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şler·n Verdigi imtiya 
ransa a Endişe Uyandırdı 

P.,,.mı lafa'nm "Vllnalarm 
dilile ", Orhan Belım'in 
'"Yamtak Jiireldi bir bildik" 
fıkraları - Şehir haberler. 
Ankara llaberleri - Ham
di AksoJ"iın "senhat notla. 
rı.. Pelek'm ''Kibarlar" hk
naL 
AJiz H ii d ai Akdemir'in 
.. Biıde cuaaluk" adlı eseri 
- Batlık attttleri - fmt
meler, eYlemneler. 
8oa htberler - Matmuel 
Doktof. 
Memlekette TAN - lat· 
raııç dtJaleri. 
Spor - Büyük bir sanat 
SfMtenlİ. 

• Dtiap ıuetelerine söre 
1ildi9eler. 

t1"'1lea4la : Kuan Haollimm son lin· 
leri - Faydalı bilsiler -
Hikl7& 
Babil mehaaaratL 

Yunanlstanda 
•• 

uru Uzüm 
üstahsilleri 
için Ayaklandı 
Ornet ekonomik eebep· 

.... a.. '-• llzOmU iyi uzama 
.k.rtı hlıuye •dl,or 

HABE$ SAVAŞINri)A B lk A t t 
B. I . k A . K a an n an ı 

ır eşı merı a Konferansında 
Bitaraf Kalacak 

Mussolini yüz bin askere geçit resmj yaptırdı 
ve " Faşist ltalyayı sefil bir siyasa ite durdurmak 

istiyenler inkisara u§rayacaklardtr " dedi 

ltalya, Si lldalllılı Milstepn Geaenıl Babtrvecelti manevra~r 
esnasında er.kanı harbiye~• izabıit veriyor 

Amerlkalllar lmtlay. 
ZI alıasa l tellkkl 

edlyorlllr 
'Trento, 1 A.A. - Kral ile DUçe, 

yilbelc memurlar, yabancı ıilel he
~tler. ordu. donanım ve hava ıene
ralleri ile birlikt~ manevr.Iaı:a ifti
rak eden ytu bin ıiJihlmm Trcnto -
nun kır~ ldl~tre kadar timalincle
ki Ronoe vadi;inde yaptılclan bü -
7iik ıeçit reaminde buır bolunmut
JUdır. 

Kral pek ziyade memnun olduğu· 
\ftU bildirmqtir. · 

Duçe. Trent6)'a vardığı .nman. 
i9yarlar, cemiyc!tlfr ve btiyfik bir ka· 
labalık önünde Tremolulara hitap 
ederek 25 ıene evvel bu tchirde i· 
kametini hatırlatmıt ve yalrm istik
bale itaret ederek demiştir ki: 

.. Bütün uluı, kenCli•inden iaten
meai muhtemel 'Olan fedakirhklare 
katlanmaaını bilecektir. Çünk11. o, 
ıuna vakıftır ki, tarih bir anda mu
kadderata hikim olmaauu bilmiyen. 
belki hiçbir zaman ona höim ola-
ınıaı:.,. 

Duçe. wlerini ıu ıuretle bitirmit 
tir: 

"Genç Fatiıt · İtalyayı Hfil bir 

• 

Ruwelt ve dıı İ§ler Bakanı Hail 

uya• ile dutdunnalr hayaHnttl bu
lunanlar, inldaara ujrayacaJdardu." 

(Aram 5 Jnciclel 

HAVA KURUMU MAQLARI 

Güneş Kurtuluşu 6 • i, Galata
saray Şişliyi 1 - O Yendi 

Cenevrecla takip ecll· 
ltp.cek aııasa konu· 
ıutdu ve mutabık 

kalındı 
Bel&rat. 1 A.A. - Tiirki;re Dıt 

,._kanı Tenik Rilftil Aru ile ~ 
•nya iıt bakanı Tittlleüo ~nu"!
ftJ Bapkan '" Dıt bakanı Stoyadi
-.riç ıarafından nrilen ,&enden 
-.ı-a ~ devlet ı,damı ('(unaniata-
IUll Bdpt sefiri Melu'tn da itti
ralrile) bir lmonferana aktedilmittir. 
Mel.., Yunaniıtan dıt bakanını 
amil etımektıe oldupdan konfe· 

llM bir Balkan antantı konferanaı
.. r. ::tramta antantı ilgilendi· 
ren m ler prilfWmU. ve ilerde 
ye bıeJe nevrede ta.kip edilem 
.. tu baffket kararlqtırılmıt ve 
1DUtıabdı kalınnuftır. 

Kutak antant toplantısı 

1i6ıiıılkll de la H ıvar edece· 
tine ortaya çıkarı lan yaymtı-
ların ne kadar aaıııu: oıdutunu ıö- "-Küçük Asya ile Trakyanın sahibi olan Türkiye 
m;:aı ~=·rProvo Lidu di- kuracağı (Müze· Şehir) lerle çok zenginleşebftrr,, 
J'Of ki: 

"Bur m,..al çeYTenler. Habe- .Jtft!'J.I 
burılarla oynamaia deftm etmenin 
mümkün otdlıiunu tevehhüm edi -
yorlana durumun ne•kad&r tehlike
ye &imıit olacatını Avrupa bilme
lidir. 

Tan•ın bir yuıaı 
Pariı, 1 A.A. - Tatı paeteai, Kü 

.çök Andlatma lmcmferanaı hak4'ında 
flHlları yazıyor: 

••Uç devlcthı aruuıa nifak eok
ınak için Almanlar tnafından y&pı
lu tabiyeye rapnen üç devletin ai
yaaaıındati beraberlik. Bled bildi

..fili iJe teeyyilt etmiıtir. Bu bildi
rij, hiçbir ı~e ıubal bıralmu-
,aPk dereccd• •uihtlr. 

Giriffe Yeni 
Bir Grev 
Hazırlığı Var 
Atina, 1 (Chel aytarunudan) -

Giritten lç Babalığına ıelen lıel
pfla.rda Adadaki itçilerin benüt 
eliktln bubnadıjı bildirilmektetlir. 
Ekonomi Baı.nhlmm teminatı 
kendilerini tatmin etmemiftir. tı
tller arasında yine pleyan denm 
e~kteclir. Yeaideıı ıenel bir ctev 
çılanuı ihtiınallndcn baheedilmek
tedir. H~t bu ~ve karıı icap 
eden tedblrler;i almıftır. 

1 Mart l•ı•nı mah
kQmlannın paraları 
M a llar ı 

Atin&. 1 (Özel) - Atina defterdar 
biz dün 1 Mart itJUI mahkCunlana· 
clan. Venizeloum otlu Xi~ •• 
eaJd lyan bqbm Gor 'tal .ile Arp 
rOpuloaa ai~ olan ve muhtelif blÜa• 
larda hada altında bulunan Jrualan 
AÇtrmuftır. Bu kaularda pek P. tah 
.ntt çıkmıttrr. Pa~t altm mlkdan 
memurlann tahmin ettfli kadar delil 
dir. 

Arnavut ••ileri 

1 skoçya arkeoloji cemiyeti reisi ArkeoloJ ,.. mily_oder Dıııit 
Russel mozayıldarı tetkik i4•r°kea 

tekoçyalı arkeoloi doktor Davit 
IWMel bir haftadanberi ıehrimizde 
butunmıakudır Bu, tanınmıt bir İ· 
lim adamının hem de dGnya tecim 
ileminde tanınmıı büyük bir tecimen 
ve ıenginin de latanbula ıelmit bu .. 
lunmaaı demektir. 
Arkeoloğ Davit Ruuel. latoçya

nın meıtıur Oniveniteai olan seoı 
Andren"ln tarlb profesörll ;Bdıfte
ri d5rt eenedenberi tatenbulcla bU
lunduun ve onun uzun çat.palarrı 
Mticeainde Arutıa- 10Q1indill mo
zayıkın meydana çr..-.ına ıebeJ? 
olan tarih muıbipltl'f c*Dlyetinın bı 
rinci reisidir. 

Dün An.ata ~dald 1tazının 
yeni ilert.eyiıleri'nl ~le gitti
ğim uman profeek Babtıer onu ba 
na tanıttı. 

Xendiline IOl'dum: 
_ Doktor- llozayıkı yazılan ya

sıluda Jieterildlği kadar kıymetli 
ı.uı.,OI'_ 111U1Unua? 
· · lltlJ6k bir beyeca.nta cevap ver
.dl: 

C.. Bu eaer, mozayık aanatinin Bi
saıı• kankteriıtikitıi göze vuran en 
eaki ve en orijinal nllmunedir. ~
nüa bütün detayları ile tetkik et• 
mek fırsatını bulamadan. F6at yal 
nıı gördüğüm parçalan bile dünya· 
•nın bir bafka tcı.rlnde ~1J bir 
bat ka müzesinde atirtllemiyecek de
recede bllyük bir tarih n un'at ha
zinesi aayılabilirlcr. Bak.ter. bilci 
&lemine tetkik etmek lmklnnıı ver· 
diif bu nerle pek Jlalrb olarak ap
nebllir. Bin, yant oaa maddi 

Britanya Başbakan JI avlm 
Ramzey Malttldnaltl 
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VAKIALARIN DILILE ... 
Uç dört ay evvel. Büyükada

da, Yürükali plajında yakından 
tamchğım bir genç boğuldu. 
Yüzlerce kişinin denize girdiği 
yerde ne bir doktor, ne bir sıh
hiye memuru, ne de sıhhi lındaL. 
tertibatı vardı. lki gazetede bir 
kaç yazı yazarak belediyeyi va: 
zif e bafına çağırdım. Oteki ga
zeteler de bunu yaptılar. Fayda 
sı olmadı ve çok geçmeden Mo
da plijında genç bir çocuk daha 
can verdi. Gene komtu kapılan 
calınarak doktor aranmıştı. Ne
den ıonra plajlara birer ııh.hiye 
memuru konacağını duyduk. 

• 
Bostanlar lağım sularile yı-

kanıyor. Gazeteler yazdı, "tifo 
cıkacak !" diye bağırdı, belediye 
tekzip etti, tifo çıktı, ölen öldü, 
nihayet belediye bostanların 
lağım aularile yıkanmıyacağını 
vait ve temin eder gibi oldu. 

• 
Vapurlarda ilaç titelerinin 

etiketıiz olduğunu, imdadı ıüı
ıhi otomobilinin ancak zabıta va 
kalannda kafası gözü yanlan 
sariıotlan ve ıenerileri adam 
yerine koyduğunu anlamamız 
için Namık lamailin öımesi li
zım geldi. 

• 
Ceza kanunu, vazifelerini ih-

mal ettikleri için, bafkalanna 
en küçük zarar verenleri mesul 
eder. Bütün bu ölümlerin - hiç 
değilse iıtif alanm verecek ka
dar vicdan azabı göatermiyen -
meaullerinden hangisi cezalan -
dı? 

Telefon sos31ete
sinin devir işi 
Bugiin başhyor 

lki gün evvel imzalanan satış 
mukav~leaile hüıkUınete geçen t.
tanbul telefon sosyetesinin devril 
teslim muamelesine bugünden iti
baren baılanacaktır. 

Devrü tealim muamelesinde, Ba-
yındırlık Bakanlığı namına §İmdi
ye kadar eeki B011yete ile temaslar
da bukınan murakabe heyetile sos
yete delegeleri ve mütehauıaları 
bu lıunacaktır. 

Devril teslim muamelesine esas 
olan liaıteler evveke .oayete tara
ıfından Bayındırlık Bakanlığına ve
rilmit ve yapılan müzakerelerde de 
bu listedeki mJ.i<tarlu n-azarı itiba
ra alınmıştı. 

