa me2gulü:n. 
bir muhitte yaro'ttığı sevgi ve bağ- Anlıa11Idığına göre, hast:a köprüye 
irlığı hiçbir za-:n1'!'l unutamryac.ağı - çıkarrldığı zam<m huta nakliye oto 
111 söyJeırm"'ş ve ktndiıinin her za • mobili yerine sıhhi imdat otomobi
man g-eınçlik kalbinde ya-§ıyacafını li çatmlmış ve bu otomobilıin köa:>
ilivc etmiştir. rUve yetişerek haıtıvı hastaneye 

O!üye saygı için bir dakika su - nakl-etmcsi a'l1&Smd.a y~nni dakika 
~ulmuş ve bundan sonra r.essam Eliıf geç.miştir. 
Naci orada bulıuruıınl&ra hitaıp ede - Sıhhı imdat otomobilleri. rlalv.ı 7i 
cC'k ciemi1ti.r ki: yade ani yarelananları, fula kan 

., - Onun için haykırma'k i;gtiyo- keybetme-kte bulunanları n.alkıleder. 
rum. o kadar çok şeyler anlatmak Bunılarıdan b1tka ha'Stıaiıa~ iç.in ha• 
istiyorum ki. içiım dı'}ım dopdolu.... ta naikliye otot\ obicrlerl çağırılmalı
Iç'imclc ürpcrımeıler, ~eılerimd-e bir dır. 
takallüs var ... Yarım saattir böyLe Maamafih, incelemeler ve arastır
bekledim, onun kin ne afhyabiliyo- malar henüz son bulmuş dtğildiT. 
nım. ne yazabiliyorum... Ay~ıca Kadıköy vapurlarında butu-

Elif Naci, t e e s s il r 1 e r i n i . n; -:t ilıiç d('laplarmda ki işe ve ec
e ü m J e l e r i n i n parl:ıklığile zalıırm etiketsiz oluşu üze:inde de 
ölçüJf\,rı insanhğm bugiine kadar ö- takibat ile meşgul bulunmaktayız ... 
Him kar ısında yaptığı merasimler- Ailesinin fafekkUrU 
den ba:hcı•tımic; ve: 

" - Olü ile g<:mlülen diri hatır • Gcre'k ta.hri•rcn1 gerıck c.cnue tö • 

BUYUK 
ALMAN 
CASUSU 

Matmazel 
HAK i Ki 

Doktor'un 
ESRARI 

Jenny Pencereden Bakıyor [liiya Camın Buğu
/arını Silerek Birisine I şaret Ediyordu 
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Arada sırada tek tük otomo
bil kornesi işitiliyordu ... Şikago, 
o gürültülü, eğlenceli ı:ıuazzam 
Sikago af yon yutmuş hır arslan 
ğibi karanlığın yelesine kafası
nı sokmuş uyuyordu ..• 

Sokakta kimsecikler yoktu. 
Tek tük geçen bazı sarhoşların 
gölgesi sokağın ağır lambaları 
altında kah bir nokta gibi yere 
civileniyor, kah bir heyula gibi 
~anıyordu ... Yarın .•• 

Bir yarın olsaydı ..• Ah bir ya .. 
rm olsaydı ..• 

Genç kadın yatağına uzandı
aı zaman kaba siltelerin çelik :::. ~ 

bir mengene gibi vücudünü sık-
tığım hissetti. Şakakları iki ta
raftan birer çekiç gibi beyni~i 
dövUyordu. Boğazı kurumuş, dı-
li damağına kenetlerunişti.... , 

Yarını pekliyordu ..• 
Yarın sanki sokağa çıkabile -

cek miydi? Hayır. Ne gezer? 
Persy'nin metresi olduğu gün -
denberi yalnız başına sokağa 
çıkmak ona haram olmuştu. Çı
kamıyordu. Mezun değildi ... 

Eğer çrkacak olsa muhakkak 
kapıcı görüp bu kaçamağı Per -
sy'ye haber '\terirdi... Revüdeki 
hayatına artık elveda etmişti. 
Örada çalışan kızları bir kere 
olsun göremiyordu bile ..• 

Bir sürü ataka ve merbutiyet-
1erin, menfaatlerin bağlarile kıs 
kıvrak bağlanmış, bir mahpus 
gibiydi... 

Uyku uyuyamadı ... 
Zaten uyumak ta istemiyor • 

du. Uyku asabını dinlendirirdi. 
Fakat uyku kendisi için milthiş 
bir tehlike idi ... 

Bu sinirli anında belki: 
- Karı! diye sayıklayabilir

di... Belki: 
Ştayn ! diye homurdanabilir -

di. 
Bu bir tek isim kendisini ele 

vermeğe ve idam sehpasına ka
dar sürüklemeğe kafi idi. Sonra 
uyuyakalması ihtimali de vardı. 

Işte bu ihtimal çok f ecidi. 
Çünkü o birisini bekliyordu. 

Sabahleyin bir adama randevu
su vardı. 

O bu adamı bulursa mesele 
halledilecekti. 

Fakat ya bulamazsa? 
Ya bir anza olup ta gelmez

se? ..• 

• Ayaz kafalı, şaşkaloz suratlı 
Persy sabahın saat üçünde oda
ya döndü. Jenny arkasını du
vardan tarafa dörunüş, uyuyor
du. 

Persy'nin hafif gürültüsün
den guya uyanmış gibi: 

- Aman! diye söylendi. Ne
kadar geç kaldın. Bıktım bu se
nin işinden. 

Persy hiç cevap vermeden so
yunuyordu. 

- Ne oldu bari petrol işini 
güzel bir şekilde hallettiniz mi? 

- Evet ... 
- Çok para kazandın mı? .. 
- Evet ... 
- Eh öyle ise şimdi uyu 1 

Biraz rahat yüzü gör canım!. 
Persy'nin yatağa girmesile 

uyuması bir oldu. 
Fakat acaba uyuyor muydu? 

Yoksa numara mı yapıyordu? 
J enny denemek için yataktan 

indi. Gitti bir bardak su içti ve 
tekrar döndü. 

Her halde uyuyordu. Çünkü 
1 enn~in kalktığını duyma
mıştı. 

Sıgarah adam 
Sabah sökmeğe başlamıştı. 

Kalın perdeler arasından sızan 
kurşuni bir ışık yerdeki halıla
rı şahrem şahrem dağlıyordu. 

renine gelmek swrctiJe aileşinin a
cılarına iştirak eden merhumun bü
tün dostlanna Namık İsmail an""'esi, 
büyük kardeşi ve hemşiresi t<:şck -
kür etmektedir. 

Biz de yas icinde bulunan bıı ke
derli QUcyc acılarımızı aunarız.I 

Elinin hareketleri bir telgraf temposuna benziyordu ..• 

İlk gürültüler başlamıştı. llk Hafifçe başını kal~~r~ı. Geıı~ 
tramvaylar geçiyordu. Şehir kadını pencerede go~nc.e ya-
uyanıyordu. vaşladı. Purosunu derın bır ne: 

Saat altıya çeyrek var. fesle çekti. Ondan sonra asa~ı 
Jenny saat altıyı bekliyordu. asabi puroyu içip muntazam ~ır 

Fakat sabırsızlığı sanki saatin ahenkle duman salıvermege 
yelkovanlarına geri geri asılı- başladı. Halinde hiçbir f ev ka
yordu da "'-amanın ilerlemesine ladelik yoktu:. Laal.ett8:yin bit 
meydan venniy.ordu. adam bu,ıu gorse hıç dıkkat et-

] enny meraktan kıvranıyor- meden geçerdi. 

du. Fakat bereli adamın puro içi~ 
Ya elin.~ ... 1 Y; yolda bir şinde ve her nefesini çektikçe 

arızaya tgraclıysa... ateşin parlayışında bir telgraf 
Saat altıya beş var. makinesinin ahengi vardı. 
Nihayet ... altıya bir var.. Hele yarabbi şükür •.• 
J enny yavaş yavaş kalktı. Pencerenin bir kısmı buğulu 

Cünkü tam zamanında, saniye- idi. Camlar üstünden hafif bir 
;i saniyesine randevuda bulun- ter sızıyordu. J enny eline bir 
mak mecburiyetinde idi. Bir h .. vhı geçirmişti. Bununla cam
dakika evvel, bir dakika sonra !ardaki buğuları silıneğe başla.
gitmek bütün işi altüst edebi- dı. 

lirdi. Onun da halinde bir fevkala· 
Korkak bir bakışla Persy'yi delik yoktu. Başka birisi görse 

süzdü. Şaşkaloz gözleri, gözka- kendisinin cam sildiğine kani 
paklan altında sakin bir şekilde olurdu. Halbuki hareketlerinde 
~inleniyordu: K i r p i k 1 ~ - gemiden gemiye bayrakla işa
rınde ufak bır kımıldanış bıle ret veren bir bahriyelinin heye
yoktu. canı vardı. Mütemadiyen camı 

Ağzı yarım açıktı. Çenesi, siliyordu. Sağdan sola, soldan 
sıkletinden yastığa doğru sal- sağa, aşağıdan yuk~ı_-ı, yukarı-
lanıyordu. dan aşağı muttasıl sılıy.ordu. 

Uyuyordu. Purolu adam karşıdan bir ga-
J enny parmaklarının ucuna zete almış geri dönüyordu. Ni

basarak pencerenin önüne gitti. ha yet purosunu derin bir nefes
Ödanın nefe~n ısınan havası, le çekti. Havaya bol bir duman 
gecenin serinliği ile birleşerek salıverdi. Ve bundan sonra da 
camları buğulandırmıştı. lşte J enny pencereden ayrıldı. 
bu buğu Karl'ın hayatını kurta· Tam bu esnada Persy uyan-
racaktı. mışu. 

Penc..:reden baktı. · - Ne o, dedi, ne dolaşıyor--
Uzaktan bir adam geliyordu. sun? 

Başı bereli, uzun boylu, zayıf, - Hiç, uykum kaçtı da kalk-
kuru bir adamdı bu. tım. Hem ben senin gibi saba· 
Ağzında kocaman bir pur-0 si- hm saat üçünde yatmadım. 

garası vardı. [Arkası var) 

ihtiyata ~ıkarılan 
Yunan donanması 

Atina, 31 (Özel aytarımızdan) -
Deniz Baka.nlığı ihtiyata çıkarıl -
mıı ol•n ~milerin filı .hi~ete ça • 
ğrrılmaaına k~r v_e~mıştır. 

Bu gemiler §ımdıkı donanma kad 
roauna gfrecektir. 

Bu hafta içinde dört torpito muh
ribi satın almma:;ı iç.in mUnaka~ 
açılac.adctır · -------sut talimatnamesi 
Sıhhat Bakanlığının yeni süt tali -

matnamesi henüz şehrimizde tatbik 
edilmemiştir. Halbuki talimatnameyi 
gazetelerde okuyan halk sütsUlerden 
etiket istemektedir. Cünkü ta1imatna
me OC§İr tarihinden itibaren muteber • 
dir. Talimatnamenin tatbikatı hakkın 
da alakadarların verdigi malumata gö 
re talimatname alakadar dairelere 
gönderilmiştir. ve tetkik edilmekte· 
dir.Bununla beraber bir haftadanbcri 
süren bu tetkikat bilmemi~ ve hemi .. 
tatbikata li:eçilmemiştir. l 

Başbakan iyileşti 
Başlıakaın ismet lnönü dün Fera

palas otıelinde istirahat etmiş v<> hıç 
bir yere çıkm mıştır. 

Oğlod-e.n sonra Tilrk tarihi encü • 
meni üyelerinden Bayan Afet Baş . 
bmnı ziyaret ederde hatırını sor -
muş ve kend1ıile uzun müddet gö • 
rüş.müştür. 

Başbakanın operasyon yapılan di· 
şi tamamen iyileşmiştir. 

Şangayşek 

Şanghay, 31 A.A. - Japon ç.even 
leri Çin Marqah Şangay;ek in tev
kif edildiği haberinin doğru olmadı 
ğını bildirmektedir. 

K U Ç U K H AR i C 1 
HABERLER 

• Lon.dra, 31. A.A. - mr Artirit
ten muztarlp olan Samuel HoJre sa
lı günü dış bakanlığına gelebileceği 
ni uımmaktadır. 
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0YUNUN AMACI: MAT 

Alımına Başladı 
lzmir. (Özel aytarnnız bildiriyor) - lnıhisarlar Genel Di

rektörlügü Tütün Şubesi Direktörü Ekmel, şehrimize gelmif
tjr. Ekmel, Kemalpaşa bölgesine giderek üretmenlerle görüt
muş, ihtiyaçlarını, dertl~rini dinlemiıtir. Verilen mal&nata 
gore, inhisarlar İdaresi, hurda incir satın almak üzere incir 
bö~elerinde hazırlığa başlamım:ır. Genel Direktörlükten emir 
gelınce mübayaata girişilecektir. 

Kafesler 48 Saatte Kalkacak 
M. Kemalpaşa (Özel aytanmız bildiriyor) - Şar Yönetim 

Kurulu Şarbay lbrahim'in başkanhğmda toplanmq, bütün ev
Jerd~i kafeslerin 48 ıaat içinde akldmlmasını kararlattırmlf
ttr. ltl. Kemalpşa kadmlan, Cumuriyet Bayramma kadar 
çarşaf ve peçeyi de atacaklardır. 

Çarşaf gibi peştemal da yasak 
S01ce, (Özel aytanmız bildiriyor) - Bugün toplanan uray 

genel kurultayı Söke kadmlannm yıllardanberi giydikleri peş
temal ve çarşafın kaldmlmasına karar vernıiıtir. Hemen tat
bik edilmege başlanan bu karar, Söke kadmlanm tok sevindir
miştir. 

Kemalpaşada Spor Sahası 
M. Kemalpaı~ (Özel aytanmız bildiriyor) - Uray bütçe

sinden yardım olarak verilen tahsisatla Gençler İdman Birliği 
Spor Kulübü tarafmdan ıehrimizde bir spor alam ve birkaç yüz 
kişi alabilecek büyüklükte bir tribün yapılmıştır. Alan ve tri
bun, törenle açdacak, lranfu ilçelerden a-elecek bir takwnla 
maç yapılacaktır. 

Çocuk Bakım Yurdu Kapandı 

İstikrazla 
SökegeSu/ 
~e. (Ozel aytKınıı.ı: bildiriyor) 

- iyi ıu ~tirt..'1'Ck içm evvelce Y8'> 
tıiı 4<i bin liralık ietikrazla bu iıi 
bll.farnağa çalışan uray inşaata ait 
mal~nitı aatm almmaa.ı işiıni iha 
Je elmİftİır. sake. yakında iyi bir 1U 
ya lııa'Vlll pıcııdrtn" • 

Yalova llçebayı 
Yalcwa 31 (Ozel aytarmıız bildi

riyor) - Yeni 'YaJ.ova ilçebayı HU. 
ıM1 bugün varifeeine baılmııttU". 

Takdir edilen llçebaylar 
Puarcık •tçeltayı Nafi GürocaJt 

'Su:n.plu ~etıayı lhlım Ediz gü
müıt Hactki>y ilçebayı A ki C A ku -
nay Re~hir Ugeb9yı Neci; tak.dk 
edWmiılerdS. 

Isparta haldarı 
damgalanacak 

laparta,(Tan) - !aparta her alanda 
oldu~u gibi endüatri alanında da ile 
~ ~ bi.r yıK'd köşealdir. GilRtl
lıği, day9ı1Ukhfı dıoJaıyıaJe bütün 
acuaca tarunmq olan muhte.Li.f ciıne 
ve b.l.itedeGD hehl&r burada. y.apıl -
maıkta ve Türk kadının emek ve 
zevk kudfttlerim ga.t«me ktedir. 

laparta tecim ve endüetri Odur 
iç 'N clq puaılarda bu u:luuLmaJı
mızm ~ ~ ve ahcı
lıaır i1ıerioclıe eski ve daimi emnıi ye -
tin güdG.,_ i9ia vet"diği pn.el b.
rsr ve ooa ballı buı:rladığı ıoguk 
damta ı.limMnamıeeıfte ııır maııa :;34 
taribindetı idlmıen bu kalitedeki ha 
Wlıra tt.mca vurmep "'tkmıtttr. 

Her ptranç partilinin amacı karp· 
dairi oyuncuyu mat etmek, yani o 
oyuncunun plum tutuk ( eair) yap
maktır. 

Oyıtnun bu amacına ıöre demek 
ki: .. Şah almamaz, almacak yere ıi
demez, alınacak yerde duramaz". Şah 
alınına. almacak yere Jidene, alına
cak yerde durursa oyun tonucuna 
ermif ve diifman mat edilmit olur. 

Çok kere bir ptranç partiai mat 
oluncıya kadar ıilrmez, ıerek kuvvet· 
terinin azalmuı, gerek hMnD kunet· 
lerinin çok milaait durumlan karp • 
smda er geç mat edileceilni anlayan 
oyuncu iti uzatmu ve tmlim olur. 

Almak ve korunmak - Herhanıi 
bir tq bulundutu han4tden, berhan • 
gi bir diitman tqmı alabilecek du • 
rumda iae buna "alıyor" denir. 

"Alınıyor" durymundalri herhanci 
bir taş ta beTbangi bir aumle (me
seli tehdit altındaki haneden kaçmak 
ıuretile) "almmaktan koTUnabilir." 
Bununla beraber "almma" tehlikesine 
dütmil' bir tatm mutlaka "korun • 
mak" mecburiyeti yoktur. 
Kiş - Ancak uh ~in vaziyet ay
ni değildir. ..Alınıyor" dprumuna 
dilsen bir şalim mutlaka - milmkün 
olabildiği müddet - korunmam ll
zımdır. 

Bir oyuncu. herbanci bir tqile dlif
man şahmı alabilecek duruma girer 
girmez "Kit" deme': mecburiyetinde
dir. Şahın abnma tehdidi altında bu· 
lunduğunu haber veren .. Kit" tızeri
ne 11ıa._ taraf: 
-Gerek bu tehdidi yapm taıı ya pb 

yeyahut bqka tir tatla almak;. 
Gerek !&hı t~bdlt altındaki ~

den· kaldınp tehdit .:~ bulunmı· 
yan bir haneye götürmek; 

lmıir, (Özel aytanmıc bıldiriyor) - llbayhk köy büroeunun 
Yanıanlarda açtıgı Çocuk Bakını Yurdu kapatıbnış ve kamp
taki çocuklar lzmire getirilerek ailelerine teslim edilmişlerdir. 
Verem MüCadele Cemiyetinin Yamanla.rtblri lr.M'l'llftT ., ız..,1r.1 
pazar günü kapanacaktır. 

Çanakkalede muZIP hayvan 

Gerekae tatlanndan ~ erhanil biri· 
ni talı ile tehdit edel\ dUtman tap 
aruma etira-ek .. hmı kapatmak 
ıuretile .. korunmak" mecburiyetinde
dir. mUcadeleel 

ç.ın.kkıtlıe, (lWı) - Ezine kaza.-

M • d B B h amm R)'1in Uriioll bu yrl pelE bere· 
ersın e UZ u ranı ketli ve ~ olaqtur. AYCılar lrlii-

bU, ~ hafta i~nde Hacı Paşa 

Bu ilç mUdaf aadan ı. iç birisini ya
pamana "Kit ve Mat" olmut. talı 
tutuk dUtmUt, parti aonucuna ermlf 
demektir. 

.. Kit"' e ve "Kltt-en korunına" ya 
milat olarak apğıdaki tekle balmm: Menin, (Özel aytarımız bildiriyor) - Birkaç günde~ri çiftliğinde büyUık bk •~ıleT beyn.. 

şehrimizde buz buhranı bq göstenn;•tir. Bunun ıebebi, buz .. 1• mı t2:rtip etmıift'İI'. BWQk. mii%if' , ,. ı.y..a m~ıne bllıyük bir CS-
karan fabrikalardan birinin tamir edilmesi, diğerinin de çıkar- nem ~-Şimdiye laadlr illi 
dıgı buzu Tamıa göndenn~idir. Urayın bu ise bir care bul- rea. Sl"•pnlkr, iyi ıtemUÇJK vemıiı-
ması beklemn~. tiJı 

~i:.;~~!~ .. ~~~~~-...._.. ... .__..iiiiii-..Iİl!!l-..~e 

Muğla Sakaryaya Yenildi 
Muğla, (Özel aytanmız bildiriyor) - Mmtaka birincilikleri

ne katılmak üzere Aydına giden Mufla Yayli Spor takımı, bu
raya dönmüştür. Muğla takımı. Sakaryaya O • 4 yenilmiştir. 
Apgıdaki resim, Muğla aporcularmı Aydın llbayı ve Muila 
H.alkevi Baflcanı ile bir arada gösteriyor. 