Onun için timdiki muamelelerde 
bu liste gözöni.lnde bulundurulacak 
ve devralınacak mallar miktarının 
bu liateckki röMkamlara uyup uy.ma
dıfı kontrol edilecektir. 

Bundan başka eui s.:>syete sene
lerdenberi hizmetinde çalıştırdıgı 
bütün memurlara ikramiye vermegi 
ıkabul ettiğini Bayındırlık Bakanlı
ğına bildirmittir. Yalnız verilecek 
j),.c:ramiyelerin ne miktarda olacağı
nı tespit etmek için yeniden konuş
malar yapılacaktır , 

Devril teslim muamelesi 'SOna er
dikten aonra şimdi yalnız Belgrat, 
Sofya, Bükreş, İz.;nir ve Ankara a
rasında olan şehirler arası mükale
meler de Anadoludan santrala bağl:\
nacak bircOfk yeni şehirlerle on dör 
dil bulacaktır. 

T etalon Ucretleri 
Bil'i11citetrinde Kamutaya verile

-cek yeni bir kan.un pro jeai ile tele
fon ücretlerinin ehemmiyetli §ekil
dc indirilmesi teklif edilecektir. 

Şirket hükflmete geçtiği için, bir
çok kimael~r müracaat edere-.k me -
mu.riyet iatemi!lerdiır. Fakat kadro 
Jimdilik aynen bırakılmakta oldu -
ğundan, yeni memur almmıyacağı, 
mürac•t edenlere bildirilmittir. 

• · Dökiilen mazot 
Olanca ihmalleri meydana çı-

karmak için Ezrailin müfettişli- ~Ok zarar Verdi 
ği mi lizım? Gazetelerde, her Sokoni Vakum gaz kumpanyası ,. 
gün, nüfua aayımı için parlak ve :na ait 800 ton mazotun Ortaköyde 
cizeler... battığı ve Bogaz kıyılarında, liman· 

da birçok zaral'lla.ra Kbep olduğu y• 
SNnlJtl. 

Fenerde SlJnnet dUOUnü 
Fener Çoc.uk Esirgeme ~urumu 

menfaatine yapıı.n cumartesi gün -
kü eünnct düğünü çok güzel oldu 
81 çocuk .kesildi gece tam eaat 24 te 
Çoc.utk Eairıeme Kurumwıun aJ.ame 
ti f&rlkaaı olan beyaz üzerine kırını 
zı yıldız ve ortaaında ay bu.1U1lan 
atlu yutık müzayedeye konuldu 
34 lka bet kurlJ! toplHdı 80n ar .. 
tırma iki mie!I yapıldı ve 10 lira 40 
kuruta Süreyya Pap meneuc:at falr 
rikuı dolııumacılarından Muetafa. 
Şerifin il.serinde kaldı w yaetık al' 
kıt tufanı )Sinde kendiaine veriJdi 
Hb&ba kMiar devam edea bu düğün 
çok eİlenceJi oldu. 

No.16 

Cumbadan 
Rumbaya! 

Server BEDi 
Bahçenin önUnde tekrar otomobile 

bin.diler. Tabain Bey Cemile'yi her 
saman abtyerif ettiti büyük bir ma
ğuaya ıöttlrdU. • Oradan kendisine 
Beyotlu'nun en yilbek terzi kadını
nı tav.iye ettiler ve beienecelderi mo
dele ıöre kumq ve camidir almak 
lizımıeldilini aöykdiler. 

lkisi de akpma kadar model be
tenme-kle, .kumat nMire almak için 
matuadan rnajuaya kotmüla vakit 
ıeçitdiler. Cemile Tabain Beyin o 
&ün yüz liradan çok fula para bar
cadıtma dikkat etıniftL 

Elinde birçok paketlerle mahalleye 
girerken, evde annesine ılSyliyecegi 
ıeyleri bir kere daha dUtilnüyordu. 

E:ir taraftan yemek mauımm üı
tUne koydutu paketleri açarken, uır 
taraftan da yeni ppka, iskarpin, en 
iyi cineten ipek çoraplar, podra, la
vanta, el çantası ıibi ~ya karpeında 
gölleri bir tehlike aeyredermiıçeıine 
parlıyan annesine ve abluma dedi ki: 

- UatıUme çok dUftil, ne yapayım? 
Illlld benimle nipnlanmak ve karuı
nı bopdıktan aonra da evlenmek is
tiyor. Eter ben kabul etmezaem bu 
hediyeler heW olıun, diyor. 

Şahinde göz}Jrini eıyadan ayınnı · 
yarak: 

- Bu adam aeni seviyor! dedi. 
Fakat Asiye Hanım çok düşünceli 

duruyordu. Cemile onun boynuna 
aarılarak pek iyi bildiği endifelerini 
yatı,tırmak için ahWıa ait yeni temi
nat verdi. Fakat kadın bir türlü ka
uat ıetiremlyor: 

- .......... Wiıl& KA· 

Vapuı cM b1il!fı!lStte""1k~ PYr .. 
lan mazotlar :Florya.ya kadar git-
miştir. Vaziyet, hukuıku umumiye .. 
ye de temaa ettiğinden müddeiumu
milik ve liman idaresi zararları tee 
bit ettneğe ve mesulil aramağa baş
famıttır . 
Şimdiye kadar te.sbit edilen zarar' 

200 bin .liradan fazladır. Denizde 
bir buçuk metre derinliğine kada; 
ıyaşıyan midyeler de tamamen öl • 
miltıtür. 

Sokak krokileri 
20 teşrinievveldc y•pılae11k olan 

genel sayım için hazırlıklara de -
vam edilmektedir. Sayım memurla -
rına dağıtılacak .okıak krokileri bir 
haftaya udar tamamlanacaktır. 

İıstenbulda sayım itile uğrapcalcı 
mcmurı.rnt sayısı on bindir. 

gin bir adam kibarlar arasında alacak 
kız bulamadı da seni mi istiyor? Ak
lım ermedi. 

- Anneciğim... Kibarlar arasında 
zenginlik elveril' mi? Tahıin Bey el
lisini geçkin ..• Sonra dangıl dungul 
bir adam ... Parası var diye Şişliler'de 
ona kız verirler mi? Hem annt:, sen 
Cemile deyip geçme ..• Terzi kadın da 
benim vücuduma pştı. kaldı. Tahsin 
Bey yirmi iki yaşında bir içim su gi
bi kızı nereden bulur? 

Asiye Hanım herhangi bir mesele
yi tek başına muhakeme etmekten 
acizdi: bunun için yanında daima 
Hafize ve Hamdune gibi akıl hocala
rı bulunduruyordu. Bu zafıru gizli
yemiyecek kadar şahsiyetsiz bir ka
dındı, dedi ki: 

- Ben bir kere Hafize'me danış
madan hiçbir şey söyliyemem, doi
rusu ... 

Cemile de bunu biliyordu. Tahsin 
Beyin teklifini kabul etmege karar 
verecek olursa annesinin bu işe aklı· 
nı yatırmak için her ıeyden evvel ya 
Hafize, ya Hamdune ile veyahut iki
sile birden anlaşmak lazımgeldiğini 
iyice kestirdi. Artık eskisi gibi bu 
cadaloz karılarla dalaşmak istemiyor
du. Bir iki otomobil gezintisi, bir iki 
hediye, birkaç tatlı sözle, bu menfa
atl~rine çok düşkün, dalkavuk acuze
lerın gönUllerini yapabilirdi. 

- Evet, dedi, Hafize Teyzem akıl
lı kadındır, bir de ona danış 1 

Annesi Cemile'nin ağzından Sarı 
lmamın kız kardeşi için ilk defa böy
le milliyim bir söz i4itiyordu. Kızının 
dilile "Hafize Teyze" nin eski lakap
ları ''cadı karı", "çenesi dütük acu
ze", "adı batası" ,"canı çıkası' gibi 
§eylerdi. Tahsin Bey hikayesinin Ce
mile'de yaptığı bu değişikliğin Asiye 
Hanımın o kadar hoşuna gitti ki ade
ta Kayseri'liye ısınması için bu ka
darcık hizmeti elverirdi. 

Cemile iiin. ıalım. aonlliAQcD av· 

@lLlYHW 
- . Ne Dersiniz? 

NAMIK iSMAiLiN ÖLUMU MUNASEBETiLE 
Bu genç ve deierli adamın ölü

müne bütün aydınlık fikirli kütle 
acıyacaktır. Mer•iye ya~abilen 

dostları onun hakkındaki duygu
larını kalemlerinin ucuna iliıtire 
dur•unlar, bi~ bu elim hadueden 
bir kere daha ders alarak ıehirde. 
ki imdat tertibatı ve ani vak' alara 
ha•tanelerin ve şıhhiye kurumlan
nın müdahafe •i•temleri Ü.zerine 
parmak ba•acağı~. 

Gıuetelerin dediklerine aöre 
Namık lamail belki de bir ihmale 
kurban titmiftir. iptidai tedbirler 
alınmıı ol.aydı ola ki kurtulurdu. 
Çünkü bu kadar aenç adamlarJa 

aclrtelerin bu tlerec• öldürücü ol
duğunu kimn iddia edemez. Bu. 
nunla beraber fimdi bu İfİ ileri .U
rüp me•'ulleri bulalım diye baiı-

racak değiliz. Bu İf, ani va.zile
darlara Jiifer. Biııim israr ile Ü•· 

fÜne bcumak İatedijİmÜ nokta §U• 

dur: 

ldanbulda birçolı vaka'larda, 
kazalarda, adam vurma haduele-

sut talimatnamesi hlll 
tatbik adi.emiyor 

Sağlrk Bakanlığı, geçenlerde bh
l!Üt talimatnamesi yapmıştı. ,Fa -
lkat, aradan iki ay geçtiği halde, ta .. 
ılimatnamenin tatbikine hala baslıı· 
.-ıamamıştır. Bunun sebebi, bu t-ali
\'tlatnamc.nm tatbi kile hangi daire .. 
ınin mükellef bulunduğunun anla'>ı .. 
lamamasıdır. Belediye bu talimatna 
meyi çoğaltmış ve alakadar dairele
.-e dağıtmıştır. 

ilk mekteplerde yani 
ta'.ebelar 

rinde vaktile kan durduramamQk, 
yardıma aeç gitmek veya hastane
lere kabul etmemek gibi §eyler 
yü~ünden adamlar öldüğü var'clır. 
Bu ölüm vak'alarının hepsini he
kim bir li~iyolojik veya marazi 
•ebebe i•tinat ettirebilir ıama kör 
kör parmaiım gö~üne dedikleri 
gibi bunların §U yukarda •aydı
ğımı:ı §eylerden dolayı kurtula
mamı§ veya öyle sanılmıf canlar 
olduğu da muhakkaktır. 

Şu halde geçenluıle bir ilaç 
ne§riyatı üzerine cevaplarını Mat
buat Umum Müdürlüiü ucuıtcıaile 
nqrettirecek kadar hauaayet 
gösteren şayan Sağlık Bakanlığı 

alakalı makamlarının btanbulda 
böyle can lıaybolmcıaına .. hp ol
duğu manzarası gö.teren yer, 
tedbir, şalôhiyet ve becerik eknk
lilderine ı#e ayni a.abiyetle alôka 
göatereccii haklı olarak bekle· 
nebilir. 

Bi.z böyle tlüfiinüyoru.z. 

Siz· ne dersiniz ? 

Kapanan mekteplerden 
açıkta kalan talebe 

Krbk ve kıyafet kanunu çıktık
tan sonra. memleketimizi terkedc
.rek .anavatanlarına dönen ecnebi 
papazların mekteplerinde okumakta 
olan talebeler açıkta ka:lmıflardır. 
Bu talebelerin ders yılı başında. 
mektepsiz kalmamaları için Kültür 
direktörlüğü tedbir almıştır. Bu ta
lebeler ellerindeki tasdiknamelerle 
evveke bu.lundukl-arı sınıflara ka
bul edileceıklerdir. Bir smıf yukarı
ya talip olanlar, imtihana tabi tu
tulacaklardı.r. 

Bugünden itibaren ilk mektepler Ekmek fiyatları 
de yeni talebe yazıknasma başlana- Son zamanlarda buğday fiatları 
cakur. Bu sene ilk mekteplerin bi- epeyce dütmüştür. Buna rağmen un 
rinci sınflarına 1928 doğumlu çocuk- fiatları epeyce düşmüştür. Buna 
lar alınacaktır. Mekteplere bu yıl rağmen un fiatları üzerinde çok az 
çok fazla müracaat vardır. Kültür bir değişme olmuştur. Belediye ge
d~rektörlüiü ona &öre tertibat ala - ~--bdft~k narhını on kurut 
ao~ ~K«ıp""" ~Uı:mınuo-rtvı•~• -tw!-'-~ -
temin olunacaktır. ' ka.t•i>irçQk ;fmncılar bu fiattan aşa 

ipar yatı Marmara 
Adasına sığındı 

Birçclk sporcuları Pi reye götü
ren ve dün şehrimize dönmesi bek
lenen Moda deniz klübünün lpa.r 
yatından gelen bir telgrafta Mar
marada havanm pek fena olması yü 
zünden Marmara adasına sığınıldı
ğı bildirilmiştir. 

Yatla birlikte Yuna.nistana giden 
sporcular muhtelif vasıtalarla şeh
rimize döndükleri için İpar yalnız 
tayfalar tarafından idare edilmek
tedir. 

Hava düzeldiği tdkdi.rde yatın 
bugün gelmesi beklenmc'ktedir. 

vel Hafize'yi de, Hamdune'yi de gör
mek kalıyordu. Karıların gece eve 
damlamıyacaklarını bilse bu işi rahat 
kafa ile ertesi sabah yapabilirdi. Yok
sa bu geceden tezi yok, iki kapıyı da 
çalıp hemen pulitikaya baılamak !a
zımgeliyordu. Fakat Cemile henüz 
kararını vermemi.ti. Tahsin Beye 
karşı takip edeceği plim bilmiyordu. 
Ondan evvel meseleyi mahalleye 
yaymakta ne mana vardı? Karıların 
gece gelmemelerini temenni ederek bu 
işi ertesi sabaha bırakmağa mecbur 
oldu. 

Neş'eli bir yemek yedi. Annesile 
ablası, bereket versin. komşular gel
meden, yine erken yatmışlardı. 

Cemile de odasına çekildi, yatağına 

ğr ekmek ıratmaktadırlar. 
Un piyasası ve cıkmek narbı va -

ziyeti yeniden tetkik edilecektir. 

ikmal imtihanları yarm 
ba,hyor 

Lise ve orta pıekt~plerde ikmal 
imtihanlarına yarın sablh batlana -
caktır. imtihanlar ayın 16 sına ka
dar devam edecektir. Lise son sı -
nıflarında olgunluk ikmıl imtihan
larına ayın 11 inde b:tşlanacaktır. 
Bu imtihanlar da ayın 21 inde bit
miş olacaktır. 

Eski talimatn~ye göre, m~ • 
zuniyet jmtihanına tabi olan geçen 
yıllardan ~vredilmiş talebenin im
tihanlarına da ayni gün ba§lanacaık
tır. 

Hayallere daldı. Selim'i, Tahsin Be
yi, Taksim'deki hayatını, Beşiktat 
balosunu, giyeceği elbiseleri düıünü
yordu. Nihayet 1öyle bir karar ver
di: Hafize ile Hamdune'nin gömille
rini edip annesini kandırdıktan sonra 
Tahsin Beyin teklif ini bazı şartlarla 
kabul edecekti. Bu tartların birincisi 
para._ latikbaline emin olmak için 
heriften peıin üç bet bin lira kopar
manın yoluna bakacaktı. Sonra ni
şan eğlentiıine benzer bir toplantı 
için KaragUmrük'teki komıulardan 
bazılarını Takıim'deki apartmana ça
ğırarak bunu. giıya nikah eflenceıi 
gibi gösterecekti. Tahsin Beyin tanı
dıklarına nişan, Cemile'nin tanıdıkla
rına nikah denecek ... 

KUÇUK HABERLER 

• Çamlıcayı güzelleştinne cemi ~ 
yeti bu kış ta Çıaanhca tepelerine veo 
yolların kenuına üç bin ağaç diC .. 
meğe karar vermişti. Beş yıl, ağaç 
dikme itine dew.m edilecektir. Bü .. 
tün dikilecek ağaçların mecmuu on 
beş bin olacaktır. 

• Sağır ve dilsizler kurumu tara
fından tertip edilen Floryadaki 
büyük kır baloou ve eğlenceleri 
kalabalık bir halk kütlesinin işti
rakile ç.ok muntazam ve güzel ol
muştur. 

• Zafer ve Uçak bayramı müna
sebetile Edirneye gi~iş olan Edir
ne saylavı Dr. Fatma dün sabah şeh
rimize gelmiştir. 

• Şehrimi~ki Belçika sefaret 
erkanı ile bütün Belçikalılar bir i
ki gün evvel bir oto:uobil kazasın
da ölen Belçika kraliçeıi Aatrid'in 
istirahatr ruhu için 3 Eylul aalı 
günü saat 11 de Saint Eısprit .kili
sesinde ruhanı bir ayin yapacak
lardır. 

• İngiliz sefiri Sir Percy Lo
raine dün akşam iki ay mezuniye
tini geçrimek üzere lngiltereye git 
mittir. 

• Bir müdıdettenberi şehrimizde 
ve Y.alovada ietirahat eden Habe
şilstanın Ankara .elçiai M. Marıkos 
dün akşam Ankaraya dönmüttür. 

• Memurların eylul maqı bugjin 
verilecelDtir. Belediye de buciin 
m&a$ verecektk. 

• Onivenite fakültelerine yeni 
talebe yuılma&Hıa bugünden itiba
ren başlanacaktır. Ke.yit bir ay ıü
rece.ktir. Fakültekrde deralere Te!f 
rinievvelKı ortuında batlanac:aktır. 

Tıp Tarihi kongresi 
Universite Tıp tarihi doçenti Dr • 

Süheyl Onver 21 Eylulde Madritte 
toplanacak olan anıuı.u..J tıp tari
hi kongresine ~!tirak ederek lstan
buıl Oniwraitıeaini temsil edece.ktir. 
Dok-tor Süheyıl kongrede Türk tıp 
tarihini alakadar eden mühim bir 
rapor olaıyac:M ve 4 teblii yapa .. 
e&ktır. 

Halkavi temsilleri 
Eminönü H.alkevi temail kolu ta

rafından önümüzdeki hafı.dan iti
baren müsamereler v-erilecekti~. 

Bunun için bir procram huırlan
mıştır. Temsil ve Jr.onte.rler Alay 
kö~ ün · · 

Mdfitlt'tl ıntakalal'J 
del)ittirildi 

1ıstanbul Kültür direktörlüğü 
mıntakasındaki 28 ilk tedriut mü
fettitinin mınta.kaları y~ni der& 
yılı baıından itibaren değiıtiril
mi§tir. Müfettişlerin mıntaka.ları 3 
yıldanberi deği,tiırilmemitti. 

Finans mUtahassıalarman 
tetkikleri bitti 

Fran~ız maliye mütehaaısları An 
karaya dönmüşlerdir. Mütehasıııa .. 
lar şehrimizde ve tzmirde vergile -
rin tahsil ve tahalkkuık şekilleri üze 
rinde etütler yapmışlardır. Müte -
haasıslıar, bu hıfli\l'Bta hazırhyacak ,. 
ilan raporlarını maliye bakanlığınaı 
ıverecekılerdir • 

tan sonra, mahallenin cadalozlarile de 
bir müddet iyi geçinmek prtile bu 
işin temize çıkacağına hükmetti. Ar
tık evi tutuıturmağa da pek lüzum 
kalmıyacaktı. 

Ertesi sabahtan tezi yok, Hafize 
ile Hamdune'nin evlerine damlamak 
üzere yatağına girdi ve uyudu. 

Ertesi gün ilk önce Hafize'nin evi
ne damladı. Kadın onu canla, batla 
karşılamı,tı: 

- Hangi rüzgar attı seni Cemile
ciğim? .. Böyle sabah sabah biç geldi· 
gin yoktu bize ... 

Cemile oturmadı: 

YUMŞAK YOREKU 
BiR BiLDiK 

Bir dostum anlattı: 
"GeÇenlerdc Beyoğlu Y~ 

sında bir bara gittim. V ar;e 
numaralan dolgun. Arap ~ 
ıa~r, yerli dansları, · lsPaf!?;; 
dansları.. Derken s hneye ~ • 
beş çocuk çrktı. Yaşlan s~kiS: 
le on iki arası. Birisinin d•Z':ı 
pağı kanamış, top.ıınun ayakl. . 
kir içinde ve hepsi iskelet gıb~ 
sapsarı. Güçlükle kımıldanJ~ 
lar. Panayırlarda gezginci sır " 
lcrin gösterdikleri hasta ve~ 
kımsız maymun yavrulaı-ıo; 
benziyorlar. Hele içlerinden 1: 
tanesi bir solo şarkı söyle . ., 
hayatın güzelliğini, çiçekl~ 
boyasını ve güneşin sıcaklıg 
anlatan b!r şarkı. Gözlerim dob 
du. İçim bwıkuldu. Her te~! 
önce balrkyağma ihtiya~ · 
olan bu yavrucukların böyie ~ 
ce saat onda "icrayı lfıbiyat" tN 
meleri f enama gitti pek." .... 

Bu yumşak yürekli bildığitl 
anlattıklarım okluğu gibi ~
yorum. O çocuklara acd 
haklıdır. Ben de acıy~ 
Yalnız ben, sade çocuklara~ 
ğil, bu yumşak yürekli bil<J1•
de acıyorum. 

Orhan SELltl 
~ 

Ü~ ayhklar veril• 
miye başlanıyor 

Dw, yetim ve emeklilerin ÜÇ ~ 
hk ımaşluının ~rilmesine bO • 
yın y c d i s i n d c n i t i b a r 'ııt 
b&ı§lan.a.caktır. Emlak bankası dl if 
rinciJcinun, llı:inciünıun, şubat 
aylıklarını yarınki sah günii~ 
iıtibaren i&kıonto etmeğe başlay_... 
tır. 

Ticaret mektebinde Fr~ 
caya ehemmiyet verilir: 

Yüksek İk.tisat ve Ticaret fl1C1. 
binde yeni yapılan teşkilatla. bU ~ 
dan itibaren ça.lışılmağ1 başla~ 
ur. Mektebin Ticaret lisesi tJ 
üç asli şıruftan batka bir ihzari "" 
nıfta, dört yıla çıkarılmıştır. Sil~ 
ma orta mektep mezunları ah~ 
tır. Bu yıl mcktelie girece~ 
Fransızca bilmelerine çok eh~ 
yet verilecek, müracaat edeol_ • .:d' 
fransızca bilmiyenler alınmı,.-:
tır. 