I 
adam bulmaga, arkasına koy

•-======-=--... ---- maga liimm yok. Her uniye, 

VOSMAI ~~0 ::::i~ ~ 

o 104 

Etem izzet BBNlCE 

oğrenmek iatiyonım. Bitiin 
bUnlar sevgimin hızmdan. O, 
hj.ç beni kollamıyor, kıskamnr -
yor, üzerime dtipüyor. Demek 
ki, beni aeYmiyor. Bana diifkün 
deiiL Beni ihtıyar, hasta, ee· 
vımaız bulu.yor!" Bunu iyi bul· 
dmn. En peikoJojik nokta. 

Ve ~ kadın, güzel kadın. 
bi siyah gözlü, &im.et yüzlü, 
pembe beyu tenli kadm bu dii
ş\iniit ŞIIUJIU yapar ~ 
ıenlendi. ~ eül'1 -
cuklerini dafıttı: 

- öyle iae benim de hemen 
yapacaiJm qler var .• 

Dedt, kartnni verdı: 
- ona ~ gUv~nt Yer

mek içm ~ 4e keam.ı gibi 
~ ,8-JaiPJP 

Bugün neredeydin?. Telefon et
tim, yurtta yoktun? .. o konut
tuğwı güzel kaclm kimdn. Her
liifı böyle yüz tane IOftl bulup 
ortaya atmak, CAmıla MVgi kav
gaı yapmaktan kolay ne var?. 
~ bdm bu karan verdik

ten eoara: 
- Artık maele yok.. 

Dedi, PDll bir ao11* aldı. Ve 
bu Ahat1*Ja kaim, IUte baık· 
tı: 

- Oo.. yhml._ 
Geç~!. 
Daha bir IUtlik-lpn ftr •• 
Dedi. makiyaj kutalanm lra-

ıqtıımağa bafladL 

Cam bpul 
Genç kadın maıkiyajuu biti

riyoqhı. Aynada cözlerine bir 
klredlbaiNlldl: 

KüeOJ< TELGRAF 
HABERLERi 

• Yala'I& (Tan) - 3'-~ Ağuata. Za 
fer lııayTaım bu Mile burada en.Mi 
gC.rWımemit tekilde 1rutkılanmııtır. 
Geıcıe Y'l'Pılall (ener alaylWtndan eoo 
ra baA ubaba kıa<1ar etlenmlttiT. 

• Ştike, (Tan) - Hava teblikeaf
ni bilen ilye yumu iti devam etmek
tedir. BucUne kadar yapılan taahhüt 
bet bin lira11 ceçmiftir. 

ŞUphel• bir yangen 
Polie Galatadıa t&ph•li bir yangm 

tahlrikata. bqlamıttır. o.lırtıada ta 
kıendet- Cllddeaiınde 48 • 50 nuamnb 
V1ta1inJn llllıif oldufu aigomau 
bat Ye 111lrch' blmnlll çat•ında bat 
lı 1ıeı ,.,.ımmm ymdıtı pw . 
lliıllt w y-cınm çı11ırmuna meydan 
ftri1meden t1öndilriHmtlftitr. Bu hu 
Ml9ta 11kı bir tabldkıat yapıkukta • 
dır. 

Merkep ıaarmıt 
BoetanclCla ellllnekçi ç1nklığı ya

plll 11 ,..tarında ZekH. aı.ba ile 
gitmektıe 1btı 11nbimiıı ~ 
ki merkep .,..,_. ile lr&rıd.pmı ve 
lbrahimin lllıel4rıebl, ZeJUiyi nıımıı 
ve lmmındm yarellmqtK. 

Burada, a1r ruh, '( ı 1) han•inden 
( d 1) lıaneaine celerek kara pba 
"Kit" d ebilir. "Ki;'' haberini ahr 
almaz kartı taraf phını ''korumü ' 
yJni ''mat .Jmak" tebliketln4en kur
tarmak .. ecburiyetindedl.. Burada. 
bunu UÇ tekilde yapabilir; 

1 - ( d 1) baneaine ıelmit ruhu 
(f 3) ~eki fil ile alır; 

Z - (e 4) hane.indeki atı (d 2) 
baneaine ıetirerek plu kapatır; 

3 - (d 4) ... plu tehdit .altmda 
buJanmıyUl (c 5) haneline kaçmr. 
(Dikkat K'nenia 16rilni1ntls ld bU
rada. ph (d 3) Ye (d 5) hanele
rine ka;ırnu, çlnkil yine ayni dtıt
man, rubun tehdidi altındadır ( e 1) 
ve (e 5) hanelerine de ıidemeı, 
ç -· .. J>u hanelerde ak atın t-eb .. idln
dedir. Diler taraftan (e 4) hanesi 
kelleli atı ' •afmdan meııuJdOr. DUt
man atını da alamu, çilnlril o saman 
dqman tabı tarafmdan aluur. Niha
yet ( c 3) banteine de cldemeı, ora
iT da diifman pbmm .. •bc:Udincledfr. 
Şu halde kara p.bm ldften kurtµ1 -
mak için cidebileceii ,eıine yer ( c 
5) tir.) 

- İyi. Kirpiklerim bir fırça ı - Kapıyı açnuyacapn t. 
daha ister.. Makiyaj111U çabuk bomıah-

Dedi, elini fırçaya attL Bu ıı- yım .. 
rada oda kap•ı vunıldu ve ko- Gözlerim mutlaka kendi ren-
caemm leli geldi: gini bulmalı.. 

- Güney •• Güney!. Fakat, kapı vuruluyor ve 
Genç kadıiı birden tatırdı: doktor daha hula: 
- Ne ietiyor?, - Güney ... GUney! 
Geceleyin benim odama hiç Diye sesleniyordu. Genç ka-

gelmi)'ordu ?. dm alkıştı, bunaldı: 
Şimdi ne diyeyim?. - Nereden ben bu makiyajı 
Ne yapayım?. burada Y&pmaia kalktım. Hiç 
Binlen bin bir teY kafallJllll yaptığım ıey delildi. Bot bu-

içine aalc:brdL ç.buk karar ver- lundum !. 
mek lizmıdı. Ne yapacaktı?. Dedi, çırpmmaia bapadı. Bol 

- Tubhh.. çok kötü oklu.. au limmdl, odanm içiftde yok -
Dedi. Diifündtl: ta. Kolonyayı g6slerine döke
- Binim gözlerimi boza- meldi. 

mam.. Boyalar ıiJmetde çtkma.ıt. 
Maıkiyajlftn deiittirernem.:. En aon: 
Beni böyle cöriirse bu adaın - Yutturabilil'lem yutturu -

deliye d&ıerl rum, olmaz iae it o~ va-
Tanıyamu. l nr .. 
Hıç gönnecliii bir kadaı ot - Dedi, kalktı, elektriii IÖn-

dam!. dtırdü, IOllfa dunnadatı kocaaı-
v. ~-Ul'arJattriıı DIG Ylllldup ~ 15'L Billba 

POLJS 

11c1 1•11ç a~ 
Glndlrkaplp 

Ltklide Y~ ~blmıda 
M num&r'9h evde otunn .AU Sabebi 
illlllınde bir ıenç bundm Uç gün w
vel Miln.ir iemindeki bir ~nçle bir
likte Yerıilcapıd.., mtmüin .biasuai 
bir sandalı iıle Pendik tarafl&rma 
@!tmİflerdic. Gençler u~ gündmbe
rı eve 8'1medilderi için aiJıe~i po
liee ..._.t etmi.tJmtir. · PoU. bu 
iki gmoi aıwnaktedır. 

ikinci kattan 8fe0• 
Beyoilu Ka,....,..mlık cWrninin 

elektrikleriai yapm Lhif illlriade
ki ele4ttrikçt daiftnin ikiııd b.tm -
dan düıe~ vGcudtinün muhtelif 
yederiııden ,,....... .. ve atu ..... 
mtıe Beyolkı erkek baetabannine 
Jaaıdırıll!ııttır. 

Suların ceryanlle latan· 
buldan Mudan1aya 

Birbç gün ~ t.Jecliyeye aıit 
w borularını •nıdılılile Kadıktsyüne 
götür~ ıu.le-rm oe-re,.ma ka • 
pdarak ortadln kıaybolmuf olan ve 
birçok •-.tırmama ratmen bulu • 
nılinıym Şükril d&t bet gün denis 
iiatflDde cWp.ltarla çarpıft111r:tan 90n 
ra aç ve yarı 61.U .-Ar halde Mwtm • 
ya ..WMednde prülmU,tilr. 
ŞükTBnOn iJk ~ yapılmı, w 

hiçbiır Al'M9 utramıyan au borula
rı da bİİ' nıpurla ı~ gönde -
riılmittir. 

• Sir'k.ecidıe vagon.1- araaında ıc 
Ue llumaır oynadtklwı polen Ne
tet ve Ahmet ya.11.naıf91ardır. Y• 
pılaın aramada zar ile birlikte 112 
1ıııurut ta bu~nmut~· 

• Tabiım lltadmda maç y.apmü
ta ~ vefa tuımmcllıı Ahmet u 
tif oyutı c.namdıa Beytcoz takımm 
elan D.qiın cti4dmtaicUtf neticeli 
uvurduiu tekme ile Utif bd.ifçıe 
başmctmı yualaımufttt • 

• Yıeldetinnen.i Aaz Bey 80ka -
ğında oturm Leon Kacbk6y nlrtmu 
deniz kemrm.da dolatmken derıize 
dütmif eo1 lııolu klrllnqbr. Tect.ft 
için ._~ep Dmll ~e 
,.tıırumnaftzr. 

• Sar~ poHelerin y.ptıklltl"I 
•IL\h ara1Wında Büyllkdecede bıb 
'Vlelerin. birinde mc:.u lbrabim otlu 
Meı.nedıiıl tberinde 17 m:n.tim uzun 
Jıutunda bir biıçak bı.tkmnluı .. Mm 
met,-lcaı.n.m,t ... 

Deni• d6kllen 
MUllbtlt rarı 

~~,..,....~ 
eeh~~ .,_ 

~lı: bıitinıt ft içinde 
bulunm ~ yljlwı bütün deaJd 
bplıymak 1*çok werkn .ebeli • 
Jıeıt vecmifti. 

Bu mıeele 1-Mrmdıa .._. rm • 
liti ,...,,.... olfulu 4111*ıiı.tı bi
tirmiı w du'-Yı ~ ramorir&' 
kapmaRe duba kaıptlımnın lıfHelıeri 
ni alullk biır mıpor haısll'lılmıftK'. 

Her iki kaptllin ayrı,•• nıpxlar 
la ~ııl lfam~-- -- .. -
bebini biriıbirinm &tüne ...... a 
ft hiçbiri ıra. ~-- ...... bİ4' 

En mM'ut iman etrafına 
yan inaaadır diyec:epn seli,_· 
hangi bir feyden ae&et ean.k 7ııılıııİli 
tiyorıunuz ona ahpverin dly~ 
ıeliyor. 

Evimizin balkonu Iatanbul~ 
güzel bir parçaaını kucakla~ij 
aeriya doatlanmızdan atreftlrk. 
ilk defa &6rdUP bu ıeyleri bise 
.il.eder. AYUDuruz, fakat al1fUl 
'lelderimiz yine bu pelliii 
irca ecler. Bunun için koqunUll 
tır bir ana11 camı penceiniol 
kanır, tavu,ğunıa hu ana 
Uzun bir zaman özlenilmit bir 
ye, bir bileaiie kadın, kendi h 
tına ve bileline aJıttıtı kadar 
iı için t · r bafkumı ister v: blS 
kalannm 16nnek içib cana 
memleketimizden bqka dl 
uçup citmek için çırpımru. 

• Bıkmak ı..,,.nm en kaba bit 
lanıtı olarak lnUmU.e çıkar. V 
de iken "satmalme" damar 
pha kaldıran bir kravattan 
ama aevcDerimisdm, anatıil 
den bıkarız. En usuıı eüren "9 
az alqdan ve en kumu aevpıl 
diaine biden u alrftırandrr. 

Şairi bize en abpnadıpm. 
den bahaettifi için JeVer, rn•d 
zlm gtizlerimbin clre ctre 
pyleri delil de bambıifka bir 
yarattıp için hOrmet ederis. 
kin içimizdeki bizden pli 
ve kendilerine ahfmanma fırlat 
madığnmz yabancı biateri iıvanclll 
iı· bizi kendi kendimise taiilttlll 
!lllaılaru. 

..-.,~. 
Söıylıencliib '6N clulıeillın dıeniıe 

yayıılıln ........... llilml w.Mti i- amıs. 

zıerincle oldula p1ıi muhteUI tekil 
~ de yaptıiı W miJtdwı OD 

binleftıe &.71 pçme•tectil'. 
Denıı.e dlll6lenık - tarafa ,. -

yıl• ..... BoPzda, ~- ft 
.......... IM!bdu qysk, mot&r ft 
...,ur ~ heıpüıt lddettili ail>i 
eebil1erde.Jd bütün ,.tılann rıhtım 
lcmı dıa llİlmi.yllı bir bele pdı' • 
ıniştiC'. 

Etnıia ,_,._ muut)ar, bundlll 
blıfb llllılUecdetd bGtUn pltjlarm 
mı.mı da '9l'k bir hale retirdilin 
elen haonl•m p ucak ~ 
njmen biç m.... dıenbe giıemn 

Bedri 

olmuftuT. le Wlllİt ..W,leriae ~ 
Bu yUzdea war ıtiren 91ıpur fk.. lan wv a6dılr1-mıı Wır • 

ketleri. motarciiler, byıkçıl• ft 1 te.ıt etticmeleriai bi·ldlelllltllll""l 

ltk, kendiıini naza çeken, ııma
raıı; fakat, bütün tatWıpu. ~ 
gisini, büyüleyicililini taııran 
bir aeele: 

- Ne oldun kocacılan? •• 
Hasta mıam? .. 
Bir pyin mi var? .. 
Ne diye beni aradm? •• 
Diye liat üste dunnadan bir

çok ıeyler wmai• bafladı; 
Doktor da karllmlD kapıyı 

açarken birden Jimbalan tön
dürmetine ılfGlııtt. Kanamm 
atzmdın biribiri arkoundan bd
pbveren IOl'U1amıa cevap ...., 
meli bir yana bJralamt, omı ~ 
ruyonhı: 

- umbaı'an nlçiıı IÖlldilr
diln? .. 

Güney kaıpmm ukumda 
doktonı etikten içeriye adımnu 
atmlf bir durumdaydı. Genç 
kadm: 

- Y oo.. olmu.. tik önce een 
benim aorulanma karfıhk ver. 
J.&ı&ıWaaipa~ 
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S · P O R 
Hava Kurumu Maçları 

Beşiktaş, Sülegmanigegi 5 - O, 
Arnavutköy 

Karışığını 
ikinci Küme 
5 -2 Yendi 

[Baş tarafı 1 incide] 

Vaziyetlerde bile hasmı istihfaf et
memek lazımdır. Günün en iyi o -
'Yu;t<.ltları Beşiktaş takımının sol mu 
avıni ::nüdaJaada hatta müha.cim hat 
tıında da Şeref idi. Süleymaniyede 
de Riza., Musa ve Necdet güzel oy -
nadıtar. 

Bugün Galatasarayl.a Şişliyi Gü • 
ne-şle Kurtuluşu karşı karşıyıa. gö
receğiz. Hemen hemen turnuvanın 
~n alakalı günündeyiz demektir. 

Galatasaraylıların, Avrupa turnesin 
den daha yeni geldikleri için, form
larında oLdukJarı muhaickaıktır. Bu 
maçın güzel olacağını tahmin edi • 
:toruz • 

.Bilhassa en ziyade meil'ak uyan • 
d.ıracak maç Güneşle Kurtuluş ara-
1.Indakidir. Güneşlilerin bu korku için 
*Y1'airdanberi hazırlanmaıkta oldukla
t~ duyduık. Bugünkü kar~ılaşma 
~uneşin vaziyetini göstermek itiba
rJJe mühimdir. 

ıı:a'3ıl biır kadro ile çı~acaklan 

1 
üz maliım değildir. Galatasaray 

ılann da Giin~lilerin de bu mıı.~ -
laTı kazanmak için ç.o'k canlı oyniya 
takları be1denmclktedir. Bakalım bu 
•la.kalı gün ne r.onuçlar verecek? .. 

• 
Atletizm 
Birincilikleri 
Dün de iki Türkiye 

rekoru kırlldı 
<?uıına günü başhyan Türkiye at

letııı:n birin.Giliklcrine dün de F e
rı'tl'bahçe stadında devam edildi. So 
ll.uçları a.şagıya yazıyoruz. 

ı"(J meıre 

ı - Raif 23 sani 
2 - semih l3,S Alllye 
3 - Fikret 23,& &aniye 
Gülle alm:; 

l - Ateş İbrahim 12,72 m.etrc 
2 - Veysi 12.f" metre 
3 - Kangelidis 12,~l metre 

ı Zil metre: 

l' 1 - R>~Lt 16, 5 ean~ye (yeni Türki 
e Tckorıu) 
2 - Kadri J~.ı 
t:t.r; metre: 

1 - Mehmet Ali 53,8 saniye 
2 - Ziya 5.'!,1 Eaniye 
a - Cemal Y..O saniye 
.i adım: 

1 - Polyos 13.87 metre 
2 - Zeki Asım 13,37 metre 
a - Şükrü 13,1~ metre 
C.lrit atın5 

1 - Karaka ~3.34 metre 
2 - Ncc.de.t 50 90 
3 - Mahmut 4·~.14 

------1 - Remzi 35,11,l 
2 - lbrahim 39,35. 
3 - Niyazi 40,6 

l'unan diski --------
; - Veysi 3~,41 metre 

3 
- Naili 33.55 
- lzret 30,.;G 

s~r~5t dik ....____ ____ _ 
Grı~ - Veysi 43,30 ımctre (Yeni Tür 
~c rekoru) 
l - Naili 39,43 
]'), . 

" metre ;----
2 - Rec.cp 4.17.2 dakika 

3 - Ga!lip 4,20 
-Teo 

~111k atlama 
:---_ 
ı - Kad. 2 rı 3.0 metu 
3 - Silha 2.':13 meıtre 

- Mustafa 2,?3 metre 
r.; X 
.:___ 10-J) bayrak 
l 
2 - İstanbul 46,e 
3 - Ankara 

- :Sursa 

~kimler gfre'ek 

1r n11ııkü ltı 
0 

miisabaka lantan son-ı-.ı Bal 
~it: aı~"Unla.rma kadar kaınpa gire • 
tttiştır ~lcri n iE-imJeri t-esbit edil • 

J • u atletler şunlardır: 
stanb 1 

~ Scnı·h 't. ?/ • Raif, Cemil, Hakin, Fik -
)'a, Recep, Mabut. l'co, Rem 

Dünkü atleti.,m mi;sabakalarmda 
finaller 

zi, Hüseyin, Avni, ~evfik. Besi'11, 
Pulat, K•aTaka§. Ned~m, Hayda.r, Ci .. 
hat, Fethi, Ateş Ibrahinı. Naili, Ra
şit, irfan, Cemal Sait, Zeki, Toha. 

Ankara: 

Galiıp, Faik, Semih Lutfi. 

lrmir 

Süreyy..a.. 

Romanya bisiklet turu 
Bü!krq. 31 A.A. - Dün Romanya 

bisi•klet turunun beşinei etabı, A -
rad ile Ordea arasmda 120 kilomet
re üzerinden koşulmuştur. Geml~ t!aıs 
nif: 

Gragaç (Yugoslav) 26 saat 6 da • 
kika 54 saniye, Davidoç (Y.u,goslav
ya) 26 saat 22 da:Hka 23 saniye. Mor 
ımçea (Romen) 26 .saat 25 dıaıkika 
45 saniye. Daciel (EJ.ehietaın) 25 sa 
at 26 daki'ka 1 saniye. 

Ulu bakmnındaın tasnif: 
Yugoslavy:a. 2 ıaat 14 daıkika 8 

tmıiye, Rorrı.anya 83 .ısaat l i daıkika 
26 saniye, Uhistn ~6 saat 26 -Oakika 
1 ~n.iye, saatsiz olara'k Tüdtiye. 