Bak vadediyorum, Cemile JÖ1~ 
durur, bu iş olursa ben senin E~ 
Sandı&mdaki elmaa küpeni de ~ · 

rım. -
- A... kızım... Faizile berabd 

yüz otuz lira tutuyor. 
-Veririm. ~ 
- Ah benim eli açık kızart. ~ 

num ... Allah senin de gönitiO~ 
veririşte ... Helbet,helbet ... N e d 
Ben bugünden tezi yok, annene 
rim. 

Hafize biraz düşündükten 
dedi ki : ....-.: 

- Teyzeciğim, dedi, senden bir 
iyilik bekliyorum. Biliyorsun ki ben 
yaşım, başını almış bir kızım. Kendi 
başıma faili muhtarım. Fakat yine de 
annemin aözünden dıpn çıkamam. O 
da ıenin sözünden dışan çıkamaz. 
Sen benim delidolu lakırdılarıma, yap
tıklarıma bakma. Ben yine seni se
verim. Annemden sonra sen. Bir de 
Şahinde. Onun için sana eeldim. 
Tahsin Bey beni istiyor. Paralı ve 
yaıtı bir adam. Takaim'de bir ev tu
tacak. (Nedense apartman demedi 
Cemile), döfCyİP dayıyacak, Fakat 
timdi kendisi evli. Karısını bOfamak 
üzere. O zamana kadar ben nlpnh 
duracağım. Fakat eli kulıfmda. Ya
kında bofanacaklar.Belki niklh ta he 
men oluverir. Tabain Bey acole edi· 
yor. Benim itimi timdiden MiJ1ma 
bağlamak iJtiyor. Hakkı da var. Za
mane kızlanna güvenilmez. Ben c!e 
razı olacağım. Annem eana bu mne
leyi açana •• 

- Evladım... Sormak ayıp ~~ 
sm ama •.• Tahsin Bey nikahta" t 
Taksimdeki evde seninle b~r•b' 
oturacak?. . . ~ 

Cemile durdu. Cadı karı ıfiO ~ 
noktasını çakmıştı. Kız inkara 
bur oldu : l'I~ 

- A ..• dedi, hayır hayıf··· iti~ 
lanmcaya kadar eve gündiizlCf 
bir upayacak. __ .. idi I' 

- Uğrar ya .•• Tabii ... Ni,..-
lacaktı. 

-Evet. A, 
- Peki peki... :Ben tinıdi tfdl ; 

pderim. Ama sana bir naıih~efl ıfl 
1tın. Sakın Hamduneye nıese 
mal 

- Neden teyzeciğim? ;ır. 
- Dayanemaz, o da berk~ ~ 

ler. Nazlının dilini bilirlİD· Sil ._lıı 
halleye yayar. ~ 1' 

- Fakat Hamdune tey.ıeııı \: 
aın? . ıd~ 

- Yok yok... Ben idare Hafize bütün vücudunu iki yana 
salhyarak bağırdı: Sen bana bırak. . ·~;t!: 

f• erııt 

uzandı ve meseleyi düşünmek istedi. Kız, annesinin Taksim'deki apart-
Fakat anneainde oldugu gibi kızında mana gelmesine razı değildi. Orada 
da en küçük bir i1i derlitoplu muh&· tek başına ve serbe11t olmak istiyordu. 
keme etmek kabiliyeti yoktu. Zihni Tahsin Eeyden birkaç bin lira kopar
s,ekir'e · · Ql'IM8 ..,a &ÜIJKWL i dıkıa n amıcaiDin 'önlimü ıaitık· 

- A... Sen hiç meraklanma evla
dım ... Ben Asiye'min gönlünü ederim. 
Helbeıt ••. Ne varmıı bun<'a ... 

Cemile gUlerek: 
- Artık o zaman bol bol gezme ..• 

d&di. OWlllQbil auım \cy&ec:iiim--

Cemile, sabahtan, Ha ız . d;ı.; 
duneden fazla annesi ~ertd · ~ 
olduğunu biliyordu. B~raz iti c1 • 
"Eh, peki ..• " dedi, Hafı.ıen 
dl ve 5İktı. -1 

[Arkdl 
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BELEDiYELER BANKASI 

Bankanın Yapabileceği 
Bütün işler Teshil Edildi 

f Özel aytarıınu: bildiriyor] 
'Ankara, 1 

d ~.elediyeler Bankası esas nizamnamesinin bazı maddelerinin 
~itirilınesi hakkındaki nizamname Bakanlar Heyetince o
lta ıştır. Nizamnamede yapılan yeni tadilatın Belediyeler Ban
taısı sermayesi 5 milyon lirayı tecavüz ettikten ve belediyelerin 
ge ep~eri temin edildikten sonra sermayesinden fazla kalırsa her 
rJa n.e ıdare meclisince teklif ve genel heyetçe kabul olunacak mik 
Sar dairesinde mali teminat mukabilinde hususi idarelere de kı
l:aı~eya .u~ vadeli avansl~r. verebilecektir. Banka ihtiyat ve fev 
~t' ade ıhtıyat sermayelerının yansını geçmemek üzere menfa
b:e elverişli göreceği esıham ve tahvilleri alıp satabilecek ve 
~ ka genel heyeti devair ve eşhas tarafından vaki olacak tev-

2ta verilecek faizi tayin edecektir. 
\ıc f 56 sayılı kanuna ~öre güm~k resimleriyle birlikte tahsil 
"e ç Bakanhk emrıne tevdı olunari yüzde onların hepsi 
~ta .bir kısmr belediyelerce bankadan alınacak borç para veya 
~i enıl~cek kefalet karşılığı olarak bankaya teminat gösterildi
~ takdırde bu~dan borç para veya kefalet mikdarmı karşılayacak 
M lllın Beledıyeler Bankasına verilmesini lç Bakanlık taahlıiit 
~ir. · 

BALKAN OYUNLARJ HA21RLIKLARI 

YUhanhlarm Gönder·eceği 
~~_Ta~arrür Et~i~ Gibidiı;-

-

~ .'l'unanlılarm 100 metre ve 1500. 2000 metre §ampiyonlarr 
~ı~ tb{f•. 3~ Ağustos (Özel aytarı- Petropulos. 
... 1\ dırıyor) - A'ltmcı Bal- 4~ 100 bayrak - Frangudis, Ar-
~lli~tınlarr .. ~~zırhıklarr, Yu- vanıtıs, Sakalaryu, Çareas. 
~~il ea·da gunun meselesini Yunanlılar. yapılacak müsabaJcalar
.. ~a.rı 1

Y?.r:. Spor _gazeteleri ve mec· da Yugoslvlarr en az otuz puvan fark
!ttijınd' b.utun sahıfelerini bu mevzu la yenecekleri mütaleasındadırlar. 
!liııtıı:li:kı yazılara hasrettikleri gibi, Kuvvetli tahminlere göre Yunan at
~~t lak gazeteler de, Yunan milli Jetleri şu müsabakalarda birinciliği 
1"llbıı1da ııtırnrn hazırlıklarına ve Is- mutlaka kazanacaklardır: 
1~tği ;yapılacak oyunların verebi- l 00, 200, 800, 1500 metre koşu
tt biti l\e~celer etrafındaki tahminle· lan. tek .adım ve sırıkla yüksek ;.tla
>~cı sahifelerinde hergün yer malar, dısk ve Yunan usulü disk at-

\ııı'iı.ı11 tadrrlar. malar, 4 X 100 bayrak koşusu. 
!ııııl'or~n .rn:ıtbuatının neşriyatından Yunanlılar lstanLula 17 Eylulde 
t:tıı 0 z k~, Altıncı Balkan Oyunla- hareket edeceklerdir. Buraya gele· 
~te~~anızasyonunu yapan yiıksek cek milli takıııi kadrosu 14 Eyluıde 
lt~tleın . kara~lan ve ıcraatr Avusturyalılarla karşıJaşacaklardır. 
~ }'-lltla takıp. ~ılmektedir. Zagrep- Atinit~ki_ iınera gazetesi, buraya 
~~ bCg, n ~eşıncı Balkan Oyıınlarmr gelı;ıek ıstıy<.n şeyirc:;:r i-;in bir or
~"lar nrnıyen Yunanlılar, Istanbul ganıaasyon yapmalciadrr. Şimdiye ka
\ -~nın organizasyonile yakından da.r ~aydolunanlan!' sayısı .:ıOO ü geç
>~ A.tinı°!~aktadır.Jar. Atinada çı- mıştır. Bu gazete diyor ki: 
:~i: tiki lmera spor gazetesi di- • "- Istanbula Yugoslavlar kadar 
~ {Utkı • .. . alkışçı götüremiyeceğimiz muhakkak
•ııı~oll erın mukemmel bır organi- trr. Fakat orada, bizim kaz::ınmamı
~U~ ~(jl1Pnıak için cidden çahştıkla- zt. istiyen bir muhit bulacağımıza emi
~'l\ taı.ıyoruz:. Hüsnü niyetle ııarfe- nız .. , - Fikret Adil 
~; lat Yrct elbette başarıcı olacak • 
i~ rtı~nbuJda, Zagrep'tekinden çok 
"'Q\ıı~ ~k~nımel şeraitte karşılaşaca-
4.. ~~llta. ll'ıın olmalryrz." 

~~ıı e~ oyun~arında Yunanistanı 
~ t, A.. ece~ ekıp takarrür etmiş gi
t~ tek ll'ıcrıkadan gelen beş atletten 
ltt~t:r dönmü_şlerdir. Bunlardan 
{'r. e Çareas lstanbula gelecek
~ ~~ıttı 
~le oıa' ana çizgileri bakımından 

t Oo caktlr: 
't~ "e 200 '( ~~ Ç metre - Frangudis, Sa-
tij~ 1.ttı;11 treas. Arvar;itis. 
Itır ttı ti akımından Frangudis bu
\.. it, \'.\ Yade formunda bulunan at· 
'Q~ 'lOn .. b k 

llıetre . nıusa a alardan birinde 
400 Yı 10,6 da almıştır. 

'aoo :;:re - Mandikas, Mariseos. 
· re - Çukolas, Yorgakopu-

~~~Oo rn 
1tig lı etrc - Yorgakopulos, Ar

lı~Ooo · 
'1 tlleıtre - Çukolas, Arvanitis 

, ~,~ ıo "c 4o 
~· Ça,r O trıetre manialı - Man-
~ tJt ild eas, Skias. 
~· ırn - Paterakis, Lambra • 
~ ~kse1ı; 
~tıkıa ":":- Paterakis. 
(:ç .adı~Uksek - Glensos, Çareas. 

~P b1.tıt _ p .Paterakis, Simyonides. 
~ 16lt " ~pa Y orgiyo. 
~'ltiş _ gü~le. - Sillas, Fitayotis. 

' D1.?11t_ropulos, Petropulos. 
~M. diik - JnmlUO,i~S1 

Stoyadinoviç Parise çağrıtdı 
Belgrat. 1 A.A. - Fransa Başba

kanr ve dış bakam Lavalin daveti ü
z~.rine ~aşbakan Stoyadinoviç, bu • 
gun Parıse gidecektir. 

RomanyadaQ gelecek 
göçmenler 

Bükreş, 1 A.A. - Türkiye elçi~i, 
Romanya Türklerinin muhaceret me 
se!~si .. hakkında Başbakanla görüş 
muştur. 

('" l~e;,~~:;~:::;:·:-··:: yük· 

seliş ve her bayrndırlık ruhun 
bir beden istemesi gibi mutl!ika 
insan çokluğu istiyor. Eski za
mamn bütün medeniyetleri nüfus 
artması ile birlikte vücud bul
muş, nüfus düştükçe bu medeni
yetler de ,çökmüştür. Bu sebeple: 

20 ilkteşrin 
Pazar günü 

Yaptlacak olan (Genel Nüfus) 
ı:ayımı en önemli soysal işlerden ! 

biridir. f 
Başvekalet 

istatistik Umum Müdürlüğ.:J 

SEYAHAT NOTLAR! 

Pirene Dağlarının Eteklerinde 

Romanya ile 
Ticaret 
Anlaşması 

r Özel aytarımız bildiriyorl 
.Ankara, J 

Romanya ile h il k ü m e t i m i z: 
arasında yapılacak olan yeni ticaret 
anlaşması etrafındaki müzakerelere 
devam edilmektedir. Yeni uzlaşma .. 
nın Romanya ile olan ticart müna
sebatımızm daha ziyade inkişafına 
yardım edecek bir şekilde , olacağı 
haber verilmektedir. 

Mahalle mümessilleri 
Ankara, 1 (Özel aytadımtz bildi

riyor) - İç Bakanlık ilbaylrklara 
bir tamim yaparak mahalle mümes
sillerinin ikide bir değişitirilme
sinin miimessilerin bulundU'kları 
mahalledeki bütün şahısları tanı
mamaları ndktasmdan zaı-arh oldu
ğunu. bundan bciryle mahalle mümes. 
sillerinin sıksıık değiştiri1ınemesini· 
bildirmiştir. 

Hususi idare bUtçeleri 
An'kara, ı (Özel ay'tanmız bildi .. 

riyor) - t~ Bakanlıkça teşkil edi
len bütçe komisyonu Kars, Tekir .. 
dağ, Gümüşhane, Diyarbekir, Ça· 
nakkale, Bayaz:ıt vilayetlerinin 935 
yıh hususi idare bütçelerini tetkik 
ve kabul etmiştir. Bütç.elcl\ bugüı1-
lerde yiiıksek tasdi.lke arzolunacak
tır .. 

Ali Çetinkaya Ankarada 
Ankara, 1 (Özel aytarımız: bildiri

yor) - Bayındırlık Bakam Ali Çe
tinkaya geldi. İstasyonda bakanlık 
erkanı ve dostları tarafından karşı
landı. Bakan çarşamba günü Şark 
vilayetlerimizde bir tetkik seyahati
ne çıkacaktır. 

La f·re~te 
Beş gündiır La Preste'deyim Vi

ş i ile La Preste arasında altı yüz 
kilcmıetro yol var. Azi•z bir arkada -
şın daveti üzerine buraya g.eldim. 
Yusuf Opiş'ten Vişi'de aynldık . 

O, Paris ycıılile Hamburga geçe • 
cek. Benim. progranı 1 da Vişi -
La Preste - Barselon, orada11 da 
Canne, Nice, Montekarlo, Par;s ... 

La Preste'in çoğumuz adrnı işit -
memişizdir. Burası Pirene dağları -
nın ortasında, 1200 metre yüksek • 
likte bir tek otelden ibaret bir yer
dir. İki bin metreye kadar yii~elen 
ve etrafınl .saran dağların arasında 
sessiz bir köşe. 

La Preste'in dayandığı dağın te
pesini aşarken. İspanya hududuna 
girmiş olursunuz. Bczier'den aşağı 
La Preste muhiti Fransız Katalon -
yasrdır. Dilleri fransızca değil, İs
panyolca değil, bambaska bir dil ... 
Fakat kültürleri Fransızdır ... 

• Sadet dışına çıkmış olmıyacağını 
zannediyorum •. Fransız Katalonya -
sında Fransız dili konu~ulmuyor, fa 
kat kültürleri Fransızdır dediğim 
zaman. Avram Naumun, daha doğ· 
rusu yeni adile İbrahim Nom'un bir 
gazete.de oku1duğum yazısı batın -
ma geldi. Türkiyede Yahudi aleyh
tarlrğınrn başladı~rna dair bir Fran
sız ga.zetesinin yazdıklarına cevap 
veriyor ve yalanını yüzüne vuru -
yor. Çok güzel 1 
Yalnız İbrahim Nom'uıı kulağına 

fısılday~ağım birkaç kelime var. 
Kısaca sunlar : 

İngiltere, Fransa. Atmanyada'ki 
Yahudiler, Ingilterede ingilizce, 
Fransada fransrzca, Almanyada al
manca konusur. Ve oturdukları 
memleketin kültürünü benimsemiş -
!erdir. Yalnız: arada kalan bir din 
farkıdır. Öyle iken İngiltcrede ve 
bilhassa en geniş hüriye.t alanı olan 
Fransada bile Yahuıdi aleyhtarları 
vardrr. Hele Almanyadan bahsetme 
ğe hiç lüzum yok. 

Bu manzara karşrsrnda insan ihti
yarsız Türkiyedeki Yahudileri dü • 
şünüyor. Bunlar dilimizi konuşmaz 
lar. Türk kültürünü benimsemek 

iskoçya Arkeoloji Başka
. nile kon .uştuk 

(Baş tarafı 1 incide J 
utdıor aanii ç.ok oıac.a-ıt. ~ıı:naı ya~- ş.ı ·oı<i ılacak bi., kıymet halini a
laşan kıştan meydana çıkanları ko- lrr. Dünyanın hiçbir yerinde sııyısrz 
rumak işi ile ugraşmak lazımdır. medeniyetlerin vesikalarını taşıyan 

- Moz:ayrkı,, hangi asra ait oldu- bir Küçük Asya gibi her tarafı gezi-
ğunu tahmin ediyorsunuz:? lecek bir coğrafya bölümü mevcut 

- Altıncı asra ait olsa gerek. Ya- değildir. 
ni fstanbulun Şarki Roma ka.rakte- . İstanbula üçüncü defa olara·k ge
risti1klerinden Bizans hüviyetine lıyor.um. Yeni Tür'kiye buradaki in 
geçişine ait bir eser. Faraza kenar- san topluluğunun h<:m sathında, 
]arına dikkat ederseniz bu Roma ~em derinliklerinde büyük değişik
tezyini sanatinc ait motiflerle ya- Jıkler yapmıştır. Eğer şehirde de 
pılmış bir çerçevedir. Fakat göbek- kutbun~ arkeolojik kıy.metlerden a
teki ağaç.tar insanlar, hayvanlar ta- 1acak bır. belediyeci kafasiJe çalışa
mamile Bizanstır v.e kimbilir hangi c~k ~lu_rsanız: bl} İstanbul çok ve
meçhul büyük artistin amma, çok rımlı bır :şehir olur. Ben Bakster'e· 
büyük artistin eseridir bunlar .. Ben talebelerini mutlaka burada bir se
kendi makinemle alacağım renkli .yahat yapmağa te vik etmesini söy
fotoğra!ilerini en güzel kağıtlara ,).edim. Tür1k tarihinin Osmanlı dev
basarak Baksterin yazacağı e5ere rini g~teren bu sanat eserlerini ... 
koyacağım. Ve su:ltanahmedi göstererek de-

Doktor Davit Ru&Scl, t,ıgiltere- vam ettı: 
!1İn birs0ık büyük kagıt fabrikaları - Hayata atılacak bir Skoçyalı 
ıle pul ve banknot basan fabrika- münevver mutlaka görmelidir, gör
Jarına sahiptir ve sermayesi on mil mege mecburdur. Görmezse kültürü 
yon İngiliz lirası olan bir tecim nü ta~~amı sayrlamu. 
grupunun umumi direktörlügünü tngılız a 1 e m i n e Türk tari-
yapmaktadır. • hinin tezleri üzer.inde neler dü§Ün-

- Acaba ... -de<lim • 1stanbulun a- düğil.nil sordum. Tereddütsüz cevap 
nıtlan hakkında ne düşünüyorsu- verdı: • 
nuz:? - Türk muhaceret akınlarr dün-

Heyecanla cevap verdi: yada yaşayan insanların biribirleri-
- Bana fi kirlerimi bildirmek im- le temas etmelerini münjkün krl

kanıııı veriyorsunuz. Teşekkür ede- mıştrr. f';1 e d e n 1 ye t i ı k vas
rim. t;tkin şunu yazınız ki benim f 1 n ı ı n s a n 1 a r ı n t a n 1 _ 

sa~at v~ tarih önii.~d-~ en asil say- şarak toplat.malarından ahr. Türk 
dıgım Jest .en buyuk meziyetini tarihi ~~~ ihtisas yaptığım bir 
sanat ve tari.hten alan Ayasofyayı şube degıldır. Fakat Türküıı çıktı-
sanat ve tarıhe ~asretmiş oJmanız• "tt' - · J 

dır. Ya.lnız bu asıl hareketi ile bile ~ı v~ gı ıgı yerleri bıraktığı sanat 
d ı~lerın~en takip etmemiş te deği-

Türkiye dünya me eniyeti içinde lım. Turk tarihine dair İngiliz di-
bugün almış bulunduğu yüksek mev lindc yazılmış ne kadar eser varsa 
kie layık addedilebilir. Dostum ı d 
Bakster arkeolojiye karşı memleke- b~.n ar an_ .bir kollcksiyon yapıp 
, · d h' b" ·ıı Turk Tarıhı Tetkik Encümenine 

t1111z e mütte ıt ~r mı et cephesi vereceğim. Aralarında büyük bir 
kurul·m~ş. bul~ııdug~_nu, Türkiyede münevver olan Atatürıkün beğene-· 
yalnız alımlerın degıl, münevverle- ceği bazı kitaplar da bulunacaktır 
rin değil, bütün Türklerin anti-. sanıyoruım. 
ka (1) adını verdıkleri tarihi eser-
lerin 'kryımetlerini anladıklarım ba- . - İst~nbu_l şe!ırinin bu kazı ye-
11a söyledi. Bu hareketiniz hi~ süp- :ınde hır Bız.ans mahalılesi yapınıa
hesiz: Garp münevverlerinden bir- ga karar verdiğini biliyor musu-
çoğunun hoşuna gitmiyecektir. nuz? 

S?n. cümles.~n_i gülüm~iyerek söy- --:- Bakster böyle bir şeyıden bah-
lemıştı. Bu gulümseme ıle kıymetli settı.Ben genç Jüstiniyenin evinden 
alimin Türk kütüphanelerinden, kalan son parçanın tamiri için der. 
Türk cami ve medreselerinden kay- hal para verecek vaziyetteyim. Fa