Deliremiyen 
İnsanlar 

Akh kaybetmeme
nin yedi şartı var 
Son •ene terde· yer yüzünde ruh 

.bilgisi ç.ok ilerlemektedir. Bu alan

.da bazı buluşlar şimdiki düşünce.., 
terimize çok aykm olmakla bera.., 
her keşfolunan hakikatler karşısın~ 
da bunları ister istemez kabul ct-. 
mek me~buriyetindeyiz. 
Amerikanın en ileri gelen ruhi., 

yat mütehassıslarından Nevyorklu 
Dr. Paul Schilder beyin hastalıkla .. 
rr üzerinde uzun seneler tecrübeler. 
yapmış bir profesördiir. Bu profe .. 
sorun psiko - analiz; bakımından 

bulduğu yedi 1ıokta vardır ki, bir. 
insan bunlar hakkında düşüncesini. 
fazla yormaz ve bu meseleler üze-. 
rinde az çok müsterih olarak ya .. 
şarısa delirmesine imkan yoktur. Dr. 
ayni zamanda bu ye.di noktanın 

beşerin mes'ut bir hayat geçirmesi .. 
ııe de kafi geldiğini iddia etmekte .. 
dir. Schilder bunları şu suretle sı .. 
ralıyor: 

l - Başkalarının fikirleri ne o... 
!ursa olsun krlfk• kıyafet ve çehre-. 
sinden memnun olanlar, 

2 - Zayrf yahtıt hasta olduğuna. 
uzun uzun tasalanmıyanlar, 

3 - Kendi elinde olan vaziyet., 
lerde başlıbaşına, ve bir lideri ta .. 
kip lazımgeldiği vakit de fazla bir 
aksülamel duymadan onu takip e .. 
denler; 

4 - Erkekse erkek gibi, kadınsa 
kadın gibi hi8Sedenler, hareket e
denler, 

5 - Kadınsa erkekler. erkekse 
kadınlar üzerinde füsunkar bir te .. 
sir bırakanlar: 

6 - İstikbalden makul bir had 
dahilinde istediklerdM fazlasına, 
göz koymıyanlar; 

7 - Ölüm ve ahret hakkında ken
dilerinde hususi bir felsefe sahibi 
olanldr. 
Bunların delirmesi Doktor Paul 

Schilder'e göre ruhi bakımdan im .. 
kan haricindedir. 

T ~ N==================================================== ' . 
imtiyaz Ülkenin 
Yarısına Aittir 

[Bas tarafı 1 incide] 
le gazetesinin Adisababa aytarı Ha- vermelerini dilemektedir. 
beş imperatorunun. dün, İngiliz; - A
merikan konsorfliyomu ile, son derece 
gizli olarak, bir mukavele yaptığını 
ve bıı konsorsiyoma Harrar'da keşfi. 
yat ve işletme haklan verdiğini bildir 
mektedir. 

"Daily Telegraph" gazet~i bu ha
oeri aynen vermekle beraber, Lor. 
drada bulunan Finansal grup namına 
mukaveleyi Rickett'nin imza edeceği
ni tasrih etmektedir. 

1 mparatorluk topraklarının yarısın 
dan fazlasına şamil olan bu imtiyaz 
75 sene için verilmiştir. Ve imtiyazla 
verilen bölge, kuzey Eritre sınırın
dan Havaş nehrine kadar uzamakta
dır. imtiyaz güneyde Rodelf gölüne 
ulaşan ve orada Kenya sınırına daya
nan bir doğu hatla sınrlanmaktadır. 

Konsorsiyom Somaliye ulaşan bir 
Pipe • line • demir boru döşeyecek
tir. Bu işe on milyon lira sermaye kon 
duğu söylenmektedir. 

Daily Telegraph. bundan başka, 
Tsana gölünün imtiyazı ve kontrolü 
hakkında da önemli görüşmeler ya
prlmakta olduğunu ve Kahire ile Lon 
dranın, bu teşebbüse on milyon lira 
sermaye koyacaklarını yazmaktadır. 
Gölün su verimini arttırmak ve bin
lerce hektarlık çorak topraklan sula
mak üzere bir bend ve tulumbalar ya 
pılacaktrr 

lngiliz hUkOmeti ve 
konsorsiyom 

Londrı. 31 (A.A.) - Resmi ceven 
!erden öğrenildiğine göre, Büyük 
Britanya hükumeti, Habesistan tara
fından bir lngiliz - Amerikan grupu
na verildiği söylenen imtiyaz mesele
si hakkında hiç bir malümat sahibi 
olmadığı gibi, bu işin doğru olup ol 
madığını mücnit bir haber de alma
dığından bu habere bir önem verme
ğe eğgin bulunmamaktadır. Ayrıca 
hu grupa lngiliz hükumeti tarafından 
resmi veya gayri resmi bir yardımda 
bulunulmadığı da kaydedilmektedir. 

Öte yandan İngiliz hükümetinin, 
birçok fırsatlarda tasrih ettiği gibi, 
Tsana gölü müstesna olmak üzere 
Hahe;istanda hiçbir ekonomik asi~ 
takip etmediği kaydedilmekte ve E~ 
denin 9 Temmuzda Avam kamarasın 
da söylediği gibi büyük Britanyanın 
Mısır. Sudan ve Mavi Nilin yukarı 
havzasındaki menfaatlerini dikkatle 
takip, eden Tsana gölü planını ta • 
h~kkuk ettirmek için daha münasip 
bır uman beklemer) muvafık gör • 
düğlü ilave edilmektedir. 

Bu şartlar içinde herhangi bir Ingi 
liz • Amerikan grııpuna yardım veya 
onu teşçi etmek lngiliz hükumetinin 
en son yapacağı bir şeydir. 

Petrol imtiyazları ve 
diplomatik karışıklıklar 
v,~ington, 7 ( A.A.) - Tecrübeli 

ar.sı~iıusal m~de.kkikler, Habeşistan -
dakı petrol ımtıyazları hakkında dip 
lomatik kargasalıklar husule gelmesi 
ihtimalinden korkmaktadırlar. Bunun 
la beraber.bu imtiyazın, Birleşik dev· 
lctleri bugünkü buhrana karıştırmıya 
cagı sanılmaktadır. Çiinkü, Birleşik 
devletlerin, Habeşistanda esasen sa -
Jıip oldukları petrol menfaatleri Ame· 
rikanın, bitaraflık kanununu kabul et 
mesine engel teşkil etmemiştir. 
. ROQsevelt'in bu kanun projesini im 

z~ etm~k hususundaki geçikişi birçok 
soylentılcrc yol açmışsa da iyi ha • 
b~: alan çevenler, buna hiç bir sebep 
~os.terı;ıemektedir. Dışişlcri bakanlı
gı. ımtıyaz, Adisababa tarafmdan te
yit edilmedikçe. bunun hakkında ka
t:iyyen birşer söylemek istememekte 
dır. Borach, ımtiyazm birleşik de\'let 
kr tebealan tarafından satın alınma
&ının Amerikanın bitaraflık siyasası
nı bozmıyacagını söylemiştir. 

Yeniden 200 bin ltalyan 
silah altına ahnacak 

Bolzano, 31 (A.A.) - Mussolini 
~ı~r türl~i iht.i~all.~rc karşı gelmek 
ı~ın ye~ı?en ıkı yuz bin ltalyanın ey· 
lul~e sılah altına çağmlacağını. as
ken kıtala~ tarafından yapılan büyük 
g~it. r~smınde verdiği söylevde bil • 
dırmıştı.r •. Man~v~alara iştirak eden 
Mussolını demıştır ki: 

B~r k~re dal~a her~esin bilmesi gc
rektır kı. zecrı tedbırlerden manasız 
ve tahrik edici bir tarzda bahsedildik· 
çe ne bir tek nefer. ne bir tek deniz
~i .• ne bir tek uçakçı terhis etmiyece
gız • ., 

Bu hitabe yalnız üç dakika sürmiiş 
tür. 

Topçu talimleri 
Bolzano, 31 (A.A.) - Kral ve Du 

~e. "Po., vadisinde 124 toptan mü
rekkep 31 batarya. tar~fından yapılan 
gerçek topçu ateşı talımlerinde hazır 
b~lunmuşlardır. 

Eden raporu hazırladı 
Londra, 31 (A.A.) - Eden, Ulus· 

lar sosyetesi konseyinin 4 eylfıldeki 
toplantısına verilecek raporu hazırla 
maktadır. Bu rapor, Eden - Laval gö 
rüşmesinden sonra dcği ebilecektir. 
Londra çevenlcri, Cenevrede Ingilte
rc ile Fransanm müıtcrek bir rapor 

ltalyan Erkim harbiye 
Başkam Parise gitti 

Paris, 31 (A.A.) - "Matin" gaze
tesinin Bolzano özel aytarı, ltalyan 
genel kurmay ba§kanı general Badoğ 
lio'nun, dün, Champagne'deki manev
ralarda bulunmak üzere Parise gitti
ğini haber vermektedir. 

Düşmanca yazılar 
Roma, 31 (A.A.) - Taymis ve 

Nev-Chronicle gazetelerinin Bolzano 
bildiriği hakkındaki yazılarından bah 
f.eden ltalyan gazeteleri bu yazıların 
açık olarak düşmanca olduğunu ve 
lngiliz basınının mülhem olduğu bazı 
İngiliz sevenlerine karşı ltalyanın 
gösterdiği güvensizliğin doğruluğu -
nu isbat ettiğini kaydeylemektedir. 

Doğu Afrikasma gidenler 
Napoli, 31 (A.A.) - Tevere va -

puru ile ircana uçak gemisi asker, 
harp levazımı ve birçok uçakları do
ğu Afrikasına götürmek üzere bura
dan hareket etmişti:. 

Avusturalya ve Habeşistan 
Londra, 31 (A.A.) - Canberradan 

Reuter Ajansına bildirildiğine göre, 
Avusturalya Başbaka.11, Avusturalya 
yı Cenevr~de temsil edecek olan yük 
sek komiser Brucc'un, ltalya aleyhin 
deki zecri tedbirlere oy vermesine 
dair talimat aldığı hakkındaki basrn 
haberlerinin aslı olmadığmı söylemiş
tir. Başbakan Habeşistanda harp pat 
)ayacak olursa, Avusturalyanın. he -
nüz filen ortada bulunmıyan bu me
sele hakkında alacağı durumun mev
zuu bahsolamıyacağım ilave etmiştir. 
Buna mukabil, Bruce'un Ingilterenin 
barış siyasasına tam bir müzaherette 
bulunacağı resmen teyit olunmakta
dır. 

Harbe karşı sigorta 
Paris, 31 (A.A.) - Londradan 

Matin gazetesine bildirildiğine göre, 
Habeş imparatoru, Lloyd'e müracaat 
ederek, Adisababadaki özel gayrimen 
kul malları ve hükumet mallarının 
büyük bir kısmını harp tehlikesine 
karşı sigorta etmesini istemi~tir. Bu 
malların hepsi takriben 82 milyon 
kıymetindedir. Lloyd henüz cevap ver 
memi§tİr. İmparatorun Avrupa banka 
larında bulunan menkul özel servetin 
den büyük bir kısmı jPari•te bulun
maktadır. 

Habeş dövizleri 
Adisababa, 31 (A.A.) - Habeş 

Bankası yalnız gezginlerle tecimen
lere münhasır ve az mikdarda olmak 
şartiyle yeniden yabancı döviT. satma 
ğa başlamıştır. ithalatın ihracattan 
fazla olması yüzünden husule gelen 
d?v.iz azlığı. sermayelerin harp teh
dıdıyle dışarı kaçmasından ötürü da
h:' fazla artmıştır. Ote yandan birçok 
kımseler harbin sonuçlarından ~üphe 
etmekte, ve Avrupa mallarını iddihar 
eylemektedirler. Fakat memleketin 
kaynakları geniş olduğu gibi banka
nın durumu da iyidir ve kağıt oarala
rm yüzde yüz madeni karşılığ.ı mev
cut bulunmaktadır. 

2000 müracaat 
Londra. 31 (A.A.) - Londradaki 

~a.beş elçiliği. resmi bir bildirikle ln 
gılız tebaası tarafından Habeş ordu· 
suna girmek için yapılan müracaatla
rı red.?etmekte, fakat iki bini geçen 
bu .muracaatların delalet ettiği sem
patı d~ygulanndan dolayı Habeşista
nın mınnettarhğım bildirmektedir. 

lngilizlerin diljer ordularda 
askerliai 

w Londra, 31 (A.A.) - Dış Bakanh
g~ t~~afmdan dün akşam yapılan bir 
bıld.ırık lngiliz hükumetinin müsaa
desı olmaksızın lngiliz tebaasından 
olan veya Ingiliz himayesi altında bu 
1~!1a;ı herhangi bir şahsın, lngiltere 
hukumetinin diplomatik münasebet -
lcrde .bulunduğu bir devletle harp e
den dı/er bir devletin ordusunda bir 
memuriyet kabul etmesi yasak oldu
ğunu hatırlatmaktadır. 

Şehrimizde Habeşistana 
gönUllU gitmek istiyen 

ltalyanlar 
Şehrimizde bulunan birçok Italyan 

~r ve bu meyanda Banka Komerçi· 
yal.e lta.lyana direktiirü Poppi. Lloyd 
Trıy~tıno kumpanyası direktörü 
K~paeur ve Italyan Ticaret ataşesi 
Arrıvobane, sefaret vasrtasile ve Mus 
ı>ol~niye haber göndermişler ve Ha
beşıstana gönüllü olarak gitmek iste
diklerini bildirmişlerdir. Bundan baş
ka gönüllü olarak Habeşistana git -
mek isteyen şehrimizdeki diğer Ital • 
yanlar da aralarında bir defter açmış 
lar ve buraya Habeşistana gitmek is
teyenleri kaydetmege başlamışlar • 
dır. 

Manevralar bitti 
Bolzano. 31 A.A. - Manevralar 

bitmiştir. Manevralardan sonra 120 
bin askerin iştirakiyle bir geçit res 
mi yapılmıştır. Bu resimde Duçe, 
Mare~I Batbao ve harbiye. bahny~ 
v~ haw müateprlan bwunmuıtuct 

TEMiZ SÜT 

Yunanistanda Bir Süt Fabrika~ 
sında Sıhhi Süt Nasıl Yapılıyor? 

1 

Şişeler otomatik surette kapanıyor - Bin okkalık sütün çalkan
dığı kazanlar - Rastorizasyon yapılan kazanlarda hararet dai

ma 65 derecedir- Muazzam bir makina şişeleri dolduruyor 
Atina, 29 - Sabahleyin, sütümü 

içiyordu~ .. Kapı çalındı, postacı ga
zete ge5ırdı. Sütümü bir kenara bı
rakarak hemen açtım. İlk gözüme 
ilişen havadis şu oldu: 

Temiz Süt hikayesi 
Bdr:diye süt i§ini bu yıl kökün

den halledt!tıek lstanbuilulara te
miz ve s1hhi süt Jçirmeğe karar 
v'el'mi§ bu/uf)Uyor. Bu iş sermayeye 
ihtiyaç göstor'.İrse milli bir banka
dıan istikraz yapılacaktır. 

Havadisi okuyunca güldüm. Bun
dan on yedi sene kadar evvel, ilk 
gazeteciliğe başladığım günlerde 
ben de buna benzer hava1!isler geti
riyordum, ben de ''Belediye siit işi
ni bu yıl kökünden .... ,. diye satırla 
yazılar yazıyordum. İtiraf edeyim 
ki, okuyucuların biz gazetecilere: 

- Ah .. Siz gazeteciler yok mu
sunuz, pireyi deve yaparsınız, tar
zındaki sitemleri cok haklı. Ben o 
zaman süt işini, belediye "bu yıl., 
değil, bu "esır,. da halletmeğe ka
rar ver!cek diye yazmalıymışım. 
Bunları dü~ünürken. elim, posta

cının "Tan,, ı getirmcsilc yarıda 

kalan hareketini tamamladı ve bir 
kcna.ra bıraktığım !iÜte uzandı. Al-
ım. buzlu sütümü içtim. Bu sütün 

lezzeti bana iki misli geldi. Çünkü .. 
Çünkü içtigim süt, pastörize ve 

mükemmel bir süttü. Şişesi, hani ya 
lstanbulda. ancak sinemalarda gör
düğümüz süt şişeleri gibiydi. Ha
tırlıyacaksınız: Bazı filmlerde 
görmüşsünüzdür. Sabahleyin oda
ların kapıları önüne bir adam, şi
§eler bırakır. Kapılar açılır. içerden 
yarı çıplak bir kol uzamr ve şişeyi 
alarak boşunu bırakır. İşte o süt 
şişe )erinden. 

İstanbulluların yalnız filmde 
gördükleri bu şişelerdenki mükem
mel sütleri, Atinalılar burada okka
sı - kilosu değil, burada henüz ok
ka ve arşın kullanılıyor - 12 drah· 
mi, yani bizim para ile on beş ku
ruşa içiyorlar. Ve bu sütü burada, 
bir fabrika, bir süt fabrikası yapı
yor. 

Hemen telefonu açtım. Ru süt 
fabrikasını arıyarak, İstanbullular 
namına gezmek üzere bir randevu 
aldım. Fabt-ikadan: 

- Fabrikamız her gün her kim 
isteır.se ona açıktır, gelip gezebilir. 
Siz de buyurun. 

Dediler. Gittim. 

• 
Sü! fabrikasının .ismi Evga'dır. 

Fabrıkanın temelJeri geçen yıl ni
sanda atılmıştır. lkincikanundan
beri çalrşma ktadır. Fabrika günde 
18 ton süt işliyor. Bu 18 ton süt için 
sekiz saat çalışıyor. Fabrika, Ame· 
rikada bu işle meşgul olmuş bir 
Yunanlı tarafından, Şikagodaki 
süt fabrikaları nümune tutularak 
kurulmuş. Yirmi senedenberi süt
çülükle meşgul olan bu zat. bizzat 
bana rehberlik etti ve onunla bera
ber gezmeğe başladık. Bir fahri ka
dan ziyade bir hastane ameliyatha
nesini andıran binanın kapısını a
çarken, Bay Surapas - fabrikanın 
müdürü - dedi ki: 

- Sizi. sütü kabul eder gibi ve 
onun takip ettiği dairelerden sıra
sile geçireceğim. 

lşte, bir ı.aboratuvardayız. Bir ta
rafta sıra ıle .. m~.azzam güğümler 
var.Şarşıdan. sutçulerden alınan süt
bu güğüml~r!e geliyor. Burada 
muayene edılıyor. Gelen sütlerde 
ş':' şartların olması lazım: 18 dor
!'11k .d~rece asidite; yüzde üç buçuk 
ıle ıkı buçuk arası yağ ve 1030 ile 
1032 arası sıkleti izafiye. 

Bu şartları doldurmıyan sütler 
alınmıyor. Alınanlar otomatik bir 
surette tartılarak sıfırdan aşağı iki 
dereceye soğuk bir süzgeçten ge
çirilir .Oradan, herbiri on bin ok
kalık ve gene sıfırdan aşağı iki 
derece soğuk iki büyük kazana gi
der. Kazanın içinde süt büyük per
vanelerle dövülür, çalkanır ve tek
ru bir ıüzıc5tcn ıe5cr. ~imdi ııra 

pastörizasyon borularına geliyor. 
Süt, bir sürü borulara verilir. B~ 
ruların içinde daimi sıcaklık 65 de· 
recedir. Süt bu boruların içinde du· 
rur ve tamamen 65 dereceyi buldu
rulur, buradan ayni hararette ve 
yabancı maddeleri imha eden bir 
başka etüve geçer. Daha evvel, süt, 
hassas bir makineden geçiyor. Bu 
makine, eğer süt 65 dereceyi bul
mam.ıpa otomatik bir surette kapa
nıyor, sütü durduruyor ve istenilen 
dereceyi bulmadıkça açılmıyor. 
Şimdi süt pastörize olmu§tur, fa
kat l1enüz bir teviyeye gelmemiş
tir. içinde kabarcıklar, pıhtılar fi. 
lan vardır. Süt, bin, iki bin litre 
tazyik yapan bir başka kazana geçi
riliyor ve burada çalkanarak, bir 
taraftan tazyik, bir taraftan çal
kanma suretile bir teviyeye, ay.ni 
incelik veya kalınlıkta bir mayi ha
line getiriliyor. Artık her şey bit
miştir. Fakat henüz sütün harareti 
65 derecedir. Süt bir boruya verili• 
yor ve birkaç saniye içinde 65 de
rece sıcaklıktan sıfırdan aşağı iki 
derece soğukluğa iniyor. Bu mua
mele olurken de, demin yukarda ta
rif ettiğim ?işe~en, otomatik bir 
tarzda dolup ' ustalıklı bir sistemle 
şişe kapanıyor. 

Süt alınıp da şişenin içine girene 
kadar, yüzünü kimse görmediği gi
bi, ona hiçbir el de dokunmamıştır. 
Bu muamele için de yalnız 45 daki
ka sarfedilmiştir. 

Burada şunu da ilave etmeliyim 
ki, şişeler yarımşar okkahktır ve 
tamamen yerli şişelerdir. Kapan
dıktan sonra açılması imkanı bir 
şartla vardır: Tekrar kapanmamak. 
Bundan başka şişeyi kaıpatan tıpa
lar bir daha kullanılmaz. kullanıla
maz. Bu tıpala~ tazyik edilmiı kar
tondandır. 

Şişelerle, süt güğümlerinin de 
fabrikada otomatik bir şekilde ve 
etüvlerde otomatik olarak temiz
lendiğini ilave etmeğe lüzum gör
müyorum. 

Fabrikanın zayiatı da var. Gayet 
tabii süt, i:;lenirken muhtelif ha
raret derecelerine tabi tutuluyor. 
Tebahhur ediyor, :şişelere konar
ken, ne de olsa dökülüyor. Umumi 
zayiat nispeti, buna rağmen, yüzde 
beş ile altı arasıdır. 

Şimdi bu bütün bir şehire sıhhi 
ve temiz süt içiren - hem de bu 
k~dar ucuz. - fa?rikanm 200 bey· 
gır ~uvvetıJ?de. hır makine ile ça· 
hştıgını ve ışçı olarak da sade 18 
kişi. kullandığını söylersem, bu süt 
işinın muazzam bir iş de olmadığı
nı.. anlat?1ı olurum sanıyorum. 
Musaa~enızle bir şey daha ilive 
e~~cegım. Evga'nın pastörize ve 
mukemmel sütleri, herkesin evine 
kadar getirilmek şartile 12 drahmi
ye satılırken, bildiğimiz alelade 
kontrolsuz sütler, yalnız bir drah
mi eksiğine, yani 50 para eksiğine 
satılıyor. 

Evga, bundan başka, te-reyağı, 

krema ve dondurma da y,.apıyor. 
Böylece, satılmamış sütünü - eğer 
kalmışsa - bu maddelere ifrağ e
derek kaybolmaktan kurtarıyor. 
Şimdi artık, :;·~nardır temiz ve 

sıhhi süt bekliyen zavallı İstanbul· 
lu vatandaşlarım, pastörize süt ka· 
dehimi, hem de buzlu, şerefinize 

kaldırarak afiyetinize içerim. 

Fikret ADIL 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye mütehassısı 

Pazardan başka günlerde saat 
(2,30 dan 6 va) kadar lstanbu1 
Divan yolu No. ı 18. 

Muayenehane ve ev telefonu: 
22398. Yazlık telefonu Kandilli 
38. Beylubeyi 48. 1144 
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Dünya Ga~etelerine Göre · ·H idiseler 
UNYA SIYASASI 

Almanya Ve Habeşistan 
Co11<(.•p1Jn.ı'.rrr.e di_clonıatiqr.:e eı: 
f'olitique ten: 
Pariste, İtalya, Fransa ve İngilte

enin mümessilleri arasında Habe
iatan - İtalya anla§mazlığının ba
rı yolu ile halledilmesi için yapılan 
üzakercler hakkında izahat veren 
ranaa batbakanı, müzakerelerde 
klif edilen hal çarelerinin incelen
esi esnasında birçok ~üçlüklerle 
arşılatıldığını ve bu yüzden müza
erelerin tehir edilerek meselenin 
iplomatik yullardan takip edilmesi 
· ımgeldiğini bildirmiıti. 

Oçler müzakeresinin geçirdiği in
iıaf aafhalanna acunun dört tara
nda bliyük bir önem verilmesi ko
ylıkla anlatılacağı gibi, bu iki dev

et, arasında kopan ciddiğ anlaşmaz-
ğın takip edeceği akış hakkında 
er yandan birçok endişelerin izhar 
lunması da pek tabiidir. Ancak ali
adar basından bir kısmının bir sı· 
ada aldıkları vaziyet anlaıılmamak-
dır. 

Filhakika, Paris müzakerelerine 
ıtirak eden memleketlerin basınla
P· görü9melerin devam ettiği üç 
gün esnasında tam bir süküt muha
ua etmi,ıerdir. Konumıalann eaa
ım 1906 muahedenamesi teşkil ede
eğine dair verilen haberlerden ma
da, ne müzakere programına. ne de 
ştirak edenlerin yaptıkları tekliflere 
air bir malumat verilmemiştir. Bu, 
erhalde elde edilen tecrübelere gö-
e, buna benzer müşkül müzakere 
ev.ıularının, neıtredildikleri takdir

e, umumiyetle menfi teıir bıraktığı 
nlaşıldığı için yapılmrıt olsa gerek. 
akat asıl hayreti mucip olan nokta, 
erek Fran11z ve gerek İngiliz ha-
mının, bu gibi hallerde, yani durum 
akkında toplu malumat olmadığı 
aman gereken ihtiyatı tamamiylc 
nutarak kendilerini, bizzat istirak 
denlerden daha fazla biliyorl~rmış 

gibi göstermeleridir. Bunu Pads 
konuşmaları esnasında İtalya devlet 
başkanına sorulan sorguların mevzu
ubabs olduğu zaman görebiliyoruz. 
Şimdiye kadar, bu ıorguların haki
ki karakteri ve manasına dair hiç
bir yabancının malumat vermesine 
imkan olmadığı halde, İtalya tara
fından verilen ve tamamiyle 
mahrem olan - cevaplar bile, çok 
heyecanlı tenkitlere mevzu oluyor. 
Bu ise basının muallakta kalan mü
zakerelere karışarak kendiıini ha· 
kem seçmesi - yahut seçilmesi -
ve mes'uliyet meselesi hakkında bi
taraf bir şekilde ispat olunamıyan 
konufmalan C'V'Velden tahmin et
mek ve kısmen de yabancıların kö
tü niyetlerinin yardımiyle genel du
rumu vaktinden evvel gerginleıtir
mekten baıtka bir şey değildir. Bü
tün ilgili muhaliflerin, her ne şekil
de olursa olsun, bir hal çaresine 
eri,mek için ellerinden gelen gayre
ti harcadıkları bir sırada, tıpkı Al
manyaya karşı kullanılan bu nevi u
suller sayesinde her halde durumun 
eakinle~mC1!1ine, gerginliğin azalma
sına ve hatta amacın tahakkukuna 
pek az imkan kalacaktır. 

Bu mülahazalardan sarfınazar, 
umumiyet 'tibariyle, Paris konu§ma
larının cereyanı ve karşda~ılan güç
lükler hakkında kamoyun basın ta
rafından aydınlanmasında takip edi· 
len usulün, çok mükemmel olduğunu 
iddia etmek kabil değildir. Her ne 
kadar asıl konkret meseleler. ancak 
birkaç devleti ilgilendirebilirse de, 
herhangi bir muharebenin yapacağı 
aksi tesirler, uzakta kalan milletleri 
de zarara sokacağına göre, bilhas
sa bu meselenin halli ve tasfiyesi 
•!iın harcanan gayretler hakkında 

•!$ıkça ~mlanmak istemeleri, hak
ları olmasa bile menfaatleri icabı
dır. 

lngiliz !ta/yana - Habeş arslanını avlayabilirsin. Fakat de· 
risini elde ettiğin zaman beni unutma! 

(Varşovada çrkan Mucha) dan 
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Abanoz Bilezik 
RENE CHAMBE 

Birçok bavullar şimdiden güver
teye yığılmt§tı. Hizmetçi neferi 
hepsini bir sıraya koymağ.a. u&ra
şıyordu. Kendisine sordum: 

- Benimkileri de çıkaracak mı
aın? 

Tuha<f tuhaf gülfumedi: 
- Hayır efendim. dedi, sizin 

daha vaktiniz var. §imdilik yalnız 
Dr Framond ile kumandan Möewe 
nin eşyasım çıkarıyoruz 

- Allah a!Lah, onlar bizden ev
yel mi çıkacaklar? 

Hizmetçinin mürai ıuratından 
bir §ey anlamak kabil olmuyordu, 
omuzlarını silkti: 

- Ben bir şey bilmiyorum, dedi, 
bana böyle emir verdiler. 

Israr etmedim. 
Çok geçmeden Aviatik ist(kamet 

değiştirdi ve uzaklarda görünen 
sahile muvazi bir yol aldı. Güneş 
de yavat yavaş iniyordu. 

Sahillerin profillerinden nereler-
de bulunduğumuzu anlamıştım: 
Tulon, Faron, Cotıe noire ! 

Az sonra. Giens yarımadası gö
cündü. Yanı varacağımız yer! 

Fakat bir de l>aktım ki yat yarı-

Gene nerelere gidiyoruz? 
Deniz sakin, gün iyiden iyiye 

iğiliyor. Balıkçı kayıkları şimdi
den uykuya dalmı~a benziyorlar. 
Son r~ıklar ortalığa bir rehavet ve
riyor. Bu tatlılığın. bu ~iirin üs
tüne sanki harbin öldürücü, bunal
tıcı gölgui yayılıyor. Yurdum, 
meğer sen ne güzel yermişsin ! 

Aviatik'in arka tarafında yolcu
lar toıplanmı~lar'dı. Kimse konuş
muyordu. 

Dakikaılar birer birer geçip gidi
Y?r ve ben daha ge~ip gidecek da
kıkalarr düsünüyordum. Ne ağır, 
ne inunın omuzlarına kurşun g~bi 
çöken dakikalar .. 

Framond'a karşı da bana göste
rilen mi safi rperverli k için hiçbir 
te~ekkür, hi.çbir minnet ke Hmesi 
ağzımdan çrkmrya.caktı. Çünkü bir
denbire Foumier'nin hayati gözle
rimin önünde canlanıyordu. Unu
tulur muydu gördüğüm şeyler? •. 
Hele bir defa Fransız toprağına 
çıkalım, o zaman görU§ürUz. 

Evet ama, nasıl bir manevra kul
lanmah da bir ayak evvel dışarı 
çıkmalı? ~ 

Maryse ile babasından ayrılma
dan, acaba polise nasıl haber verme
li? 

Bir yol bulmak i~in kafamın içini 
kazırken, bir el omuzuma dokun
du. Dönüp baktım. Framondıi Sır-

Lı ]ournal'd~n: 
Lyon da Rene sokağında 4Z nu

marada birkac aydanberi bir sü
vari çavuıu Jean Avit kansı ile 
beraber oturmaktadır. Çavuş Avit 
üç haftadanberi alayının yapmakta 
olduğu manevralarda bulunuyor
·du. Bundan iki gün evvel imzasız 
bir ınktup almıştır. Bu mektupta 
karıamm . k~ndisinin evde bulun
mamaamdan bilistifade eve Lucien 
Lanceton adında birini almakta 
olduğu bildiriliyordu. Avit bunun 
üzerine kumandanından bir iki gün 
ıçın ızın almış ve hemen evine 
koşmuştur. 

Avi g.cceyarısı Lyon istasyonu
.na koşmu§ ve oradçm karısını 3.§ıkı 
ile bir arada yakahyacağmı ümit 
ederek doğruca evine gitnüştir. A
vit'in evi bir katlıdır. Ustünde bir 
de tavan arası vardrr. Sabırsızlık
tan ve krskançhktan heyeoanına 
mağlup olan zavallı asker, kapıyı 
şi~tle birkaç de.fa çalmıs v.e fa. 
'kat kapı ancak bir çeyrek sonra. 
a~ılmıştrr. 

Avit kapıyı ıaçrnca karrıstnı yal
nrz olarak bulmuştur. Bununla be
raber içeriye giırer girmez sokak 
kapısını kilitlemiş ve anahtarı ce
bia.e koy~ak ;ıuk""3f~ı~r. 
Gece hadis.esiz geç.rrtiştir. Fakat sa· 
bah saat yedide, kadın, kahvaltı 

hanrlamalcta olduğu bir sırada, 

Avit tavan arasından gelen bazı 

gikliltüler i~\tmiştir. Bu suretle 
.gecedcnberi içini kemiren şüpheler 
bir kat daha kuvvet bulmuştur. He
men yukarıya çıkmış ve rakibi.ni 
tavan arasında yakalam1ştır. Bu 
adam filhakika. imzasız mektupta 
ismi haber veri.len Lanceton idi. 
·O, geceyi tavan arasında geçirmiş, 
a~ıkane sohbet yarıda kalmıştı. 

Avit bu hiddetle: 
- Orada ne yapıyorsun? diye 

sormuş. 

- Fare arıyorum, cevabmt al
mıştır. 

Sakin görünen Avit, aşağıya in
miştir. Bunun üzerine rakibi de 
.ayakkabılarını ıeline alarak, gürül
tüsilzce sokak ka·pnmın önüne ka
dar inebilmiş ise de kapının ka.pa.
h olduğunu görmüştür .. 

Lanceton açmak için kapıyı zor
Jamağa başlarntş, fakat muvaffak 
olamamııtır. Bu sırada Avit arka.
~undan yetişmiş ve hiçbir kelime 
aöylemedeın beynine ateş etmiştir. 
Lanceton yere yuvarlanmış, ölümü 
ani olmuştur. - . 

kasket, elinde de bir yol çantası 
vardı. 

Bakı§lan pek ağırdı, yüzü pek 
ciddiletmişti: 

- De Soliera, dedi, ne yazık ki 
artık sizden ayrılmak zamanı gel
di. Ben gidiyorum, Moewe de be
nimle beraber geliyor. 

- Ne diyorsunuz? Böyle deniz 
ortasında mı? 

- Ne yapalım? Telsizle yeni bir 
haber aldık. Güzel icat bu telsiz? 
Bir randevumuz var, yetişmek mec
buriyetindeyiz. 

Hakikaten o esnada bir kano oto
mobil peyda oldu. Daha biraz uzak
ta olmakla beraber, motörünün aü
rültüaü duyuluyordu. 
Baktım, bize doğru geliyor. 
- Sizi almağa mı geliyor? de

dim. 
- Evet, bizi almağa geliyor! 
- Doğrusu bir şey anlıyarnıyo-

rum. 
Framond elindeki çantayı yere bı

raktı: 
- Anlamadınız mı? dedi, Avia

tik'in niçin geldiği yere dönmediği
ne ıaşıyorsunuz. Maalesef böyle bir 
zaruret hasıl oldu. Her şeyde ihti
yatlı olmak kadar iyi bir fazilet yok
tur. 

- Peki, neden çekiniyorsunuz? 
- Neden çekindiğimizi ar~ık si-

zın pek iyi anlamanız lazimdır. 

Komşular yetişmiş, zabıtaya ha· 
ber verilmiş, katil sükünetle poli-
5C teslim ol:ınuştur. 

~-.... ~ 
Fransızlar zecri ted· 
birlerin aleyhinde 

Pariır gaz.eteleri Cenevre konse• 
yinde Habeş anlaşmaz.lığı İfinde 
Fransanın alacağı durumun ne ola· 
cağını incelemektedirler. 

Matin ga:z.etesi sarahaten :z.ecri 
t~tbirlere karıı bulunmakla ve bun 
ların ihtilatlar doğuracağını .söyli
yerek şunları yazmaktadır: 
Eğer Uluslar sosyetesi paktının, 

kelimelerinin tahmil ettiği mecbu
riyetlerle paktın ruhunu telif et
mek caresi bulunursa harbin umu· 
milefmesinden kacmmah ve tatbik 
etlil~cek tedbirleri tahdit etmek 
kabil olacaktı,.. Fakat zecri tedbir
lerin, bir Avrupa harbiyle sonuçla· 
nacak ihtilntlar tehlikesi harfı.sın
da tatbikına gidilecek olursa z;ecri 
tedbirler için oy vermekten kaçın· 
malıdır. 

Figaro diyor ki: 
Fransa üç aydanberi anlaşmazlı· 

ğı AU!et &le akluclim daireainde ko 
, ........ ~ Wul.- ....... J"I'~ 
tır. Fakat alacağınu::t darumun me 
tin iddiaırı gerektir. Zira Fran•anın 
yarınki politikan da burada taay
)'Ün edecektir. 

Franıramn Cenevredeki rolünün 
bir uzlaıtırma rolü olma•ı lôzım
geldiği her tarafta aöyleniyor ve 
daha aykırı tezleri oıribirine yak
laştırmak ve daha fena bir duruma 
môni olmalt. için her çareye baş 
vurmaklığırnı:z. icap ettiğine ~üphe 
yoktur. Fakat, şunu Ja söylemeli
yiz ki, ortada, aşılmaz bir sınır var 
dır ve bu sınırı gösteren noktadan 
öteye geçildiği takdirde dış siya:1a
mız ve onun Biiyük Britanya ile 
mutabık olarak dayandığı prensip
ler bozulur, yahut onların ter•ine 
hareket edilmis olur 

ltalyaya ka;§t do;tluğumuz tam 
Jır. Fakat bu doatluktan Franaa
nın sürekli menfaatlerini feda et
mesini iatiy~me yiz • 

Fransa, ltalyanın meşru istekle'. 
rini tatmin eedbilecek pratik ve na 
mu•kar kotarma yolları bulmağa 
ve göstermeğe callfmakla beraber 
araıulusal durumları da idare etme 
Udir. Hif• ama ltif bir ıey Fran•a· 
yı, tf-'f. t1ıy.asa•ının beş yüz seneden 
ben userınde durduğu genel mih
verden kaydırm.amalıdır. .... ..,.. ._ .. J<b.....,.,..., 

güzel memleketin bana o kadar em
niyeti olmadığını tahmin ediyorum. 
Belki de dönüşümü tarassut eden
ler ve bekliyenler vardır. 

- Niçin korkuyorsunuz? Bu ka
dar zamandır Hesperidada oturdu
nuz, kimse bir sey söylemedi de, 
§imdi mi .söyliy;cekler? Siz orada 
tanınmış hır şahsiyetsiniz. 

Framond gülümsedi: 
- Evet, Unırlar, dedi, hem de 

cok iyi tanırlar. Kendimi aldatacak 
değilim. Benim adım polisin B kar
nesinde yazılıdır. Bunun ne demek 
olduğunll: s~ze öğretmeğe ihtiyaç 
yok, değıl mı? Siyasal bir gerginlik 
olunca hemen enseme yapışırlar, 
haydi içeriye 1 Ben o kadar budala 
değilim. Geceleyin Möewe ile yal
nız ikimiz dışarıya çıkacağız, ve sa
bah olur olmaz doğru Almanya! 

- Bunu da anlamıyorum. Al
manyaya dönecekseniz, niçin Fran
sa yoluyla dönüyorsunuz? Halbuki 
ıiziri için ... 

Framond omuzlarını silkti: 
- Beni mazur görünüz, dedi, bu 

süalinize cevap veremiyeceğim, bir 
geceyi daha Hesperidada geçirmeğe 
kat'i zaruret var. 

- Artık bir daha hiç görüşemi
yecek miyiz? 

- Ben öyle bir şey söylemedim. 
Siz az sonra Giens koyundan kara
Y.a. çrk~c~ksını.z. Gelip bizi gornıek 

Bugün resmi bir mahiyet iktisap 
eden Paris görüşmeleri ancak bir 
maksada hadimdirler; o da İtalyan
Habeş ihtilafını ortadan kaldıracak 
ve her iki alakadar tarafın istiyerek 
kabul edebilecekleri hal çaresini 
bulmaktır. 

İtalya. Fransa ve Büyük Britanya 
aralarında, cikit devletlerden hiçbiri
sinin önceden diğer iki devletle an
laşması olmadıkça, Habeşistana mü
dahale edemiyeceği yolunda, aktet
miş oldukları 1906 muahedesi, bu 
görüşmelerin temelini teşkil etmi~ 
olmalıdır. 