y.uıınlar vasıtasile Beyoğlu antika- kat samlmasın ki y.dnrz Bizans e
cılanna ve oradan Tüı-kiyenin bilgi serl~ri için cemiyetimizin yardımı 
ve toprak smırları dışına gitmis o- temın edilebilir ... Hayır ... lstanbu
lan çiniler ve yaı;malarla kapitülas- lun eşsiz tarihine ait her vesika için 
yıon günlerinde sefaret kavasları- cemiyetimiz dost eli uzatmağa ha
nin konsolos ve sefaret katibi çan- zırdır. 
talarr ve bavulları içinde gemilere Ve ayrılırken ilave etti: 
yii!kledi·kleri heykellerden ve eski - Bilmem hadiseler beni yalancı 
anrt parcalarından bahsetmek iste- çıkaracaklar mı? Dostum Rams~y 
diği he.sbelliydi. Maıkdonald bu ımozayıkı görmek ve 

Ve devam etti: ayni zamanda birkac sene evvelki 
- Küçük Asya ile ·ı rfıkyanın sa- bir seyahatinde ziy~ret edemedi n- i 

hibi ola~ Türkiye kuracağı (mii- Türk şaheserleri üzerinde etüdün"ü 
re • şehır)lerlc çok zenginleşebilir. tamamlamak arz:usundadır. Gelir • 
Diyebilirim ki ivi ve sistemli bir ken bana bu ay içinde 1stanbula bir 
~lı ile meml~ke tiw ba t e w · 

Yazan : Hamdi AKSOY 
şöyle dur-sun. uzaktan seyrine bile 
tahammül edemezler. Ben öteki 
memleketlerin Yahudilerine Yahu • 
di diyemiyorum. Asıl Yaıhudi biz -
dedir. İçinde yaşadıkları memleket 
le ilgileri pek Ü"-tiinkörü ve mad -
didir. Daha çok söylene-cek söz: var, 
ş imdi bırakalım onları.. Yalnız 
Türık kültürü ve Türk dili isinde 
bizdeki Yahudilerin aldrğı dur~mun 
suç.u kimdedir? Onlarda ını, bizde 
mi? • • Pirene dağlarurnı tepesıne bir 
Türk gelmiş. konuklamrş. Demek 
ki, artık mesafelerin, kilometrele
rin manası kalmadı. Bizlerde kabu -
ğumuzu.n içinden çıktığımız zama~, 
behemhal herşeyi görebilecek kabı
liyetteyi.z. 
Dağ başında biricik otel t Burası 

da görülecek yer midir. diyeceksi -
niz?. İddiam orada değil. Bu geziş 
ve görüşlerin öyle derin manası ve 
harikalı bir tarafı yoktur . Fakat 
Marsilyaya çıkacak bir Türk, trene 
binince, kendisini La Preste eteğin 
de bulur. Hele Barselona çıkarsa da 
ha ya.kın. 

La Prc,şte'in kerameti sıcak su -
yunda ve havasındadır. İpek gibi ha 
reli bir su .. 

Otelin bir de kilisesi var. Deva a
rryanlar duayı da bırakamıyorlar. 
Zaten Fransayı saran taassup de • 
virlerinin bıraktığı izler ve isimler 
hala mevcuttur. Hangi köyün adrnt 
sor..;anız. mutlaka şehir ve köy a -
dından evvel bir Saint gelir. 

Fransada gelip geçmiş büyük a
damlar arasında en büyükleri ben -
ce Combe'dur. Combe, Fransadaki 
kara kuvvetleri kırıp geçiren büyük 
bir devlet adamr idi. Bu büyük ölü
nün sağken yaptıklarım yakından 
gördüğüm zaman. ona karşı duy • 
gum daha ziyade arttı. Şimdi de bu 
kara kuvveti yaşatanların bilhassa 
kadınlar olduğunu görüyorum. 

• La Preste hakkında işittiklerimi 
de yazayım: 

İki yüz sene evvel, bu diyarın köy 
lüleri bu suyu keşfetmişler. Suyun 
kükürtlü bir koku~u olduğu için 
hoşla.rrna gitmemiş. öl~üsüz. bol ool 
içtikleri için de hastalanmışlar ve 
suyu bırakımrşlar. 

Çok zamanlar sonra su. doktorla -
rın nazarı dikkatini celp etmi ·, in -
celemişler. tahliller yapmışlar, al -
drkları neticede bircok hastalıkılara 
şifa old'uğunu anlam;şlar. Fakat sarp 
bi r dağ. •ol ·ek, İn"-an götürec~k 
vasıta yok, onlar d~ ellerrni çekmi:.:
Jer. 

Bir aralık birinci Napoleon bu srı 
da kür ya·pmağa karar vermiş. Pro
statdan rnuztaripmiş. Lakin adam-
cagız mtıharebelerden gözünü aça -
madrğı için, bir türlü vakit bulup 
gelememiş. 

Nihayet sermayedar bir grup btı 
suya önem vererek. evvela burada 
bir otel in§a ettirmiştir. Yavaş ya • 
va ilaveler yapıla yapıla otel bu • 
günkü halini almı~tır. Buraya gelen 
ler, derin bir rssızlığrn içinde gö • 
rnülüp kalırlar. 

Bu akşam yemek salonuna kuru • 
lan beyaz perdede sesli sinema gös _ 
terildi. Otel hayatında bir det!işik • 
lik .. Tahı bir inziva. "tariki dünya 
!ar için idea·! bir yuva! " 

• Dün, Fon Remo'ya gittik. Harita 
ya bakılınca Fon Remo. La Preste'
den yirmi kilometre tutuyor. Fraıı 
sanrn her tarafmı kaplıyan yol bol 
luğu buralarda yok. lA Preste çık -
maz bir &okağa benziyor. Onun için 
Fon Remo'ya gidinceye kadar do • 
lambaç.lı yerlerden döne dolasa yüz 
yetımiş altı kilo.-netre yol gittik. 

Fon Remo boğaı hastalıklarının 
t~davi _edildiği 18~0 met:e yüksek • 
lıkte bır su şehrı vazıyetindcdir. 
Bii~ük .ot:Jleri_ küçük pansiyonları, 
.zarı f vıllaları ınsan ın gözlerini ok
şıyor. 

. Fon Remo bilhassa kışın gençle • 
rm ve sporculann kayna:.tıkları bir 
yerdir. Tatlı, meyilli pilitolar oldu 
ğu için, kış s.porları bura.da pek can 
h ve eğlenceli geçiyorımuı;. 
.l~i gün e"':~l de Cane Plaje'a git 

mıştık. Bu plaJ Fransız Katalonya-
sınm ba'nyolarıdır. Sahil kamilen 
Plaj .. Bol gazino, restoran, otel.. 
Binlerce insan buraya akın ediyor. 
F•ansız Katalonyasınııı büyük bir 

şehri olan Perpigııan'dan elektrik
li bir tramvay plaja mütemadiyen 
insan taşıyor. Otokarlar da ayrı .. Bu 
plaj halk plajı .. Oyle Dauville, Can. 
ne, Jua.11 les Pins gibi lüks yer de
ğil. 

• 
La Preste'in suyundan. Fon Re

modan. Canne Plaje'dan nicin bu ka 
dar uzun bahsettim? • 

Lakin siyasi ~adiselerin gidişleri
n_7 ~ktı~ça sı~e kat'i olar.ak bir söz 
soylıyemıyorunı. 

Doktor Davit :&!~el salı günü 
şehrimizrlen ayrılacak ve gelecek 
sene Bak ter'le beraber dönüp ka
zının devamında hazır bulunacak -
trr. 

Nizamettin NAZiF 

( ! ) Bu ,k°elimeyi bu hece!YJrle soy 

KİBARLAR 
E11kiden yalnız cumartui kibar. 

lan vardr. Bunu hele cumartesi gÜ· 
nünün makbul olduğu yerlere Y"'• 
k1n olanlar pek iyi bilirler. LA.kin 
~imdi bu kibarlık pek yayıldı ve 
artık her !~yin - c.·ımartesi kibarı 
kabilinden - kibarlan türedi. 

Mesela y~ni bir kundura giymi§ 
rıice iskarpin kibarlRrma rastlarız. 
lkide bir kunduragına hakar ve yu· 
rüyÜtünde ister istemez bir 111la.k
lrk göriilür. 

Şapka l.ibarhm d.~ .ıı;: değil. Ye• 
ni v~ya yeni ütülenmiş bir fl!Pkll• 
yı batında helva lıthlıut ta§ır gibi 
usturuplu tatıyanların hali bu ki· 
barlığın alametlerindendir. 

Saat kibarları pek methurdur. 
Bileğine veya göğ&iine yeni bir aa
a! t~kmr~ , nlarrn çoğu vakitli va· 
kıt.sız. saate bakar. her umumi &a· 

atin önünden geçtikçe kendi &&ati. 
ni kontrol eder. 

Mürekkepli kalem kibarlarına. 
ne dersiniz? Kale--i çıkarıp yazı 
yazmak için fırsat arar. Hatta 
bunlar arasında dalgınlıkla çakı ia
tiyenc kalem verenler bile vardır. 
Yerli yer&iz yazı yazar, resim ya· 
par ve kalemilc iftihar eder. 

Çakı dedim de aklıma geldi. 
Çakı kibarları da vMdır. Her fır
aatta yeni çakıııınr çıkarır, kalem 
yontar, tırnağını keser \'eya kitap 
açar. Maksat bu ağzı kapalı kes
kin aleti bir kere daha elleımek ve 
meydana çıkarmaktır. 

Urba kibarları için bir §ey demi· 
yeceğim. Bunların çoğu vitrinle -
rin ve umumi yerlerdeki aynaların 
önünden geçerken kendilerine ba. 
karlar ve beğenirler. Bu gibi ki
haTJardan ba$ton yutmuş gibi dimd:k 
duranları coktur. Tanrı böyle ezi· 
yete düşm~kten cümleyi korusun. 

Gözlük ve tek gözlük kibarları
nı unutmağa gelmez. Bunlar azdır
lar ama doğruııu insanın ıinirine 
dokunurlar. Çünkü yeni gözlükle· 
ri)e adama dik dik bakarlar. 

El çantası kibarları d:t yok de· 
ğildir. Bunlar arasında bilhassa 
avukat kitiplerile yazıhanelerin İ§ 
kovalayıcdan göze batar. Bunlar 
yeni çantayı ellerine alınca ba,ka 
bir çeviklik ve kibarlık duyarlar. 
Çanhi eıkiyınciye ka · c\1u nere• 
ye koyacaklarını bilemezler . 

Göğüs cebine konan. mendil ki
barlarile kravat kibarları da gÜrÜ· 
dür. Hele katı yakayı yeni takma
ğa alı rmış z1tvalhlal'Trı kibarlığı acı• 
nacak bir §eydir. Arada bir ağzını 
bfö.:erek, çenMİnİ yukan çekip gırt
lak deriııini Y"kanın cendereııinder? 
kurtarmak ister. 

Eskiden bAıton kibıu·lan da '\'ar• 
dı. Amma ve lakin ~imdi buton 
ortadıın kalkalı bunlara pek az te
sadüf ediliyor. Bu az tesadüf edi
lenler de bastonu sağ elleı·indc bir 
emanet imiş gibi acemice tutarlar 
ve adeta onlar ba!tonu değil, bas
ton Qnları götürüyor gibi tavır alır· 
lar. Bu tavırda ağlanacak bir hım· 
bıllrk mündemiçtir. 

Ve nihayet §U gü .. lerde artık oto• 
mobil klbarlarına rutgelmektcyiz. 
Bunlar otomobile yarı yatmıt bir 
halde, ellerine içi dı§t ayn renkte 
eldivenler geçirip ı.okaklarda ka • 
yarlar. Ve gelip geçenlere kah biı· 
ı:tÖ7. İ§aretile, kah klak&0nla İ§mar 
ederler. Memlekette otomobil yo