Bu muahede, Habeşistanın arazi 
tamamiyetinin akit üç devlet tara
fından teminatıdır. 1906 mukavelesi. 
onu takip eden andlaşmalarm da 
sarahatle göstermiş oldukları gibi, 
İtalyanın Ethiopiadaki büyük mena· 
fiini reddü inkar eden hukuku dü
vel vesikası değildir. Başlangıç mü
zakerelerde gözönünde tutulacak o
lan merkez noktalar, bir taraftan 
İtalyanın 1906 tarihinde atmış oldu
ğu kendi imzasının muteberiyetini 
tanrmağa hazır bulunup bulunma
ması, diğer taraftan da Ethiopia 
muhafazai istiklalinin, günün ger
ginliğini izale için o memlekette 
kendilerine temin olunacak iktisadi 
imtiyazların kafi gelmediği husu
sundaki İtalyanların ısrarı ile kabi
li telif olup olmadığı, meseleleridir. 

Milletler Cemiyetinin her ikisi de 
azasr bulunan iki memleket arasın
da zuhur edecek bir harbin doğura
cağı daha mühim ihtilaf noktaları, 
her ne kadar hepimizin aklından ge
çiyorsa da, henüz şu dakikada baş 
göstermiş değildirler. 

İtalya, Milletler Cemiyeti daha 
doğmadan çok önce, taahhüt etmiş 
olduğu vecibeleri ifaya davet edil
mektedir. 

M . Eden, Baron Aloisi ve Fran
sız başvekili arasında yapılan temas
larda her halde Fransa, İngiltere ve 
ltalyamn halli araştırılan müşkül 

karşısındaki vaziyetleri ayrı ayrı tet· 
kik edilmiş olsa gerek. 

Diplomatik muhabirimizin de sa
rih bir tarzda anlatmlj olduğu gibi, 
Büyük "!lrltanya, narbh.f patlak ver
mesine mani olmak istikametinde 
beslemekte olduğu arzusunda, Fran
sanm tam bir mesai iştirakini temi
ne çabalamaktadır. Bazı mahafilde 
itina ile uydurularak yayılan Fran
sayı tehdit hikayelerine kıymet at
fetmek hiç de yerinde olmaz. Fran
sayı tazyik fikri asla mevzuubahs o
lamaz; fakat eğer, Paris müzakere
leri istihdaf ettikleri sulbü muhafa
za gayelerinde muvaffak olmıyacak, 
ve şayet, müteakiben, Milletler Ce
miyetinin mekanizması ademi ikti
darım meydana koyacak olursa bu
nun hemen Büyük Britanyanrn Av
rupa' işlerinden çekilmesini intaç e
decek kudrette Milletler Cemiyeti 
müşterek emniyet sistemine ölüm 
darbesini indireceğinden, şüphe e
dilmemelidir. 

İngiliz noktai nazarı ve İngiliz 
düşüncesi, muazzam silahlanmalarla 
hazırlanmakta olan cenge başvur

maksızın Ethiopiadaki İtalyanın 
şüphesiz ağrr basan iktısat menfaat
leri tamlabilir, ve Habeş içtimai ha
yat şartlarını da harbin tahripkar 
eline bırakılmaksızın ba~ka vasıta
larla düzeltilebileceği, yolundadır. 

Framond biraz sesini alçalttı: 
- Hatta ... dedi, hatta gelmenizi 

rica edeceğim. Biz müstakbel düş
manlar olsak bile, simdilik bize bir 
minnettarlık eseri ' göstereceğini2'i 
umuyorum. - Yüzünü, yüzüme Jeğ 
direcek kadar iğdi, gözlerimiz göz
lerimizin içine dikilmişti - anla§ı
yoruz değil mi? Eğer orada fena 
bir vaziyette kalırsak, sizin kıymet
li müdahaleniz bizi kurtarabilir. 
Yapılan bir iyiliğe karşı sırasında 
bir iyilik yapmak insanların en gü
zel faziletlerinden biridir. Sizden 
bu kadarcık bir şey rica etmek, faı
la olmaz zannederim. 
Utancımdan kan beynime vurdu. 
Demek ki bunun için beni serbest 

bırakıyorlardı. Benden hizmet bek
liyorlard. Möewe'nin söylemediği 
üçüncü aebep daha! her §ey aydın· 
}atıyordu. Her ne pahasına oluna 
olsun, bir kere daha Fransaya dön
mek mecburiyetinde kalan Framond 
ile Möweve şahıslarının muhafa
zası için bana güveniyorlardr. 

Framond sesini biraz daha kıstı: 
- Yalnız bir gece için, bir tek 

gece için... Bu iyiliği biz de sizden 
bekliyoruz, dedi. 

Sahi, bu Almanlar çok psikolog 
adamlarmış. Ama ne çok! Müthiş bir 
kin içimde kaynıyordu, fakat kendi
me hakim olmağa çalışıyordum. 

Framond acele etmeğe başladı: 
;: 1 •• 

Aranırken 

EDEN 

Bütün bu müzakereler esnasında 
Büyük Britanyarun yegane menfaat. 
ve alakası, ister Faris göriişmelert 
vasıtasile olsun, ister bu müzakere• 
terin sonunda elde edilecek neticcle• 
rin kendisine arzolunacak olan Mil• 
letler Cemiyeti yolu ile olsun sulh~ 
idame ve muhafazasıdrr. Diploması 
mecralardan giderek bir ~arei hal 
bulmak, halen sade mutasavver de· 
ğil ayni zamanda da mümkündur. 

İtalya, şayet böyle bir hal şek1İ11e 
aşılmaz bir set çekecek olursa. Ç~ 
ağır ve mes'uliyetli bir karar atını~ 
olur. Çok esef edilecek bir haldir kı, 
bu memlekette bazı müsalemetkif 
unsurlar, daha §İmdiden Faris l<O
nuşmalarınr ve uzlaşma heyetinin 
seçim ve araştırma faaliyetini! 1'0~ 
ve nafile bulmaktadırlar. 

Bu tarzı düsünüş ise, doğrudJll 
doğruya biribirinin karşısına dikileı1 
iki hasım mllletten fazla milletler 
i~in de ağır akibetler getirecek oJaı1 
bir harbi, vakrt kaybetmeden durdur 
mak için aarfolunan gayreti bir bİy 
mesabesine indirebilecektir. 

Nekadar fazla zaman kazanxlabf· 
lirse, Afrikada bir harbin beyned· 
düvel alanda husule getireceği ke~· 

mekeşin daha etraflı bir surette arı· 
IC1;il1<1Ullmç,qi u uhıpt:tte cın.tı;aKtıT, ~o 
binnetice, Sinyor Mussolininin bit 
harbe gmşmesınm uyandıraca~~ 
çok muhtemel olan infial tezahüril 
tesiri altında kalarak, ona göre Y"" 
hmu tayin etmesi ihtimali kuvvet· 
lenmiş olacaktır. 

.,,., 
U y h " dı·-eul· - stat yagmur enuz ,,.,. 

[Kopenhagc!a çrkan Politiken gı • 
zetesind"n:] 

ridada bekleriz, dedi, İtalyan bud~: 
duna kadar beraber gideriz. :Ma~ın 
zel Maryse de bizimle beraberd~r·. 1, 

Alçak herif! Bu son cümlesı 'ı.ı· 
neyi kastettiğini anladım. En t11 t 
kaddes bir hissimden bile h;tifadeY 
çalışıyordu. 

Yüzünü biraz daha soktu: tıa· 
- Geleceksiniz değil mi? Mud<1ı1 

ka, ama mutlaka bekleriz. On ıı~ı 
sonra Almanyaya karşı her fena 
yapmakta serbestsiniz. 

Elini uzattı ve tekrar etti: 
- Mutlaka bekliyoruz. 
Ben de elimi güçlükle uıattıJJI 

ama, sıkamadım. , b\J 
Fakat düşündüm. Framond urı ca1' 

teklifi, tam benim işime yarıya <r 
bir teklif değil miydi? Elbet bı~ ru
lunu bulup onları köşkte yaka a 
rabilirdim. O ümitle: ~· de" 

- Vaadediyorum, gelecegırn, 

dim. . 1'ıJY'-
Framond bir kere daha eliı111 

vetle sıktı : . ı,eıJl-
- Te~ekkür ederim, dedı, 

yoruz, bekliyoruz. 
Sonra Schnauze'yi çağırdı: 1 ~-· - Benimle aşağıya kadar gc · 

zılacak müstacel bir şey var. ,t<tı' 
Framond tekrar güverteye :tubıl 

ğı zaman, yazılmış bir rne ıe'f~ 
zarfa koyd~ kapattı. Schrıau 
uzatarak & .. ~J 

ArkaiJ Vr 



Nizamettln NAZiF 

'' .. Süleyman Han Arlık Yaşlanmış Olması Lazım 
Gelen Hurreme Pek Kulak Asmayor Galiba.,, 
Sürgüleri çekti ve kedinin önün- ı 

den kaçan bir sıçan ürkekligile başını 
geri çevirerek cesede bir göz daha at
tıktan sonra bir deli gibi dışan fır
ladı. 

Ve bir hayli koşup dehlizin çok ka: 
llınlık bir un•na ulaşınca soldan gen 
ttti ve gerisin geriye dönd~. . 

Dişleri sıtması tutmuş bır Urfa dı
lencisi gibi biribirine vunıyordu. Ne 
~apcağını şa ırmış gibiydi. Bir an, 
başını yumruklayarak birşcyler mırıl· 
dandı, Sonra bir merdiven başına • 
Vardı. lki elini agzının iki kenanna 
dayayarak bağırdı: 

- Heeey ı Kimse yok mu orada? 
lieeey nöbetçiiii 1 Nöbetçiler 1 

Gecenin yagan karlarla donmuş ve 
ıagırlaşmış olan sükununda bu haykı 
tı lar bir iki saniye kadar bir ntt:..!ce 
~ermemiş gibi gözüktüler. fakat 
iiçüncü saniye başlarken ta bınanın 
her merdiveninden ayak sesleri geldi. 
\re dördünciı saniyede dehliz, bir sürü 
rtıızraklr, arkebuzlu ve kılıçlı insan· 
la doldu. 

. 1van onlarr görür görmez y1ne. CS· 
ltı halini alıvermişti, kolunu kendı o-
dasına dogru uzattı: • 

- İçerdeki ölüyü kaldırınız. Papas 
'12 gömülecek bu mel'un 1 

Bu emir derhal yerine getirildi. 
İiedbabt hekimi kargatulumba eden 
beş altı adam bu merdivenden koşa 
ko a uzaklaştılar. 

lvan, az evvel kendisini o kadar 
korkutmuş olan ölün'.in arkasından 
bakmadı bile. 

O, şimdi başka bir, şeyle uğraşıyor
du. Şimdi kafasında bir başka düşün
te belirmişti: 

. Acaba karşısında bulunanların 
lç_ınde şarap içirdigi genç zabitlerden 
lı:ıınse var mı idi?.,. 

Ve karanlıkta yüzlerini pek iyi se
tcmediği bu adamlara yaklaştı. Her 

kla tı ı Azrail görmü~ gibi bir a· 
dım geriye çekiliyordu. B' r Wrer u 
!'atlarına baktı. 

liayır, onlardan hiç biri bunlann 
trasında degildi. Rahat bir nefes ata
tak odasına doğru yüriidü. Bu sırada 
e.şağıdan bir gürültü geldi. Jvan: 

- Eu da ne?. diye homurdandı -
• l3irkaç nefrr bir merdiveni koşarak 
ln~iler ve yine koşarak döndüler. İç· 
crınden biri izah etti: 
- Car Hazretleri. Kasım Hanı efen 

tliınizf ziyarete gelmişler ... 
~ - Kasım Hanı ?. Ziyarete gelmiş? 

u saatte? Peki •.• 

oldu. Kazanlılar Sultan Süleymanın 
fikrini çelebilmişler. 

- Ne dedin? 
Kasım Hanının soıı sözü Ivan adlı 

Moskof Çarını bir çılgın gib.i yerin
den fırlatmıstı. Ona yaklaşarak ve bil 
tün azametinden sıyrılarak tekrar et
ti: 

- Ne dedin? 
- Duydugumu olduğu gibi size 

söyledim •• diye devam etti Şah Ali -
Kazanlılar lstanbul sarayını elde et· 
miş bulunuyorlar. 

- Mümkiin değil... Hurrem bizi 
nasıl terkedebilir?. 

- Darbe Hurrem Sultandan gel • 
miyor. Devlet Girayın gönderdiği ha 
bcrlere bakılırsa bu iş Sadrazam Ih· 

2 :l .ı 5 6 ';' ~ o 10 il 
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Ve geniş adımlarla odasına girdi. 
~stünu başını düzeltti. Asasını alıp 

0Ituga kuruldu. 
Uç be dakika onra bir neferin ı ı 

litke urke açtıgı kapının eşiğinde 
\Jıun boylu bir adam dimdik duruyor 
du. Sag elini kalbi fü:erine bastırarak 
letnız bir rus~a ile : 
.ı - Çar !vana selci.mi • diye bağır
"l • 

tı.i lvan yine o meş'um gülünmscmcsi 
YUZune takmı bulunuyordu: 

,_ - Oooo dostum Şah Alil Gel ba· 
411alıtn... Gel bakalım. 
d v c asasına abana abana dogrul • 
lJ llktan sonra odanın ortasına kadar 

erledi: 
- Zaten seni bekliyordum. 

ti l<asım Hanı hakikaten dPv yapılı 
b~den hır Çar Ivan yapılabilirdi. Bo

tr adamdı. Geniş omuzlarının her bi· 
~a boynu kadar kalın ve s~rt adaleli 
b r boynu ve on beş yaşında bir kız 
~ldırı kadar pazıları vardı. Yalnız 

)uzu çirkin değil, iğrençti. Sık çiçek 
~ıbanıarının berbat ettiği çen~inden 
llf'kiz on kıllı bir sakal sarkıyordu. 
ı~'lıcına dayana dayana İvan'a yak 
taşınca tekrar sag elini kalbine bastı-
ltak: 

.ı - Çar lvan'a selam 1 • diye bağır-
"-I .. • 

b· \re onra bu resmi edadan birden 
ite ııynlarak hafif bir sesle: 

" - lvan ı . dedi • tehlike içine giri
"Otuz. 

ita Çar donuk mavi gözlerini onun 
Pkara gözlerine dikerek sordu: 
- Nasıl bir tehlike ..• 
- Harbi kaybetmek tehlikesi. 
- Mühim. 
- Zannederim. 
- O halde dostum oturalım ... ..... 

le-. ~-t~r~lim ve izah ediniz endişe
'1etlnı~ı: Ama yalnız endişelerinizi 
tın dcgıl ... Biraz da gecikmiş olmanı-

•ebeplerini. 
'ln~sıın Hanı pencerelerden birinin 
lıştındc duran kiıçük bir iskemleye i
lan· lvan bu sırada koltuguna yas-
•ı.· rrıış ve çalımlı tavrını takınmıştı 

Urtıa.rını oynatarak ; 
i): Sızi dinliyorum Han Hazretleri. 

'4 1 ıyc mırıldanınca öteki tchişlı te· 
1 gunlan söyledi: 

tld::_ Dı-vıet Giraydan kötü bir haber 
-u. Zaten .:eçikmem de r,u yüzden 

SOLDAN SAGA VE YUKARDAN 
ASAGI 

1-Kaııaba (4). Leh (5). 
2 - Vahde {3). Nota (2). Hal rabıt.ası 

(3). 
S-Tavla taşı (3). Cami bahçesi (4). 

Bir hece (2). 
4- Ab (2). Kırmızı (2). 
S - Afrikada bir yer {3)., Lakırdı (3). 

İstılham (2). 
6-Trampctin ağabcyı;i (5). Türkıycnin 

en buyuk gazetesı (3). 
7 - Beygir (2). Sanat (2). 
8- Bir vilayetimiz ( 4 ), Öküzün karısı 

(4 ). 
9- Sanat (2). Kokulu bir ot (4). 

10- Bır tcfnkamız (5). Nota (2). Er
kek (3). 

11-Ham kavun (5). Sıyah (4). 

DUnkU Bulmacamızın halli 
SOLDAN SAÔA VE YUKARDAN 

ASAGI 
l - Kurt (4). Kart (4). 
2-Ulu (3). 
ll-Rumba (~). Macar (5), 
4- :Sır (3). Ekin (4), 
5 - Artist (6). At (2). 
6- Ay (2). İri (3). Ne (2). 
7 - Mesina (6). 
8-Akt (3). Aıas (4). 
9- Ci (2). At (2). 

10- Ananas (6). 
l 1 -Ter (2). Ten (3), Ilk (3). 

• 

Eski, yeni Şarbay vekilleri 
Şarhay vckilligine tayin edilen !ç

işler Bakanlığı özel kalem direktörü 
Ekrem dün işleri tamamen teslim al
mıştır. Urayın (belediye) biıtün me
murları dün yeni Şarbay vekilini ma· 
kamında ziyaret ederek tebrik etmiş-
lerdir. Kocaeli ilbaylığına tayin edilen 
eski şarbay vekili Hamıt tc dün Ura· 
ya gelmiş ve şarbay ile diger bütün 
arkadaşlarını ayrı ayrı zıyarct ederek 
ved~ etmiştir. llamit. veda için oto
mobil ile kaymakam ve belediye şu
besi direktörlerini de ziyaret etmiş 
ve dün yeni vazifesine başlamak üze· 
re §ehrimizden hareket etmiitir! __ 

rahimin eli altından çıkmış. O, pek bü 
yiik ordularla Viyana üzerinden elde 
edilecek menfaatin küçücük kuvvet
lerle Karadeniz şimalinde başarılacak 
ışler yanında ne kadar manasız ırala
cağını Sultana anlatmış ve Sultan 
Hurremin bütün ısrarlarına rağmen 
Kefedeki valisine ve Devlet Giraya 
harp hazırlıklarına başlamalarını em
retmiş. 

- Olmaz, olamaz .. lmkanı yok bu
nun •.• 

- Tabii siz benden daha iyi düşü· 
nürsünüz. Yalnız ben şu kadarını söy 
liyebilirim ki Süleyman Han artık 
yaşlanmış olması lazımgelen Hıirre • 
me pek kulak asmıyor galiba ... 

(Arkası var] 

H AKYERLERi 

As arar gazete i 
Yazıcısı mahkllm! 

Ycdikulc Ermeni hastanesi ida
re heyetinden doktor Serkisyan ta
raf mdan Astarar gazetesi başmu • 
harriri Manok AT lanyan alcyhiıne 
açtığı dava dün bi-rinci cezada ne -
tkelendirrilmhştir. Mahkeme. netice 
de Astarar gaz.etesinıde. Serkisyan 
aleyhine yazılan cümlelerin ''avam· 
dan olan k.i.mse:lere karşı halkıaret tcş 
kil etmese bilıe münevver ve yüksek 
talbaka.da:n içtimai mevki sahibi kim 
se:ler hakkında kullanılmas1 hakaret 
sayılabileceğindı>n Manok Arslan· 
yanın altı ay müddetle hapsine v.e 
keınıdıisinden 100 lira para cezası ve 
l ~ lira tazım.inat aJınmasına karar 
verdi • 

Bundan ba;Kia müddeiıtımumiliğin 
Manok Arslanyan aleyhine a~ılan 

dava da sona ermiş ve suçludan mat 
bua.t kanununun 4i inci maddesine 
uygun o!aırak kend1 aleyhinde açı • 
lan hir davayı }"'lzdığı için tN) li~a 

para cezası alnunasına karar veril • 
mi tir. 

Mah1reme, Mandk Arslanyamn 
şimdiye kadar Sl.ibıka·r obnadıgını 

gözönünde tutaıak, her iki c<:zasını 
da tecil eıt:nistir. 

ı~ail Ha:kkı, Adil ve Murat ta· 
rafından teşkil edilıen h~kimler he
yetinde oeza ka:rarları ittifakla ve 
tecil hakkında.ki karur ekseriy.etle 
verilmişti-t". 

Diger taraftan Ma~ıok Arslanyan 
tarafındın Norlor g-azetesinde dok· 
tor Serkis tarafından dokror Niha· 
bendy.a ya hitaben ne<1rettiği açık 

mektupta. kMdisine ha:kıaret edildi 
gi iddiasile açılan dava da dünkü cel
sede neticelendirilmiş ve Serkisya· 
nın beraatine karar verilmiştir. 

• Bahcekapıda Hasan isminde bir 
hamala çarpara:k sırtrndalki yükü de 
vinnek suretile ölümünoe sebep oJnn 
~oför Niyazinin muhake"ltesine dün 
tirinci cezada devam edild.i ve bazı 
şahitler dinlendi. Şahitlerin bir kıs 
mı. Hagnrn yük altında ~iderkeın 
ayağı kayıaırak düştüğünü bir kıs • 
mı da otomobil çaııpmasile yere yu· 
varlandığını söylo."lıişle~dir. 
Duruşma öte ki şahi tleriın çağırııl· 

ması için başka güne bırakılmıştır. 
• Baıkırköy akıl hastahanesindeki 

oğluna esrar götürü11kcn vcikalanan 
Ehnas·ın durusmasnn dUn 9 uncu 
ihtisas nafkyerindc bakılmı tır. Du· 
ruşma, müdafaa şahitlerinin dinlen
mesi i~in ooş'ka güne bıraktl:nı'itır .• 

• Kıardeşine getirdiği esyalaınn 
içeri~ine euar saklıyan Kerim in 
durıuşmasına dün S uncu ihtiıns hak 
yerinde başlanmıştır. Dünkü cel5e • 
de fahider cliınletlmiıw. 

FAYDALI 
BiLGiLER 

BUGÜNKÜ 
PROGRAM 

lstanbul 
12.30 Dans musikisi. 18,30 Dans musıki-

i. 19.- Beyoflu Halkevinden nakil. 60 
ki~hk koro konseri. 20,30 Radyo caz ve 
tango orkestraları. 21 .35 Son haberler. 
21,45 Solo, plak. 22.- Hafif musiki. 

BU kreş 
12: Müzik. 12.35: Keza. 13.45: Spor. 

13.55: Plik. 14.15: Duyumlar • Plik. 17: 
Koylü proracmı. 18: Orkestra. 19: Du
yumlar. 19.15: Konserin süreii. 20: Söz· 
ter. 20.20: Plak. 21: Sözler. 21.20: Hafif 
müzik. 21.55: Spor. 22: Konserin ı;ilreği. 
23: Duyumlar. 23.15: Plak. 24: Romen 
müziği. 

Budapeşta 
20.25: Piyano • keman konseri. 21.15: 

Konferans. 22.05: Çingene miıziği. 23: Du· 
yumlar. 23.30: Budape~te konser orker.· 
ırası. 

Varşova 
20.30: Plak • Sözler. 21: Orkestra. 21.45 

Konferan'<, 22: Lembergden: Şen yayım. 
22.30: Sözler. 22.45: Spor. 23: Dans miı
ziti. 

Belgrat 
20.30: Ulu~al yayım. 21: Şarkılar. 23: 

Duyumlar. 23.20: Rarlyo orkestrası. 24: 
Role konseri. 24.30: Plak. 

Roma - Napoli - Bari 
20.30: Plik • Sözler • Plik. 21.40: Şar

kılı konser. 23: "Come ısara,, adlı radyo 
piyesi. 23.30: Dans miızigi.. 

MUnih 
21: Vagner ve Verdi'nin opera parça· 

larmdan. 22.30: Stuttgart'ta nröle: Skeç. 
23: Duyumlar. 23.30: Dans müziği . 

Bresi av 
19.4~: Berlinden role. 20.30: Akttialite. 

21: Anıulusal marolar. 23:' Duyumlar. 
23.20: Almanya • Polonya boks maçı 
(Varfovadan role?. 23.45: Gece dans mü· 
ziği. 

• 
N OB ETÇ I 
ECZ A NE L ER 

Bu gece nobetçi eczaneler §Unlardır : 
Bahı;ckaprda Salih Necati - Çemberli

taşta Sırrı - Gedikra§ada Asaduryan -
Cibalide Necati - Aksarayda Şeref Celal 
- Karagümrükte Kemal - Dcfterdarda 
Arif - Muakkithane caddesinde Saadet 
- SôiUtlü Çeşmede Hulusi Osman -
Şehzadebaşmda Asaf - Samatyada Erofi· 
los - Bakırkoyıindc Merkez - Bqik
taşta R171t - Şehremininde A. . Hamdi -
Hasköyde Halk - Kasımpaoada Merkez 
- Rüyukadada Şina.si Rıza - Heybelide 
Yusuf - Galatad~ doğru }'Olda Merkez 
- Tünelde Matkoviç - lstiklaI caddesi 
Kemal Rebul - Şişilide Aımn - Eviıptc 
Hikmet cczanelerı. 

• 
SlNEMALAR 
TİYAT R OLAR 

• Taksim Belediye Bahçesinde her 
hafta Cuma, Cumartesi, Pazar ak· 
şamları saat 9 da Şehir Tiyatrosu 
Artistlerinden Hazım tarafından 
"Karaköz" oynatılacaktır. 

• ipek : Bulunmıyan Adam. 
• Yıldı z: : Çin Sesi - Moskova çocuklarL 
• Alkar.ar : Çıldırtan dudaklar - Ölüm 

Keı'Vanı. 
• A1ri : Ekmekçi Kadın - Petrol .Mu

harebesi. 
• Melek ı Kar•lc Sevdahlar. 
• Şık ı Bosna Sevdaları - Ate~ Saçan 

Silahlar. 
• Milli ı Cici Berber - Hafiye. 
• Sümen Bitmemiış Senfoni - Kadın ie· 

vcrııc. 

• Oaküdar Hate: Sahane Vals. 
• Alkaur : Bataklı damın kızı. 
• Milli : Çılgın kan - İntikam. 

• D AVETLE R 

BEYLERBEYİNDE MÜSAMERJ<: 
Turk Hava Kurumu Beylerbeyi kamu· 

nu tarafmdan 4 Eylül 935 !;arşamba güniı 
akşamı Beylerbeyi yarlık tiyatrosunda 
büyiık bir miisamcre verilecektir. Bu mü
samcrerle Eftalya ve k~mani Sadi tarafm
dan kon er. Hamiyet tarafmdan kon5er, 
sanatkar Fahri ve kumpanyat1ı tarafından 
tiyatro, monolog ve envaı rakslar yapıla· 
cak .ve bir musiki heyeti terennüm de
cektır .Pek parlak olacağı ıınla"lılan bu mü· 
samere için civara nakıl vasıtası temin e
dilmiştir. 

• BALKEVI :KONSERİ 
Beyoğlu Halke •inden : 
Evimizin 60 kişilık Koro kurula liu· 

g~nkiı pazar glinıi saat 10 da Evimizde 
bır konser verilecek ve İstanbul Radyo. 
su tarafmdan yayılacaktır. Bu Konserde 
Ulusal Müzik parçaları ve Halk türküler; 
söylenecek ve Evimiz Üyelerinden Bayan 
ve Baylar ı;ololar yapılacakur. 

• L I M A N 
HAREKETLERi 

Bugtin limannnızdan Gidecek vapurlar: 
Saat 

9.- Ayten fzmıte 
9.- Bartın Mudanyaya 

10.- Gerı:e Mersine 
20.- Güneysu Karadeni.ze 

Bugun limanunız:a gelecek vapurlar ; 
Saat 

• 
12.- Kocaeli İmrozdan 
16,15 Guzel Bandnma lzmıttcn 

iTFAiYE 
TELEFONLARI 

t&tanbul ıtfaiyesi 24222 
Beyotlu itfaiyea[ 44644 
Kadıköy itfaiyeliı 60020 .r....,. JWwr&it"ı ... 

• f *'' 

HiKAYE! Sebep Olan Adam 
-=~3=="'----- Yazan : MI - FA. 

Niyazi telefonda Melabatin sesini 
duyar duymaz: 

- Kocan gitti 
Melahat biraz 

verdi: 
- Gitti. 

mi? diye &ordu. 
gecikerek çevap 

• 

- Vapura kadar teşyi ettin mı o· 
nu? 

Cevap gene gecikti: 
- Hayır! 
- Peki... Niçin tereddütle cevap 

veriyorsun? Sesinde de bir donuk
lu~ var. 

Bu sefer daha fazla geciken bir 
cevap: 

- Çok canım sıkılıyor. 
- Neden ? Kocan gitti diye mi? 
Gene geçkin bir cevap: 
- Hayır. 
- Allah Allah... Melahat ... Bu-

gün nekadar esrarengiz bir konu
§U§Un var. Nekadar fazla düşünerek 
cevap veriyorsun... Can sıkıntının 
sebebi nedir? 

Gene Melahat cevap vermekte ge-
cikerek: 

- Sonra söylerim. 
- Niçin şimdi söylemiyorsun? 
- Uzun. 
- İkimize ait mi? 
- Evet. 
- Kocanın bir şüphesi mı var? 
Telefonda cevap yok. Niyazi ba

ğırdı: 
- Allo ... Al!o ..• Melahat! Orada 

mısın? 
- Evet. 
- Canım ... Ne tuhaf bir halin 

var. Adeta i eirtizma masasında bir 
ruhla konuşur gibiyim Bazan cevap 
bile vermiyorsun. Yoksa dargın mı· 
sın bana? 

- Hayır. 
- Peki nedir? Ne var? Sesin ne-

den öyle bir perdeden çıkıyor? Me
liihal! .. Yalnız mısın telefon başın· 
da? 

- Evet. 
- Allah Allah... Yalnız olduğun 

halde bu korkun nedir? Kocan da 
seyahate çıktı. Halbuki sen hazan 
kocan bitişik odada iken bana tele
fonda: 

"Niyaziciğim, ruhum 1.. derdin. 
Şimdi bu cloııukhık nedir? Meraktan 
ölüyorum. Bugün buluşamaz mı
yız? 

- Hayır! 
- Sebep? - ... 
- Çıldıracağım. Ne vakit bulu-

şuruz öyleyt1e? 
Uzunca bir sukuttan sonra: 
- Ben sana telefon ederim. 
- Peki ... Melahat ... Öyleyse §İm· 

di niçin telefon ettin? 
- ... 
- Melahat 1 Melahat, canım ... Al

lo 1 .. 
- Efendim. 
- Bugün buluşmamız kahil değil 

mi ? On gündenberi dudaklarım 
vücudünün her tarafını görecegi 
geldi. Yanıyorum. Mc ... 

Fakat Niyazi sözünti bitirmeden 

dere. Üsküdar itfaiyesi 60625 
Paşabahçe. Kandılli. Ercnköy, Kartal. 
takalan için telefon aantralmdııki mcmu· 
t.tlylikada. Heybeli. Burgaz Kmalı mm· 
ra (yanGın) kelımesini söylemek kifıdır. 

• ÇABUK S I HHi. 
YARDIM TEŞKiLAT l 

Bu numaradan imdat otomobili 
istenır. 44998 

• MÜRACAAT 
YERLERi 

Deniz Yollan acentesi Telefon 42362 
Aka1 (Kadıkoy ıskelcai ba& me-

murlniu) 43732 
Şirketi Hayriye. Telefon 44703 
Vapurculuk Şirketi merkez acetı• 

tcsi. Telefon 22Sl25 
Şark Demriyolları nıilracaat ka· 

lui. Sirkeci Telefon 2307SI 
Devlet Dcmiryollan müracaat 

kalemi Haydarpap. Telefon 42145 

• 
HASTANE 
TELEF O NLARI 

Cerrahpasa hastanesL Cerrahpa~a 21693 
Gureba Hastanesi, Şehremini Yeni· 
bahçe. Z3017 
Haseki kadmlar hastanesi Ak· 
saray HB!!cki cad. 32 
Emrıu:ı aklıye ve asabiye haa
tanesi, Baktrkoy Re:adiye kışlar.ı 
Beyoğlu Zükur hastanesi Firqzaiı 
v rltn· ..,.,....; e.... 

24553 

16.60 
43341 -18 

( 

yerinden sıçradı. Gözleri dehşe'? n 
büyümüştü: Hiç şüphe yok, tele· 
fonda duyduğu bir sılah sesıydi. 
Hatta cihazın yuvarlanmasıni:i ben· 
zer bir gürültü de işitti. 

Hemen telefonu kapadı ve sokaı;;a 
fırladı. Bir otomobile atlıyarak Me
liha tin Bebekteki apartımanına ka
dar gitmışti. Fakat karşı kaldırımda 
durdu. Kuvvetli bir his onu apartı.' 
mana girmekten menetmişti. Kapı· 
nın önünde civar dlikkancılardan 
kapıcılardan mürekkep bir kalaba· 
lık vardı. Hararetli bır şey konu u
luyordu. Biraz sonra kapıdan telaş
la Melahatin hizmetçisi çıktı ve 
hızla yürümege başladı. Niyazi he· 
men kızın arkasından koşmuştu. 

- Fatma! diye seslendi. 
Hizmetçi Niyaziyi goriınce adeta 

titriyerek: 
- Ay!. diye bagırdı. siz burada 

mısınız? Siz... Ne arıyorsunuz bu· 
rada? •. Salih Bey Melahat hanımı 
öldürdü. Şımdi polisler yakaladılar. 
Karakola götürdüler. 

- Sa1ih mi? .. Salih seyahate çık .. 
madı mı? 

- Hayır... Butün o hazırlıklar 
hile imiş. Eve birdenbire geldi. Me· 
lahat hanıma telefonu verir. sıze 
telefon ettirir. Ama ... telefonun işit· 
meğe mahsus kolu Salih Beyfo elin· 
de... Sizin bütün soylediklerinızi du· 
yuyor ... Elinde bir kalem ... "Şu ce· 
vabı ver 1 .. diye bir kagıda yazıyor ... 
Melahat hanım da kagıda yazılan 
cevapları veriyor. Fakat Melahat 
hanım da kagıCi azdan cevapları 
veriyor. Fak~( 'Melahat hanım sızın 
söylediklerinizi duymuyor. Anladı· 
nız mı? Telefon hilesi ... Kımbılır 
siz telefonda ne söylediniz... Salıh 
Bey her ~eyi anlıyor, çekip revolvc· 
ri Melahati vuruyor... Öldiırdiı .• 
Melahat Hanım kanlar içinde ... 

Niyazi yere düsmemek ıcin arka
sını duvara dayamış, yiıziı bemhc· 
yaz, gözleri büyiımüş, dinliyor ve 
Melahatin telefonda sesinin tek per
deden cıkışını, cevablarının gecık· 
mesindcki hikmeti anlamıya başlı· 
yordu. Bir anda gözlerinin önune 
iki manzara geldi: Melahat mezar· 
da. Salih hapiste ... 

Ruhunda bir isyan dalgası kabar· 
dı. saniye tereddüt etmeden karako
la koştu, serkomiserin odasına gır
di, içeride yüziı sapsarı ayakta du· 
ran Salih ve etrafında bir memur ka· 
labalıgı vardı. 

Niyazi bu kalabalıgı yararak ıl"r· 
ledi ve serkomi ere bagırdı: 

- Asıl katil benim 1 Beni tevkıf 
ediniz 1 Çünkü ben sebep oldum 1 
Salihin kabahati yoktur. Kadın da 
cezasını fazlasilc çekti. Ben cezası7 
kalmamalıyım. 

Serkomiser acı acı gülümsedi: 
- Belki siz sebep oldunuz! Fa 

kat arzunuzu yerine getiremeyiz si· 
zi tevkif edemeyiz, kanun miısait 
değildir. Yalnız, ilk tahkikat için 
biraz durunuz, şurada iııtırahat bu· 
yurunuz! 

Topkapı yolu 
'Tramvay so yete i. tramvay hattı 

nın geçtigi yolları tamıre mc~bur ol 
dugu halde bu volları ıstenılen ş kıl 
de yap.-nadıgından bdcdiye tarafın 
~n protesto edihni~ ve bunun tiz • 
rın.e sosydc bu yolları mun~am 

bir ekilde tamire ba~lamı tı. 
'Bu cümleden olarak Samatya ~o· 

lu bitirilmek üzeredir. Sosyete b r· 
kaç giuı sonra da Topkapı yolunu 
tamı:re başhyaoaktır. Fl<>rya yolu ol 
dugundan b.u yola önem ve>tilmekt 
dır 

Telefon sosyetesi 
Evvelki gece Bayındırlık B kanı 

Ali Çetinkaya ile telefon sosyete ı 
dele~i M. Gille arasında imzala· 
nan s:ıtış mukavclcsile tamamen hu
kCmete geçen şehrimiz telefon sos· 
yetesi hakkm.daki teslıım mu~le· 
sine pazartesi gununden itıb.aren 
ba: lanacaktır. 

Bayındırlık Bakanlıgı, teslim isi· 
ne, şimdiye kada:r eski gosyete ile 
temaslaı-da bulunan mura:k be he • 
yetini memur etmiştır. 

Haydarpaşa Nilmune hastane'"! 69107 
Zeynep Klimil har.taı:ıeı:ıı Us:ldl 
dar. Nuh kuyusu. Giln Dotum11 
caddesi f'll 1~ 
Kudur: hastanesi C.M 2Z14Z 
&.-. .......... iiell 414JI 
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.. lı!!li#f!W 
Mısırda Yaş 

Sürümü 
Meyvalarım ızın 

Ç a releri 
Türk Ofis lskenderiye Şubesi, yaş 

meyvalanmızın Mısır piyasasındaki 
sürümü hakkında bir rapor hazırla -
mıştır. Bu raporun en mühim kısım
larını aşağıya alıyoruz: 

Ürünlerde menşe 
şe h a d e t n a m e si 

"Ulkemizde bol miktarda yetişen 
yaş meyva ve sebzenin Mısır gibi 
önemli bir istihlak pazarına ithali ça
releri araştırılmağa başlanılmıştır. 

Bu maksatla meyva gümrüğünde 
yapılan tetkiklerde Mısır Hükumeti
nin yaş meyva ve sebze ithali için 
koyduğu takayyüdata şiddetle riayet 
edilmekte olduğu ve zirai kontrol 
memurları tarafından da her parti 
malın ayn ayrı ve uzunuzadıya tet -
kik edildiği görülmüştür. 

ithalatımız tedrici bir surette az.ılmış 
ve 19 34 senesinde ancak 60. 77 8 kilo
ya baliğ olmuştur. Her nekadar güm
rük tarifesi 1931 senesinde 100 kilo
su i~in 120 milimden 150 milime çı
karılmış ise de ihracatımızın bu y~
den bu kadar mütees ir olmasına ih
timal verilmemektedir. Bu azalışın 
başlıca sebepleri meyanında nakliye 
ücretlerinin fazlalığı ve Mısır parasr
nın dü mesi iizerine diğer emtiabn
mıza olduğu gibi kavunun da burada· 
ki fiyatının azalmı§ olması ve yukar
da arzedildiği üzere ihracatçılarımı • 
zın yanlış nazariyelere kapılmış bu • 
lunmalan da zikredilebilir." 

BORSA 
Memleketin ziraatini muhafaza ve 

muzır haşerelerin Mısıra girmesini 31 
menetmek gayesini istihdaf ettiği 
söylenen bu kontrol, yerli meyvacılı-
gın himayesi maksadile de hazan lü
zumundan fazla ileri götürülmektedir. 
Çünkii bir parti malın yüzde muay• 
yen bir nisbeti t~tkik edilmeyip bu 
araştırma icabında bütün partiye de 
teşmil edilmektedir. 

..,.......-...... ~ 
A~ustos C U MARTESi 

PAR A L AR 

Kontrol her meyva ve sebzeye arız 
olabilecek kurtların gelen mallarda 
bulunup bulunmadığını etraflıca araş
tırmağa inhisar etmekte ve malın ezik 
veya fazla olgunluğu dolayısile çürii· 
meğe müsait olması (çürümüş olma
mak ı;artile) pek nazarı itibara alm
mamaktadır. 

Mısıra ithal edilecek meyva ve 
sebzeler için malın yetiştiği mıntaka
nın merbut olduğu ziraat müdürlüğü 
tarafından bir şehadetname verilmesi 
icap etmekte ve bu şehadetnamelerde 
de her cins mahsul için hastalık ve 
haşerenin bulunmadığını zikretmek 
lazım gelmektedir. 

Bu hususta gümrükteki zirai kon
trolu yapan teşkilatın müdürü ile 
tının uzadıya görüşülmüştür. Kendi
sinin ifadesine nar.aran Türk malları
nın nefaseti diğer memleketler mal
larında bulunmadığından bunların 
kurtlu olmaması temin edildiği tak
dirde büyük mikyasta ithalat yapa • 
cağımız anlaşılmışıır. 

Bundan maada bir mcyvanın kurt
lu olup olmadığının mütehassısların 
gözlerinden kaçamıyacağmı ve bu -
nun basit bir el muayenesile de der
hal anlasılacağını ve bilhassa hasara
tın yapraklarda bulunması dolayısile 
ambalajlara kat'iyyen yapr•k konul • 
mamasını tavsiye eden miidür. Türk 
mallarından sitayişle bahsetmi~tir. 