lunun azlığına rağımen içimizde 
böyleleri çoktur ve bunların içinde 
mümkün olsa ayakyoluna bile oto. 
mobille gitmek istiyenleri vardrr. 
Ne diyebiliriz, kibarlık icabı. 

Bereket k, bizde böyle taklll"!, 
kılık \•e avadanlık kil-a.ları tiire. 
yorda, kibar .. rüyoruz. Yaln•z cu
martesi kibarlarına kal~aydı hali. 
miz nice olurdu. 

B. FELEK 

Başbakan Is.met lnönU 
Dişlerinde. yapılan bir opcrasyoıı

dan . sonr~ ~ırkaç gündür Perapalas 
otelınde .. ıs.!ır~.hat eden Başbakan 
Isme~. ln~nu dun saraya gitmiş ve ak
:lam uzen Adadaki evine dönmüştür. 

. Mak.5:1~ 1 1:11· bir su şehri vo yahut 
hır plaı ıçtn neleri gozönünde bu -
lundurmak ve bunları yapmak la ~ 
zrm oldugunu söylemektir. 

.. Fon _'Rcmo'ya çıkan asfalt yola 
ii?Yle bır baıktı..'11 da, o büyük hinlme 
tın karşısında çok küçüldüm . 

Anadolumuzda 'Sıçak ve soguk su
l~r hadsiz, hesapsızdır. Bunlar sıt -
tın senedenberi oldukla.rı gibi du· 
rurlar. 

Gazetenin birinde bir resim gor • 
müştüm. Balıke-sir civarmda sıca.k 
bir çamur varmı , hararet derecesi 
de 62 imiş. İçine bir atlam girmiş 
r:smini aldırmış. Gazete. bakınız: 
bızde dertlere derman nelerimiz var 
diyordu. İnsaf buyurun, 62 derece • 

, lik bir çamurun içine girilir mi ve 
bu övünülecek bir şey mi? 

Su: mutlaka doktorun tavsiyesi-· 
l':, hır. program dahilinde içilmeli ~ 
dır . . Bır. sıcak suya yine doktorun 
t<l:vsıyesıle ~e biınyemizle müna &ip 
bır derece ılc girilebil ecegini halJ 
anlı yamadık, 

Anadolu da bu s11 lar kendisinder, 
derman arıy;ın birçok 

0

hastalarım ıza 
mezar oluyor. 



No. 127. Aziz Hüdayi AKDEMIR 

Halil Ve Cemal Paşalar Kafkasyadan 
Anadoluga Geçmeğe Karar Vermişler 

'Bu mektup, bazı ittihatçılar tara .. 
ifından htanbulda çoğaltılarak el., 
den ele dolaştırılmı§ ve Enver için 
bir propa~anda gibi kullanılmıştı. O 
ıralarda İstanbulda şiddetlenen k<>. 

miınistlik propagandalar.ile saylav 
eçiminde ittihatçıların kazanması ı 

için yapılan gayret ve provo§nsyon 
ilarda yine Enverin, yukarıda bah ., 
settiğimiz, gizli tamim ve mektup -
ılarmdan ileri gelm:ktc idi. Mektu ... 
bun gerçe'kten Atatürke gönderilip 
ıgönderilmcdiğini ve yahut gönderiı 
ilen mektubun bizim elimiz~ g(:çen 
mektup olup olmadığını kesin ola .. 
nk öyliyemem. Ancak İ5tanbulda 
dolaşan elimize de geç.en örneğim 
!kısaltılması §udur: 
1'.Anado!u Biiy;;k Milkt M.eclisit 
l,re.isi Mpst~a Kemal Paşa H •. /eri~ 

ldosk .. m ı .. temmuz .;ı, 
''Muhterem Paşam, 
[lJk satırlarda i~erde ve dışarda 

lıazı ittihatçılara yapılan muamele ... 
ilerden şikayet ettikten sonra] 

ı - Ben memleketten çıkınca: 
'Kafkasyada kalmalarını temin et .. 
miş okluğum kuvvetlerin yanına giı 
dece'Jı:tim, başka arkadaşlar da dışar 
<da sıyasal çalışarak düşmanların j .. 

çeriye çevirecekleri hücumları azalt 
mağa çalışacaklardı. 

2 - Ben Kırımda kalarak Kaf .... 
kasyaya ~çmeğe çalıştım i~ de mt1 
vaffak olamadım. Talat Paşanın ar 
zusu üzerine Berline gittim. Anad°" 
iluya yardımın ancak Rusyadan ola-1 
bilecegini dü ünerck Bahattin Şa ı 
•kir beyle oraya gittim. Bir senede 
~ki defa tutularak beş ay hapiste kal: 
idım ve altı defa tayyareden düş : 
umı. Bu sıralarda Halil ve Cemal 
ıPaşalar da MoSkovaya gelerek Kaf .. 
ikasyadan Ana.doluya geçııneğe .karar 
=vermişler ise de Anadolu hesabına 
bir harekette buılumnalarını emret .. 
miş olduğunuzdan re5.tnen Anadolu 
~a bağlı olmıyarak çahşmıya karar 
ermişlerdir. 

3 - Ben geldiğim zaman Bekir 
Sami ve arkadaşlarını orada bul .. 
dum.. Çiçerinin bir sualine karşı res 
men bir vazife olmadığını, fakat A· 
cıadoluya yardım etmesine taraftar 
bulunduğumu söyledim. Arkadaş .. 
Jarım Ruslarla anlaşm:ıktan çekini .. 
yorlar, "Anadolunun Bolşevik ol .. 
masını istiyeceklcrdir,, sanarak kor 
ikuyorlal'dı. Fakat nihayet Ruıslarla 
görüşüldü ve Bolşevikliğe dair bir 
iteklif va.ki olmadı. 

[Birkaç satır kendisinin Bolşc .. 
Nik prensiplerine taraftar oldugunu 
ı.Anadoluya verilecek re iimin de 
ıkendi düşUnoclerine uymadıgını yazı 
dı'ktan sonra (1) ] 

4 - Ruslar Anadoluya silfilı ve 
para almak iç.in Çiçerin. harbiye na· 
.zm ve başku.:mndan ile görüştük. 
Kendilerine Almanyadan silah te .. 
min edebilhsem istediklerimizi ve• 
rebileceklerini söyledi. Berline git
tim. Bu sırada Polonya ile Rusya 
arasında barış olduğundan silaha ih 
tiyaçları kaL"Jladı. Tekırar Mosko -
vay.a döndüm. 

Bakuda iken Kazım Paşa biraderi
mize Rusların Errnenistana karşı 
bir hareket yapmıyacaklarım ve va 
kit geçirilirse Ermenilerin kuvvet -
lenerek bizi ezrneğe çalışacaklarınr 
anlattım. 

S ~ Bakudan Moskovaya döndü· 
ğümdc Fuat Paşa ve banka arkadaş 
lan oraya gelmiş buldum. Ben Ana 
d.olunu~ kazandığı muvaffakiyetl: 
rı ke_?dıme maletmck niyetinde ol ... 
madıgım halde Anadolu heyeti aza. 
larının daha yolda gelirken ''Enver 
ve arkadaş~rının bizimle hiçbir 
münasebetlerı yoktur,. diye her ön
lerine gelen Ruslara söylemelerini 
birşeye haml~demedim. Ruslar, ar • 
kadaşların sınemasıru alırken be • 
nim de bulunmamı ısrarla rica ettik 
leri halde kabul etmedim. 

Rusya ~le artık mesele hallolun
tnuştu. Arkadaşlar döneceği fitrada 
size de yazdığım gibi, ilerde topla 
nacak İttihat ve T<:rakki kongre .. 
f;inde kati şekli teSbit edilecek bir 
programla, fırka şeklinde, arkadaş
ların bir kısmının, bizim anti em ... 
peryalist programımıza memleket ... 
te vasıta olmalarını ve böylece İn• 
giliz ve Fransızlara kar ı daha te
sirli bir vasıta hulabileceğimizi söy 
ledim. 

w. Ben her eyi böylece e1iık söyledi
gım halde siz karşınızda bir hasmı• 
mz varmış gibi hareket ediyorsu .. 
mu:. Bizim için memleketin kurtul 
rnası esastır. Bunu, değil sizin gibi 
yıllarca beraber çalı tığımız bir ar .. 
ıkadas, belki Ferit Paşa gibi haris 

(1) Halbu'd mektup okunur ve. 
Jstan!Julda Enven"n ya,otzğı tP'i~b • 
· büslcr g;zden geçfriJiırse burrµn 
~· 'i,rjjIMU. J.. H., 

Enver Paşa 

bir ihtiyar bile yapabilseydi onaı 
ben de hürmet besler ve yardım e
derdim. Cenabıhakkın yaver kıldığr 
taliinize biz de hürmet ederiz. İkti· 

darmızı ötedenoeri takdir ettiğimi 
harbiye nezaretim zamanında ve onı 
dan evvelki hareketle göstermiştim. 

[Arkası var] 

Yüksek Mühendis Okulu Direk-
törlüğünden: 

9 3 5 - 9 3 6 ders yılı için okur yazılmasına ba lanmı -
dır. Yazılma işi, 2 Eylül Pazartesinden 3 O Eylül Pa
zartesi akşamına kadar Cumartesi ve Pazardan başka 
her gün 9 dan 12 ye 13 den 16 ya kadar Gümüşsu
yundaki okulda yapılır. İsteklilerle daha fazla bilgi 
edineceklerin yukarıda yazılı gün ve saatlerde okula 
gelmeleri ilan olunur. (5178) 

istanbul milli emlak müdürlüğünden: 
Hocapaşada: Hobyar mahallesinin A§ir efendi kütüpha

nesi sokağında eski 7,7 mükerrer yeni 30, 32, 34 sayılı bodrum 
ve mağazayı müştemil eski Selanik Bankası binasının 180 - 1280 
payı yedi bin otuz iki lira muhammen bedel ile ve bedelinin ya
rısı peşinen ve diğer yansı bir sene sonra tediye olunmak 
şartile kapalı zarf usulile 13-9-935 cuma günü saat 14 de satıla
caktır. İsteklilerin yüzde yedi buçuk pey akçelerini vaktı la
znnmda yatırarak hazırlayacakları kapalı zarfları artırmanın 
açılmasından bir saat evveline kadar idaremizde müteşekkil 
satış komisyonu başkanlığına vermeleri. (M.) (5125) 

Kültür Bakanlığından • 
• 

915 numaralı kanuna göre Kültür Bakanlığına bağlı 
lise ve orta okullara seçme sınacı ile p;trasız yatılı talebe 
alınacak dır. 

1 - Seçme sınaçları 23 Eylül Pazartesi günü başlı
yacakdır. 

2 - Seçme sınacına girmek isteyenler en son 21 Ey-
1 ül Cumartesi günü saat 13 e kadar kabul edilecek
lerdir. 

Seçme smacına gireceklerin şu sartları taşımaları 
gerekdir. 

A - Türk olmak, 
B - Lise ve orta okullar öğrerıeğinin her sınıf için 

saptadığı yaşlarda bulunmak, 
C - İlletli, Sakat, bedensel ve tinel kusurları ol

mamak, 
D - Baba - anası kendisini okutmıyacak kadar fa

kir olmak, 

E - Zekası, çalışkanlığı, ahlakı talebesi bulunduğu 
okuldan alacağı fotoğraflı bir belge ile saptanmak, 

F - Sınıf ta kalmış olmamak, 
3 - Seçme sınaçları aşağıda gösterilen yerlerde ya

pılacakdır. 

4 - Bu işi. için fazla malfımat almak isteyenler lise, 
orta okul veya Kültür Direktörlüklerine müracaat et
melidirler. Bakanlığımıza baş vurmak gerekmez. 
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SAG L 1 K 