Kavun'ar ·mızın revacı 
Kavunda kurt bulunması ihtimali 

az olduğundan menşe memleketinde
ki Ziraat Müdürlüğünün vereceği şe 
nadetnamc üzerine bunların basit bır 
muayeneden sonra ithal edilebilcccgi 
anlaşılmıştır. Çünkü yalnız kavunda 
şehadet'name esas olarak kabul ed;!. 
mektedir. 

Buraya gelirken lstanbuld:ıki yaş 
mcyva tüccarları ile yaptığımız te -
mastarda Mısır Hükumetinin az ezile 
ve olgun kavunları ithal ettirmediği 
hcıkkındaki iddiaların yanlıt oldugu 
da görülmüştür. 

Bu itibarla Mısıra yapılan kavun 
ihracatımızın artırılması kabildir. 
Cünkü Mısıra yalnız memleketimiz -
df'n kavun gönderilmekte ve istihsal 
mevsimimizde de burada kavun mev-
6İmi geçmiş bulunmaktadır. Bilhassa 
lzmir kavunlarına piyasada cok rağ
bet edilmekte ve az mal gelmesi yü
zünden de şikayet edilmektedir. 

istatistiklerden anbş'ılacağ ı üzere 
1931 senesinden onra Mısıra kavun 

No. 121. 

Sterling 
Dolar 
20 Fransız: fran~ı 
20 Liret 
20 Belçika fr;ıngı 
20 Drahmi 
ZO lsviçre fr. 
Florio 
20 Çek Kuron 
Avusturya ıiling 
Mark 
Zloti 
Pengo 
20 Ley 
20 Leva 
20 Dinar 
Yen 
lıveç Kuron 
Altın 
M .idiye 
Banknot 

Alıa 

620.-
124.-
168.50 
194.-
82,-
23.-

116,-
80.-
96.-
22.
-40.-
23.-
23,-
16,-
23.-
52.-
33.-
30.-

934.-
52.50 

234.-

625.-
126.-
168.50 
196.-
83,-
24,-

120.-
81,-
38.-
23.50 
42.-
24.50 
24.50 
17.-
24.-
54,-
34.-
31.-

935.-
53.-

236.-

ÇEKLER 

J'>aris uzere 
lntiliz: lirası 
Dolar 
Liret 
Belı;a 
lsHç frang. 
Leva 
Florin 
Çekoslovak kur"nu 
Avusturya 
Pezeta 
Mark 
Zloti 
Pena o 
Ley 
Dinar 
Yen 
Cemovets 
İsveç kuronu 

Kapanıı 

12.06 
624,-

0.79,72,50 
9.73,38 
4,73,75 

2.43,62.50 
63.38.15 

1.17,79 
19,19.40 
4,19,60 
5.Sl.43 
1,98,50 
4.21.-
4 !.1.40 

63,77,55 
34.06.!J 
2.71.SO 

lo.91 
3,11,58 

ES HAM 

lş Bankası Mü. 92,-
N. 9.50 

.. ., H. 9,60 
Anadolu % 60 25,40 

.. "ô 100 42,-
Şirl:etlahyriye 14.25 
Tramvay 24.~0 
Bomonti • Nektar 7.SO 
Terkos 15.50 
R~i ~O 
Anlan Çimento 10,25 
Merkez: Bankası 58,20 
Osmanlı Bımkuı 23,5 
Telefon 11.-
lttihat Değirmencilik T .A.S. ı.so 
Sark Değirmenleri 0.76 
Sark Merkez Eczanesi 4,15 

i S Ti KRAZLAR 

Tiırk borcu J 
,, ., II 
., III 

Rıhtım 
İGtikrazi d hm 

T AHV 

Rıhtım 
Anadolu 1 ve lI 

" nı 
Anadolu Mumcssil 

27,42.50 
25,45 
26,
ıı.-
94.25 

L A T 

10.75 
45,20 
46,-
45,60 

KIRMIZI VE SiYAH 
!kalbimde ıask artık blitün mııcizele
ırı ile yaşıyacak; bınu, içi :n:: can 
rveren ateşten anlıyorum. Talih ba
na böyle llıtfu borçlu idi. Bir kim • 
ısenin üzerine bütün üstünliikleri 
ıyığması bosuna değildi ya! Bahti
yarlığım, ba"na Javık bir bahtiyar • 
lık olacak 1 Her günüm, bir gfo1 ön
ıeekinirı so<Juk bir tekrarı olarak 
kalmıyacak. S:>syal duru mı bakı
ın1ından benden çok uzak olan bir 
adamı sevmek bile bir cUret değil 
mi? Ama bakalım o her vakit bana 
layık olacak mı? Onda hele bir 
.zaaf sezmiyeyim, ossaat bırakırım. 
Benim soyu asil ve söylediklerine 
.göre (bunu babası söylerdi) yara
dılışında chcvalier'lik olan bir kız, 
alıkça isler göre:nez ya! 

••Marquis de Cıroisenois'yı sev
seydim O':lun yanında alık, becerik
siz bir kadın olmıyacak mıydım? 
B enim bahtiyarlı >-ı'Tl da kuzinleri
min, o adamdan bile saymadığım 
kuzinlcrimin, bahtiyarlığının bir 
eşi olacJktı. Zavallı muquis ba:ıa 
neler söyliyecek, ben ona ne cc· 
~ahlar vc-recegim, hepsini şimdiden 
biliyorum. bsını esneten bir a~k-

STE NDHA L 

tan ne hayır gelir? ıSofu olup ma
nastıra girmek bin kat !iyi. Bizim 
nikah da en küçük kuzinimin ni -
kahı gibi olacak, büylik babamla 
bliyük anam, torunlarının mlirilvve
ti.ni gördülor diye sevinecek •.. Bit
tabi karsı taraf. önce noterin ha
.zırladığı kuntratoya son bir madde 
ilave ettirdi diye kız:gın olmazlar
s.a ! ..... 

Bölüm Xll 
ACABA ODA BiR 

DANTON MU? 
Buıün IV üncü Henry adı ile Friln· 
sa illkesind~ saltanat ıüren Navar
rc kralına varm11 olan halam ıtü· 
zel Marıuerite de Valois'nm yara· 
dılııtmda baş görülen şey "helecan 
ihtiyacı .. idi. O sevimli kral kızınm 
mayaı;ı kumar ihtiyacı ile yufurul
muştu: ta on altısından beri kar
de$leri ile bir düzü:ft bozu,up ba
rışmaları hep bu yüzdendir. Bir 
kız da kumara giri ti mi, ortaya 
en kıymetli malını, yani şöhretini, 
butıin ömründe ıörebileccği itibarı· 
komaz da ne yi kor? 

lX uncu Charles'in pici duc d' AN 
GOULEME'in Hatıratı. 

"julien"lc benim aramda kontıato 

iASİDinKen 
,,.---

41 · Kapalı Zarf Usulile 
Sisi aoj'uk alıınhA'tndan, nezleden, gripten, ba, ve dİf ağrılarından 

koruyacak en iyi ilaç budur. ismine dikkat buyurulması 

lstan bul li manı sahil sıhhiye mer
kezi satı n alma komisyonundan: 

T~.bib ve memurlar için 107 muhafı;dar için 109 mu- 1 

şamba ile gemiciler için 6~ aded caket pantalon yağlı 
gemici muşambası ve 30 çift lastik çizme kapalı zarf usu 
lile satın alınacakdır. 

A - Tahmin bedeli 5083 liradır. 
B - Şartnameler Merkezimiz Levazımından parasız 

olarak alınır. 
C - Eksiltme 17 Eylül 935 Salı günü saat 15 de Ga

lat ada Kara Mustafa paşa sokağında İstanbul Liman 
Sahil Sıhhiye Merkezi Satmalma Komisyonunda yapı
lc:ıcakdır 

D - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacakdır. 
E -- Muvakkat teminat 382 liradır. 
F - İsteklilerin bu iş ile halen meşgul olduklarına 

dair 935 senesine aid Ticaret Odası vesikalarım göster-
1•1ek :necburiyetindedirler. Aksi takdirde münakasaya 
giremezler 

G - Eksiltmeye girecek olanların kapalı zarf usuli
le teklif mektuçblarım saat 14 de kadar zarflar mühür
lü olarak makbuz mukabilinde Komisyona vermelidir
ler. Saat 14 den sonra teklif mektubu kabul edilmez, 

H - Teklif mektublarr verilmezden evvel muvakkat 
teminatların merkez veznesine yatırılması ve mukabele
ten makbuz almaları şarttır. ( 5094) 6652 

VAPURCULUK 
Türk Anonıno Şirketi 
IatanbuJ Acentalığı 
Liman Han, Telefon: 22925. 

Trabzon yolu 
CÜNEYSU npuru 1 Eylül 

PAZAR rünü ıaat 20 de Rize. 
ye kadar. 

İstanbul İkinci icra Memurluğun
dan : 

Mahcuz ve satışı mukarrer bulu
nan tirkotaj ve çorap makinelerile 
fabrika tesisatı ve mamul muhtelif 

yün eşyası 16·9-935 pazartesi günü 
saat 11-12 arasında Fincancılar yoku 

~unda büyük Yeni han zemin kat 
14 numarada satılacaktır. Talipleri 

mahallindeki memuruna müracaatla
rı ilan olunur. (14137) 

Nafıa Bakanlığı Sular Umum 
Müdürlüğü Arttırma Eksiltme Ve 

ihale komisyonundan: 
Çubuk barajı önünde yapılacak havuz ile köprülerin 

inşaatı 1-9-935 tarihinden itibaren 15 gün müddetle 
kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuşdur. Bu işin 
keşif bedeli (63638) lira (48) kuruştur. Şartname, 
plan ve diğer evrak suretleri (3,18) lira bedelle Nafıa 
Vekaleti Sular Umum Müdiirlüğünden verilir. 

İşin muvakkat teminat mikdarı ( 4431,92) liradan 
ibarettir. Eksiltme 16-9-935 tarihine rastlayan pazar
tesi günü saat 15 de Nafıa Vekaleti Sular Umum Mü
dürlüğü Odasındaki eksiltme Komisyonunda yapıla
cakdır. İstekliler arttırma ve eksiltme ve ihale kanunun
da yazılı vesikalarla beraber Nafıa Meclisince müsec
cel müteahhitlik ehliyetnamesini veya bunun Noterden 
musaddak suretini ve şimdiye kadar bu derece iş yap
mış oldukları mahallerden teahhütlerini hüsnü suretle 
yaptıklarına dair mahalli idarelerden verilmiş vesika
larını ve 16 ve 3 2 inci maddelerindeki teklif ve teminat 
mektublannı 16-9-935 tarihine rastlayan pazartesi gü
nü saat 14 te kadar Sular Umum Müdürlüğüne mak
buz karşılığında vereceklerdir. Teklifler, adı geçen 2490 
sayılı kanunun tariflerine uygun olacakdır. (2388) 

imzalamak, noter moter gibi seyler 
yok: onunla benim aramda her şey 
bahta bırakılacak, her şeyde df'stan 
kahramanlarına yara ır bir hal ol:ı
cak. Onun bir de soyu asil oLaydı 
benim aşkım Margueritc de Valois
nın. zamanının en üstün adamı La 
Mole'ı sevmesinden farklı olmazdı. 
Bu zaman sarayının delikanlıları 

her hareketlerinde "uygunluk., gö
zetip biraz aykın bir işe girişmenin 
akıllarına gelmesinden bile titriyor· 
larsa kabahat bende mi? Yunanista
n'a veya Afrika'ya kadar bir gidip 
gezmek onların gözünde cesan:tin 
son derecesi oluyor; bunu yapmn~a 
da kalksalar yine sürü halinde ya
parlar ya 1 Yalnız kaldılar mı kor
kuyorlar: karşilarına bir bedevi çı
kar da mızrağını saplar diye değil, 
gülüne oluverirler diye korkuyorlar 
Bu korku onları deli ediyor. 

"Benim Julien'im ne yapsa hep 
bir başına yapar. Tanrı onu üzene 
bezene yaratmış! başkalarından 
yardım istemek, onlara güvenip iş 
görmek aklından hile ş:eçmiyor 1 baş
kalarını adam yerine koymuyor. be
nim onu adam ı;aymam da bunun 
icin. 

"O, yoksullu~u ile beraber asil 
bir soydan olsaydı, benim onu sev
mem bayağı bir budalalık ı;ayılır. be
nim için sadece tam küfvünü bula
madı derlerdi: ben öyle şeye razı 
olmazdım; o zaman benim aşkımda 

(5202) 

büyük. ihtirasların baş vasfından, ye
nilmesı çok zor bir i_Şe girişip hadi
senin ne olacağını bilmeden atılmak 
cesaretinden iz bile olmazdı.,, 

Mademoiselle <le La Mole'un zih
ni bu giizel güzel düsüncelerc o ka
dar dalmıştı ki ertcS"i gün. farkına 
bile varmadan. marquis de Croise
nois'ya da, kardeşine de Julien'i 
öğüp durdu. Öğmelerini pek ileri 
vardırıp o genelerin canını sıktı. 
Kardeşi: 

- O delikanlıdan kendinizi koru
yur.. dedi. fazla enerjisi var: yeni
den ihtilal çıkarsa hepimizın kafa
mızı kestirir. 

Mathilde buna cevab vermedi; 
k a r d e ş i ile marquis de Cro1 e
nois'yı, enerjiden gözleri yılmış diye 
alaya aldı. İçinden: "Bütün bu söz
ler bebenilmedik bir halle karşılaş
mak, beklenilmedik bir şey karşı
ıında ne yapacaklarını bilememek 
korkusundan geliyor,, dedi. 

- Hep, hep gülüne olmak kor
kusu; ama, baylar, o sizin korktu
ğunuz canavar 1816 da öldü. 

M. de La Mole: "İki parti bulu
nan bir memlekette gülünclük kal
maz,, derdi. 

Kızı bu fikri anlamıştı. julien'i 
yerenlere: 

- Siz, baylar, biitün Ömrüniızü 
korkacaksınız; sonra bir giin baka
caksınız size: "Korktuğun kurt de
ğil, kurdun ~öleesivdi.. divivere· 

Eksiltme ilanı 

er Ba 
Umumi Müdürlüğünde ı: 

1.- lzmit kağıt fabrikası direktör ve işyar evlerinin in

şaatı temel kısmı vahidi fiat esasile ve temelden yukarı kı· 

sım inşaatı toptan götürü olarak eksiltmeye çkarılmıştır. 

Tahmin edilen keşif bedeli 49,402,50 liradır. 

2.- Bu işe ait evrak 9unl ardır ; 

a) Eksiltme şartnamesi 

b) Mukavele projes; 

c) F cuni şartname 

d) Metraj, vahidi .. fiat ve ketif hulasası 

c) Projeler 

İstekliler bu evrakı 2,50 lira mukabilinde Sümer Bank An· 
kara şubesinden alabilirler. 

3.- Eksiltme 13 Eylül 935 cuma günü saat 16,30 da An· 

karada, Bankalar caddesinde Ziraat Bankası binasında Sii· 

mer Bank Umumi Müdürlüğündeki komiıyonda yapılacaktır· 

4.- Eksiltme kapalı zarf uıulile yapılacaktır. 

5.- Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 3706 lira 

muvakkat teminat vermeleri ve 

isbat etmeleri lazımdır. 

fenni ehliyetlerini vesaikle 

6.- Teklif mektupları yukarıda yazılı gün ve saatten bir 

saat evveline kadar Sümer Bank Umumi Müdürlüğündeki 
komisyona makbuz mukabilinde verilecektir. 

Posla ile gönderilecek mektupların ihale saatinden nihayet 

bir saat evveline kadar gelmit ve zarfın kanuni tekilde kapa· 

Kültl:ir Bakanlığından· 
1935 - 1936 ders yılı için ilk öğretmen okullarına pa· 

rasız yatı talebesi alınacaktır. 
1 - İsteklilerin şu şartları taşımaları gerektir. 
A - Türk olmak, . 
B - Orta okulu iyi veya pek iyi derecede bitirrrııŞ• 

lise birinci veya ikinci sınıfını iyi veya pek iyi derecede 
geçn1iş olmak, 

C - Ulusal karekterinin iyiliği öğretmenler kurll 
lundan saptanmış bulunmak. . 

D - Yaşı ilk öğretmen okulları öğreneğinin sapta 
<lığı çağda olmak, .. 

E - Tiilel ve bedensel sağlanlığı, okullara gönderıl1 

ıniş olan rapor örneğine göre, okul doktoru tarafınd311 

saptanmak 
2 - Şehit çocuklarile yetimler üstün tutulacaktır. 
3 - Bu şartlara uygun talebenin bağlı olduklaff 

o!~ullara hemen başvurmaları gerektir. ( 2 3 84), ( 51 ~~Js 

ME TAMORFOZ 
Yüzdeki çilleri ve aivllceleri geçirir. 

cekler. 
Mathilde biraz sonra onların ya

nından ayrıldı. Kardeşinin sözü içi
ni ürpertiyordu: onu bir türlü zih
ninden çıkaramayıp haylı meraklan
dı; fakat ertesi gün, o sözü öğmenle
rin en güzeli diye karşıladı. 

"Her türlü enerjinin öldüğü bu 
asırda julien'in enerjisi onların gö
zünü korkutuyor. Kardeşimin gözü. 
nü, Julicne' anlatırım; bakalım na
sıl karşılayıp cevap verecek. Ama 
bunu söylemek için, gözlerinin par
ladığı bir zamanı beklemeli. O za
man yalan söyliycmez ... 

Uzun ve belirsiz bir hulyadan 
sonra ilave etti: 

- O bir Danton olur! dedi. Ne 
yapalım! ihtilal yeniden başlar. O 
zaman Croisenois ile kardeşim na
sıl bir rol oynar? Ne yapacaklarını 
bilmiyecek ne var? Asilce boyun eğ
mekten başka ne iş görürler. Birer 
koyun kahramanlığı gösterip ses çı
karmadan boğazlarını bıçağa uza
tırlar. Ben julien'im ise, kurtulma-
ma bir parçacık umud görsün. ken

dini tevkife eclecek iacohin'in beyni
ni patlatır. O. yaptıgına zevksizlik 
diyecekler diye korkmaz. 

Bu son söz Mathilde'i düşünceli 
bir hale daldırdı; elemli hatıralar 
uyandırıyor. yine kolunu kanadını 
kırıyordu. Bu söz M. de Caylus'iin. 
M. de Croisenois'nın, M. de Luz'ün. 
kardcsinin alavlarını aklına eetiri-

. • .• fi ııÇI' 
yordu. O baylar julıen'ın soz tırlJI 
lınca: ''Onda gönülsüz ve rtı 
bir papaı hali var,, derlerdi. . 6c· 

Fakat Mathilde'in gözleri yıne 
vincle parladı: . al'>' 

- Onların böyle bir düzüye or<Jıl' 
etmeleri de Julien'in. bu kış gdıığıl' 
ğünuz adamların en üstiınü ol "'11r· 
nu ispat etmez mi? Kusurları çı· 
mış. gülünclükleri varmış. t ı~te 
kar? Onda bir buyültlük var. 1 fl1ıı· 
bu, başkalarına müsamaha ıle ı· 
amele eden o adamların fenasın3 ol· 
diyor. Evet, fukara gen!:, pa~a; 6U· 
mak için okuyup çalışmış: o~ 3 tfld' 
vari bölüğü kumandanı. 0 ı.ı t cJ.l' 
ihtiyaçları yok: öylesine haya 
ha rahat. • r ) ıı· 

"Hep siyah setre ile gezıY0 ~ ıs· 
zü de papa:; yüzü, öyle olınas a bll' 
vallı çocuk acından ölecek . .tı. 11111 t11t" 
tün bu eksiklerine rağmen oil~arnl'ff 
ziyeti var ve bu meziyet o a 0ııııf1 
yıldırıyor: bu besbelli. He'?' bıl• 
yüzünde papasbk varsa bıle bolıl' 
bir an ba9başa kaldık mı, 1'~1tltf1' 
yor. O baylar da zarif ve . . 5ııııııı; 
medik bir söz söylediklerını \l'0rl3 
ca. ilk önce lulien'e b.ak111i:rııttı 11 ' 
mı? bunu kaç defa eördiırtl; 1''11 

ki pek iyi biliyorlar ki Juııeıı~~ı ; 1 

disine bir ~ey sorulma;.sa;. 0 r. 
açıp onlara söz bile soylu)' tıtf'l 1 

ancak bana söz söylüyor. ,. r1 
rArkSS1 AÇ 
'N. A1" 
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iSTiKLAL LiSESi --, 
D i R E K T Ö R L Ü G Ü N D E N: 6626 ki kıt'at hayvanatının 

-
Devlet Demiryolları ve Limanları işletme 

Umum idaresi ilanları 

Sivasta inşa Edilecek Cer 
Atelyeleri Eksiltmesi 

Sivasta yeni kurulacak olan cer atelyelerinin bütün 
nıüştemilatile birlikde inşası kapalı zarf usulile eksilt
meye konmuş dur. 

1 - Bu inşaat ve tesisatın keşif bedeli 1380522 lira 
14 kuruştur. 

2 - Bu iş için isteklilere verilecek evrak şunlardır. 
a) Eksiltme şartnamesi, 
b) İnşaat avan projeleri1 

c) Fenni şartnameler, 
d) Umumi şartname, 
e) Keşif hulasası, 
f) Mukavele projesi. 
g) Vahidi kıyasi fiat cedveli. 
İstekliler bu işe aid evrak ve projeleri ( 5 O) lira mu

kabilinde Devlet Demiryoilarının Ankara ve Haydarpa
§a veznelerinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 16-10-935 tarihine gelen perşembe 
tünü saat 15 de Ankarada Devlet Demiryolları Umum 
Müdürlük binasında toplanacak merkez birinci Komis-
3-'onca yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin aşağıda 
lrazılı teminat ve vesaiki aynı gün saat 14 te kadar Ko
misyon Reisliğine vermiş olmaları lazımdır. 

a) 2490 No. lu kanunun 16 ve 17 inci maddelerine 
'U~gun 55165 lira 66 kuruşluk muvakkat teminat. 

b) Bu kanunun tayin ettiği ve şartnamede yazılı 
:\1esikalar, 

c) Bu kanunun 4 üncü maddesi mucibince bu eksilt
!'heye girmeğe kanuni bir mani bulunmadığına dair 
1tnzaları tahtında bir mektub. 

d) Nafıa Bakanlığından musaddak ehliyet vesikası, 
5 - Teklif mektubları ihale günü saat 14 de kadar 

'11akbuz mukabilinde Komisyon Reisliğine verilecekdir. 

hl?.~sta ile gönderilecek teklif mektublarının iadeli teah
utlü olması ve nihayet bu saata kadar Komisyona 

telnıiş bulunması lazımdır. 
. 6 - Bu iş hakkında jazla malumat almak isteyenle
tın Ankarada O. D. Yolları Birinci Daire Müdürlüğüne 
tn.üracaat erıİıelerı. ·c z 3 8 2) ( 5 ı 7 4) • " 
_ ... . --

' 

612700 kilo arpa ihtiyacı 
1 • İlk; orta ve lise kısımlarına, yatı ve gündüz, kız ve erkek talebe kaydına başlanmıştır. 

kapalı zarf usulile satın alı- 2 - Kay1l için hergün saat 10 dan 17 ye kadar gelinebilir. 
nacakdır. İhalesi 1 O Eylül 3 _ istiyenlere, kayıt şartlarını bildiren öğrenekten bir tane parasız olarak gönderilir. 

935 Salı g Ü n Ü s a at 1 4- Bütün sınıfların engel ve bütünleme yoklamalarına 2 Eylül Pazartesi günü başlanacaktır. 
16,30 İzmir'de kış)ada Müs . -- _ - Şehzadebaşı Polıa karakolu karşısında Telefon 22534 - - · -

tahkem Mevki Satınalma 
• 6621 

Komisyonunda ,. yapılacak-
dır. Şartnamesi komisyon-

1

,, .. l!!ı!!i!!!!!!!!~~~~~~~~~ Saraçhanebaşı Horhor Caddesi ~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!il~ 

da görülebilir. Arpanın ılı Leyli. rtehart H • Lı•SeSI• oA"rtaa:L'ı!ske . 
tahmin edilen mecmu tuta- ayr ıye 
rı 2 7 5 7 1 lira 5 O kuruşdur. I Kız • Erkek ~!:r':n) j 

Teminatı muvakkatesi 
2067 lira 86 kuruşdur. Mü- ili ilk sınıflardan itibaren ecnebi lisanına çok ehemmiyet verilir. Kızlar kısmı ayn dairelerdedir. I 

Mektebin hususi ~tobüsleri ile nehari talebe hergün evlerinden ald. ırıbr. isteyenlerin adresine tar.if~ l (ı 
nakasasrna iştirak edecek- ı· ı ı naırıe gönderilir. ikmal imtihanları Eylülün ikisindedir Kayıtlara baştanmışbr Her gün 10 dan 16 va 
ler 2490 sayılı artırma ve - --- - kadar Direktörlüğe müracaat. Telefon: 20530 - -

eksiltme kanununun 2 ve 6631 

3 maddelerinde ve şartna
mesinde yazılı vesikalarla 
teminatı muvakkate mak
buzlarını ve teklif mektub-
larını ihale saatinden en az 
bir saat evvel komisyona 
vermiş bulunacaklardır. 
(189) (4954) 6684 

* * 

f-- Şişli Terakki Lisesi Direktörlüğünden~ 
1 1 - Engel ve bütünleme yoklamaları yalnız 2 - 16 eyliiJ. içinde yapılacakhr. 

2 - Yerlerini tutmak isteyen eski talebenin tezelden taksitlerini göndererek kayidlerini yenilemeleri 
gerektir. Mekteb hergün 10 • 17 arasında açıkbr. 

1 3 - Leyli • Nehari - Kız • Erkek yeni talebe kayidleri başlanmışhr. 
Talimatname isteyenlere göpderilir Adres: Nişantaşı Halil Rifat Pş konağı. Tel. 42517 

Elmalıda bulunan kıt'at •,~--~~~~~~~~~~~~~!!!i-~~!!!!!!!!~~-~~· !!!!!!--!!!· !!!- -!!!-!!!!!·-~!!!!--~--!!!!--·!!!-~~~~~~~~~~~• 

için 188 ton un 1 O Eylül 6632 

935 sah günü saat 14 de An 
talyada Askeri Satınalma 
Komisyonunda kapalı zarf 
la eksiltmesi yapılacaktır. 
Tahmin bedeli Kilosu 1 O 
kuruş 75 santimdir. Muvak 
kat teminatı 1516 liradır. 

Şartnamesi İstanbul Leva
zım Amirliği Satınalma 
komisyonunda görülebilir. 
İsteklilerin belli saatten bir 
saat evvel teklif mektupla
rını komisyona vermeleri. 
(2) (5099) 6695 

* * :;: 
Kor Merkez Kıt'atı için 

400,000 kilo Buğday unu 
11 Eylül 935 çarşamba gü
nü saat 15 de ihalesi yapıl-

• 
mak üzere kapalı zarfla ek-
siltmeye konmuştur. Sart
namesi Levazım A. Satın-
alma Komisyonunda gö
rülür. Muvakkat teminatı 

Devredilecek ihtira beratı 1 1•~· ~~~~~~~Leyli ve nehari ~~~~~~-~~~-;ö;ji-• 

.. Elektrik akümülatörleri için fen- 1, 8 o g"". a z ,· ç ı· L ı· s e 1 e r ,· ni elektrod" hakkındaki ihtiraa malı- 1 
sus verilen 28 Eylül 1928 tarih ve ' 
1412 numaralı ihtira beratı ile bu 

1 

berata ait alınmış olan 18 Şubat 1935 1 

tarihli ilave tasdiknamesinin ihtiva 
ettikleri hukuk bu kere başkasına 1 

devir veyahut icara verilmesi teklif 
edilmekte olmakla bu hususda fazla 
malUmat edinmek isteyenlerin Gala-
ta'da, Aslan Han 5 nci kat 1-4 nu
maralarda kain idarehanei mahsusa
sma müracaat eylemeleri ilan olu
nur. 6629 

Eski FEYZiATI Lisesi ı' 
1 

Boğaziçinde: Arnavutköyünde: Çifte Saraylarda i ! 
Kız ve Erkekler için ayri bölüklerde kurulmuş, ana sınıfı, ilk klsmı, 

Orta okul ve lise sınıflarını havi ulusal bir müessesedir. 

Yıllardanberi kazandığı muvaffakiyetle tanınmış olan mektep ı 
ı kayıtlara başlamıştır. Kayıt için hergün saat ondan on altıya 

1 kadar mektep yönetimine başvurulabilir. İsteyenlere mektep ı I 
~iiiiiiiiiiii!!iiii!i!ii!i!iiii!i!ii!i~!i!!! tarifnamesi gönderilir. Telefon : 36 210 • 

6619 
ZAYİ - Beylerbeyi 1nas mektebin
den 336-337 de aldığım şehadetname 
ile nüfusumu kaybettim yenisini ala-

cağımdan eksinin hükmü yoktur. Ka- M E R Z ı• F O N --
bataş Ermis fabrikası karşısında , -- ...._ 
No. 45 Melahat. .. 

~nm1111111111111111111111111111111111?:: ; __ l\merikan Kız Hayat Mektebi 11 

§ Deniz ~ yolları ~ Lisan - Ticaret - Ev idaresi Kurs!an 
§ 1 ş L E T M E S 1 § 23 Eylülde açıhyor. Kayıd başlamışllr • 
- Leyli ücret: 200 lira - Nehari ücret: 25 lira 
: Acenteleri: Karaköy Köprüba~ı E ı 

Kapalı Zarf Usulile 
ı . 2850 liradır. Tahmin be-

: Tel. 42362 _ Sirkeci Mühti.rdar- : 1 Orta derecededir. Buradan diploma alanlar Üsküdar - Ameri.kan 111 
- - ~·~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~ Kız. Lisesine imtihanıız ahnırlar. - ·· ·-J 
~111111 zade Han. Tel. 22740 . llllllS 6620 

Eksiltme ilanı 

SiimerBank 
Umumi Müdürlüğünden: 

l.- 'Ankara' da Anafartalar caddesinde eski T aşhan yerinde 
)aptırıJacak Sümer Bank merkez binası inşaatının temel kıs

~1 \'abidi fiat esasile ve temelden yukarı kısım toptan gö
l \ltij olarak eksiltmeye çıkarılmıştır. Tahmin edilen mecmu 
etif bedeli 575.000 liradır. 

2.- Bu ife ait evrak şunlardır : 
a) Eksiltme şartnamesi 
b) Mukavele projesi 
c) Hususi şartname 
d) Fenni tartname 
e) tn,aat listesi 
f) Metraj ve ketif cetveli 

deli 38000 liradır. İstekli
lerin belli saatten bir saat 
evvel tekliflerini Balıkesir
de Kor Sa tın alma Komis
yonuna vermeleri. ( 19 7) 
(5101) 6696 

* * * 
Bursa ,Mudanya ve Ban

dırma garnizonları ıçın 
1007 ton tüvenan maden 
kömürü satın alınacakdır. 
Tahmin edilen bedeli 15544 
liradır. Şartnameler Ko
misyondan bedelsiz alınır. 
Eksiltme 12 Eylül 935 
perşembe günü saat 15 de 
Bursada Tophanede As
keri Satınalma Komisyo
nunda olacakdır. Eksiltme 
kapalı zarf usuliledir. Mu
vakkat teminat 1165 lira 
80 kuruşdur. Teklif mek
tublan saat 14 de kadar 
Satınalma Komisyonu Reis 
liğine verilmiş olacakdır. 
(203) (5098) 6697 

1(. * * 
g) Projeler 

~ lstiyenler bu evrakı 30 l!ra mukabilinde Sümer Bank An
a 're. Şubesinden alabilirler. Fazla izahat almak için Sümer 
'tak 1 t s . . .. d·ı bil. nşaa ervısıne muracaat e ı e ır. 

Konyadaki kıt'at ıçın 

1

. 676000 kilo kuru Ot kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye kon 
muştur. Tahmin bedeli 

!~~- Eksiltme 16 Eylül 1935 Pazartesi günü saat 16 da 
Q ara' da Bankalar Caddesinde Ziraat Bankasında Sümer 
\tık merkezindeki komisyonda yapılacaktır. 
~.- Eluiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. , 

\' ~;- Eksiltmeye girebilmek için İsteklinin 22.750 lira mu
t 'IQta.t teminat vermesi ve Bankaca seçilecek bir komisyon 
t.ta.ftndan fenni ehliyetinin tasdik edilmit olması lazımdır. 

,, 6·- Teklif mektupları yukarıda yazıldığı gün ve saattan bir 
1 

lita~ evv~line kadar eksiltme komisyonuna makbuz mukabi- ; 
,, e Venlecektir. Posta ile gönderilecek mektupların ihale 
ki~rnda.n bir saat evveline kadar gelmiş ve zarf m kanuni şe-

1 
e kapatılmıf olma11 lazımdır. 

~~~~~~!!!!!!!!!!~~~~~~~~ 
6627 

20280 lira muvakkat temi
natı 1521 liradır. İhalesi 
Konyada Kor Komutanlığı 
binasındaki Satınalma Ko
misyonunda 18 Eylül 935 
Çarşamba günü saat 13 de 
yapılacaktır. İsteklilerin 
teklif mektuplarıtu ihale 
saatinden bir saat evveline 
kadar Komisyona teslim 
etmeleri lazımdır. Şartna
mesi alakadarlara parasız 
verilir. ( 2 O 7) ( 5 1 91 ) 

*"' ;ıı. 
Bursat Mudanya ve Ban-

dırma garnizonları ıçın 

§.iskenderiye yolu § -: IZMİR vapuru 3 Eylül SALI i 
~ günü saat 11 de İskenderiyeye E 
5 kadar. (5182) E 
;;1111111111111111111111111111UI1 llllllli; 

23300 kilo sade yağı satın 
ahnacakdır. Tahmin edilen 
beher kilosu 8 5 kuruşdan 
bedeli 19805 liradır. Şart
name komisyondan bedel
siz alınır. Eksiltme 16 Ey
lül 935 pazartesi günü saat 
15 de Bursada Tophanede 
Askeri Satınalma Komis
yonunda olacakdır. Eksilt
me kapalı zarf usuliledir. 
Muvakkat Teminatı 1485 
lira 38 kuruştur. Teklif 
mektubları 16 Eylül saat 
14 te kadar Satmalma Ko
mısyonu Reisliğine veril
mi~ bulunacakdır. (202) 
(5102) 6698 1 

' 

Türkiye Büyük Millet 
idare Heyetinden: 

Meclisi 

1 - Eksiltmeye konulan İş Büyük Millet Meclisi 
Müstahdemini elbise, Palto ve fotinleri. 

2 - Tahmin bedeli 3 3 3 1 Üç bin Ü çyüz Otuz bir lira 
25 Yirmi beş kuruştur. 

3 - Eksiltme 16-9-935 pazartesi g:{inü Büyük Mil
let Meclisi İdare Hey'etinde saat-15 de yapılacaktır. 

4 - Bu işe aid şartname Meclis Daire Müdürlüğün
den alınabilir. 

5 - Eksiltme açık yapılacaktır. 
6 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin muvak

kat teminat tutarı olan 250 İkiyüz elli liralık Banka 
mektubunu Dördüncü maddede yazılı saatten bir saat 
evvel Meclis İdare Hey' etine ı 9 3 5 senesi Ticaret Odası 
vesikasiyle birlikte vermeleri lazımdır. (2389) (5203) 

; · - . . - - -- . ._ 

TALAS AMERiKAN MEKTEBi~ 
. 1 

Orta Derece· 5 Sınıf 

LiSAN SAN'AT TiCARET I 
1935 - 36 ders senesinde aynca iki senelik me!leki san'at kursları 

açılacaktır Fazla malıimat mekteb idaresinden alınır. 1 

Tedrisat 23 eylül pazartesi ıünii başlar 
- -

Yerli mali olmak üzere 
bir tanesine biçilen eder 
680 kuruş olan 15000 : 
20000 tane yün battaniye 
kapalı zarfla eksiltmeye ko
nulmuştur. İhalesi 19 Ey-
lül 9 3 5 perşembe günü saat • 6613 

11 dedir. Şartnameleri 680 ---------------------..:.:.:.:... 

_I 
• 

kuruşa M. M. V. Satınalma , . ~ --- ., VE l İ E F E N O İ ~~- ~·~-llllL 
Komisyonundan alınır. Ek- ' 

siltnıeye girecekler 8050 AT YARIŞLARIN 1 N 
liralık İlk İnanç parası 
mektup veya makbuzla-

1 
1 

1 
1 

riyle 2490 sayılı kanunun .son Büyük ikramiyeli Haftası 
2 ve 3 maddelerinde yazıh ı 
belgelerle birlikte teklif 

1 
Bu zevkli günü kaCiırmayınız 

11
, 

mektuplarını ihale saatin- •ı;;;;;;;;;;;;;o~~!!!--!!!- HER HALDE KOŞULARA GİDİNiZ (5197) ;,,,o· ,_ ___ _ .., ___ --__ ...._..., . • , 

den bir saat evvel Ankara
da M. M. V. Satınalma Ko-. 
mısyonuna vermeleri. 

(205) _(5156) 

Umumi neşriyat ve yazı işleri Müdürü: Mümtaz F AlK 
Gazetecılik ve rnatbaacıhk T. A. Şirketi, İstanbul . Ankara cad

desi, 100.- Basıldığı yer : TAN matbaası. 
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' 

1 

r ıy ızıla ti 
Genel Merkezin 

~ 
1 - 7 .. 6 - 1935 tarihli ve '2767 sayılt kanunla monopolu cemiyetimize verilip icra Vekilleri Heyetince i 

tasdik edilen ilaçların listesi aşağıdadır. ~ 
2 - Monopola tabi sıtma ve frengi ilaçlarının 1 Eylül 1935 tarihinden itibaren toptan ve perakende ~ 

satışlarına başlanmıştır. 1 
lstanbulda Yeni Postane civarında eski Zabtiye caddesinde Aksaraylllar hanında 22 numarada ~ 
Kızılay Cemiyeti satış deposu direktörlüğüne müracaat edilmelidir. 1 

3 - Hariçden yapılacak siparişler1 banka vasıtasile veya postanın bilşardtltediye usulile derhal 1 
gönderilir. 

4 - Depomuzda büyük ambalajlar içinde satın allnarak dışarda ambalajları perakendeye çevrilen 
ilaçların. ne evsafından ve ne de ambalajlarından Kızılay Cemiyetinin mesuliyet kabul etmiye-
ceği alakadarlarca bilinmek üzere ilan olunur. 

Acethylarsan 
Atsbrin 

1l 

Bismarsol 
Bismogenol 

,, 
Bismuthose 
Bismuthoiodol 
Bismuth 

n 
n 

Bivato\ 
,, 

Casbis 
,, 

Ha etine 
n 

lodure deppotasium 

(Ampoule) 
(comprime) 
(Ampoule) 

\ ,, ) 
(Liquide) 

(1 njectable} 
(oxyde de) 
( " n hydrate) 
( lodure de) 
( Ampoule ) 
( Solution huileuse) 
(Ampoule) 
(Solution) 
(Ampoule A) 

( r 8) 

lodobismuthaüe de qunine 
lodobismuth 
Kınakına kabuğu (yalnız) 
Mercure benzoate de 

,, bi-iodure de 

11 cyanure de 
n lactate de 
,, protoiodure de· 
,, Salicylarseniate de {Enesol) 
11 salicylate de 

Mesurol (Ampoule) 
11 (liquide) 

Muthanol 
Myosalvarsan 
Neosalvarsan 
Novarsenobenzol 
Neo 1 O 1 

Neosalutan 
Neoolesal (Ampou1e) 
Olbia . 
Pıasmochine " ="- ... c 

,, ,, Camprime 
,, ,, ,, simple 
,, " ,, com~ ose 
,, ,, drage compose 

Quinoplasmine Ampoule 
,, ,, Comprime 
" n Drage 
,, ,, stovarsof 

Quinine base : 
,, Bi-Bromhydrate de 
,, Bromhydrate de basique 

Jl " ,, 
neutre 

,, Bi-Sulfate de 

1, Bi-Chlorhydrate de 
,, Chlorhydrosulate de 
,, Chlorhydrate basique 

1
, ,, ,, neutr.e 

n Valerianats de 
., Tannate de 
" Sulfate de 
,, Carbonate de (Aristochine) 
,, ethylcarbonate de (Euquin; ) 
,, Poudre, comprime, Tablette, Orage 

Silbersalvarsan 
Sal varsan 
Solusalvarsan 
Stovarsol comprime 

,, sodique 
Spirocide comprime 
Treparsol 
Uclarsyl 

--~ Kinin, Bızmut, ve civayı veya milhf erini havi olup sıtma ve frengide 
~ kullanılan mustahzarların memlekette yapılması veya yaptırılması. _ 
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