ÖGÜTLERi 

Bayanlara 
Spor: Tenis 

Tenis korttan bugünlerde aictüaii· 
teye girdi. Sebebini biliyor unuz: Te· 
nis oyun yerleri dans edilen yerlere 
benzetilmiş te yüzde dc!:san nisbetin· 
de vergiye bağlanmışlar. 

Müzikle yapılması adet olan dans 
yerlerile, müziksiz oynanılan tenis 
yerlerini bir tutmak, şQ,phesiz, tenisi 
pek çok seven bir spo meraklısının 
aklına gelmiş olacaktır. Bu karar el
bette tenis oyunlarına büyük reklam 
yapacak ve şimdiye kad.ır bizde pek 
te çok yayılmadığı :için, onun ne ol· 
duğunu bilmiyen birçok kimseler bun
dan sonra hiç olmazsa seyrine bak
mak, eğlenmek için tenis yerleri arı
yacaklardır. Cnun için tenis yerleri· 
ni işletenler verginin ağırlığından Şİ· 
kayet etmemelidirler. 

Tenisin bu vesile ile daha ziyade 
yayılması hiç te fena olmıyacaktır. 
Bundan ilk önce hoşlanacak olanlar 
bayanlardır. Vakıa tenis yalnız ba -
yanlara mahsus bir spor değildir. Onu 
birçok erkekler de severler. Fakat 
erkekleri memnun eden daha ziyade 
tenisin pek hızlı ve pek kuvvetli oyna
nılan şekilleridir. 

Daha nazik ve hafif oynanılan bir 
şekli de vardır ki bu, bayanların pek 
hoşuna gider. Tenise meraklı olan 
bayanlar, oynamağa gittikleri vakit, 
'tenis esvapları giymekle kalmıy.trak, 
oynamadıkları vakit bile göğüslerine 
tenisin raketi şeklinde bir iğne tak
mağı severler. 

Tenis bayanlara pek yakışan güzel 
bir spordur. .{er yerde tenis merak. 
lılannın en çok kibar aileler arasın
dan çıkması bu güzel sporun kibarlık
la bir münasebeti olduğunu gösterir. 

Sağlık bakunmdan faydalan çok -
tur. A~··: havada oynanması onu 
danstan üstün tutar. Tenis oynarken 
in.san hemen hiç durmadan gidip gel
meğe, çeviklikle koşmağa mecbur ol
duğundan nef~s alma daha işlek olur, 
kanın dC.ımesi hızlanır, vücut daha 
iyi ~eslenir, göğüs tahtası genişler. 
Tenıs oynanırken adalelerin birçoğu 
harekete girerler. Oynak yerleri da
ha yumşak olmakla beraber daha kuv
vetli ve daha dayanıklı olurlar. 

Düşünme kudreti ve sinirler de te
nis oyunundan çok fayda bulurlar. 
Çünkü tenis insanı bir r ... ::ışta duru
mu görüp anlamağa. birdenbire karar 

11ıııio9,Çt~ ............... ftı._,. -- .. l.tLat~~ .._ ___ 

ket etmeğc alıştırır. Fakat bunları 
yapmak için uzun uzadıya dikkat et
meğe, yorulmağa lüzun;ı olduğu san· 
mamalıdır. Hayır. Insan tenis oynar
ken beyni ve sinirleri hiç yorulmaz
lar. Çünkü oyunda insan yalnız bir 
şeyi, oyunu d"":ıünür. 

Sözün kısası, tenis oyunu ne bede
ni, ne de sinirleri pek çok yormaz. 
Bayanlaon da başka sporlardan ziya
de tenisten hoşlanmaları şüphesiz 
bundandır. Yorulmadan, üzülmeden 
eğlenmek, hem de giizellik verecek; 
adalelere tatlı bir tenasüp temin ede
cek bir jimnastik yapmak, tam da ba
yanlara yakışacak bir şey değil midir? 

Lokman Hekim 

Dr. A. KUTiEL 
Karaköy Topçular caddesi N.33 

Kimyager -ı 
Hü ameddin 
İdrar, kan, kaz.urat ve ticaret tah
lilleri yapıbr. Eminönü, Emlak 
ve Eytam Bankası karşısında 

İzzet Bey Haru -""""""--

~111 Taksim Bahçesi '"! 
E Bu akşam 21, 30 da Büyük E 
E operet topluluğu galaa Süreyya E 
E opereti - Muhlis Sabahattin - = 
: Yeni Operet. : 
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~ Deniz yolları ~ 
E iŞLETMESi E 
5 Acenteleri: Karaköy Köprlibap E - -: Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdar· : 
~ -Euıu zade Han. Tel 22740. 11111;: - -§ iskenderiye yolu ~ 
: iZMIR vapuru 3 Eylül SALI E 
E günü uat 11 de lskenderiyeye : - -5 kadar. (5182) 6704 : 
~------------~------~-----: Trabzon yolu ---E ANKARA vapuru 3 eylül E 
E SALI günü saat 20 de Rizeye E 
;: kadar. (5783) : 
im 111111111111111111 111 111111111111 mi 

Ellisinden sonra kat iki çocuğuna ve yaşına bakını~: 
,----.,....-~--~_,,.,.~..,.-~-___.,,ı rak bu kadar çılgınca bır ihanete le , 

Bugün kan koca hayatında şöyle 
bir iddia bizi ne.kadar hayrete düşür..ı
yor: 

- Seneleroenberi evlidirler. Bugü· 
ne kadar aralarında en ufak bir sızı]. 
tı olmamış, kimse onların kavga et
tiklerini duymamı.§tır. 

Işte parmakla gösterilecek bir çift. 
Halbuki bir zamanlar herkesi hay -
retten hayrete düşürecek bir ihanet 
ve bir ayrılık şekli bugıün kimseyi şa
şırtmıyor. ~ünkü emsali i_şitilmcmiş 
değildir. 

Mesela elli beşinde bir kadının iha
neti. Bu yaş artık erkekler için bile 
her türlü cinsi ihtirasın silinip gittiği 
bir yaş değil mi idi? Oy le idi; fakat 
on iki yaşındaki bir çocuğun çapkın
lığını işitmeğe alıştığımız zamandan· 
beri bu yaştakilerin ihanetini de duy
mağa başladık. 

Kandilliden M. Hay ... imzasile ı;e
len şu mektubu ~kuyalım: 

''Si-e bu. mektubu yazan a.1am 
cıltmıpnr gepniş bir ihtiy.;rr müte ı 
kaittir. Otuz be§ ıSenclik karrnun 
ib:ı""'tı"nc uğn..'\drm. Bh oğlum ve 
blr kızrm wr. lki~i de evlidir. Bu 
kadr,rı evvel; evim:fen kaparak ço • 
cuk/hrrmua. gı'tti; ıbir ;se~ semtime 
uğramadı Sonna aleyl.ime dava 
tr •. Bu davada veldJi ,-;.lan geni avu• 
kata bab8$rnda.n k.ılJgn .malı. mülkü. 
parayı yc.dirmeğe başlatlı. ~iş!ide 
bir vıpartma.n açu, orada bu avukat ı 
la ba~a.şa _}U~ryarlak büyük bir kt§~ 
kü sattr. yedi. lkl dükldm $attı. ye~ 
di. Genç ıavuka.trn 'bu ahmak kadım 
ni in :tire§gul ettiği oru çoc:uklar.rm 
ta!13lrnı1811 da anlatrlckğı zam:ın 
~·Ben bayat.tında sevilmemiş bir ka .. 
dr!lrm. §imdi barıa bu 18.§kı çok mu 
gf.rüyorsuııuz? " ırevabı alın.nuştr .. 
En _soaun:IJ> nn D{Jl\lsn kalrnt::l as-ı 
KlrJ aa ıcıaynEtu. 1uu•" ''ıı ve ve• 
rl§an tccukTarıaın ı;yanında si1rünü· 
yor. Bana haberler g~ni!ere.rtek al 
dileniyor. On.3 ittiyacrm yok: lakac 
clh" be~ y~rıı1~n ~omu ~ektiifi se
faleti 1:.ar§Jsrnda ar.aıla bir ac.r duyu-ı 
yorum. Bun··a senelik C!j1mcN • .Af
f ctmcli miyim?'" 

Mademki çocuklarınıza iltica et -
miştir; neden sefil ve perişan oluyor? 
Eğer buna parasızlığı sebep ise arada 
bir ya=:!..m etmeniz mümkündür. Fa-

kan kadının yüzüne nasıl bakarsınıı· 

• 
Seviyormu sevmi orrnu ? 

Bursadan P. Samer imzasile: , 
"Bir g~.nTJc t4111§mış. rıişan/atJ I' 

mıştrm . .Altı aydanbed nı!;anlıfl,, 
Bir iki aya ltad<M evleI!e eğiz. ı;,. 
lot onun belll S!Jvdiğinden /.lıJJ 
emin değilim. BiNt:t varidatrın d~, 
ğu idn ~ni van·aa.uma t.:unaıa~ 
mak ist.Mliğini Mnıyorum. Berıı ! 
vı"p sevmediğini nasıl anlıyayıoı: • 

Eski nikahlar sizin gibi biraz ,-afi' 
datı olan kadınlara sizin düştüğ~ 
şüpheye düşürebilirdi. Kansının ~· 
beş kuruşunu yiyerek boşıyanla:.sdif• 
tu. Fakat bugün bu kolay degil ,. 
Beş on kuruş için bütün hayatını se ~ 
mediği bir kadına bağlıyacak er~~ 
pek azdır. Bununla beraber ufakt& 
tecrübeler yapınız. Birkaç gün kaYııo: 
lunuz. Sizi arayıp aramadığını, atı1" 
makta ki hararetini ve telaşını de~e) t' 
niz. Sonra ona mazideki bir sevg ~ 
den bahsediniz. Erkekler sevdik! 

11
ç 

nin matisini de kıskanırlar. Bir ge t" 
kız için nişanlısının kendisini ~· 
vip sevmediğini enlamağa yarıiıf 
cak buna benzer daha bir~ctk yel 
vardır1 değil mi? 

• 
Aile Butçesi 

Tozkoparandan A. Me. yazıya:~, 
'Ba!Jamdan bana kü~iik bir dil rl 

kfo '&ldı. Bu dükkf.n ayda ~1 ~# 
kira getiriyor. Kocam bu ~.ıııJ" 
kendisine verilmesini, sonra ~ı~ 
~ .kacf:ırclduğu gibi i-apederı tf 
rairn bütçemfrden ya..orla~:ağırı: ~ 
lüyor. Ben ise bu ;rarayı kendı ,~ 
raflatırllUI k.a:l'.§llrk olmak u,pe ıf' 
mak istiyor.um ve bundan do1

0 
ı 

arıunızda t.ats.rdıkJ.ar oluyor. 1' trt1' 
:anı . .pabamrn ve!atı/J!1. kadar 'f1 • / 
b" o-r - - - de 
oar.ayr baNl bıUkmağa mecbut 
ğiı mir .-· 11• 
Bazı kadınlann işlerine getdığl ,ı • 

man erkeklerle müsavi, işlerine g ~ 
mediği zaman da erkeklerden a~,ı~ 
duklannı iddia etmeleri gülü~Ç· J1{İt· 
midir? Ev müşterek olduğu gıbJ r~" 
çe de müşterektir. Kadının .,e ~1 <' 
ğin varidatı bir araya toplanıtı~ftl' 
herkes bu bütçeden kendisine diJ 
len masrafı yapmalıdır. 

Ankara Otobüsleri idaresi Dire~' 
törlüğünden: 

'e' 
ı - Yenişehirde Otobüsler İdaresi arsasının pr~{e 

lerine göre inşa olunacak otobüs ve kamyon depo~ 
mevcud garajların aralığının kaJ?atı~ası ve b~ııl el~ 
tesisatları ve teferruatı saıresı yaptırılacağı!l 1e 
25-8-935 den itibaren on beş gün müddetle eksiltıl'le 

• 
konulmuştur. . . . . .. üıe' 

2 - Keşiflen ve şar~?a e v~ pro~~l~~.ı gorın:~ ,8~t re Y enişehirde Otobusler Dırektorlugune mura 
olunacakdır. 3,1 

3 - Depo inşaatı 26347 lira parke döşemesile . sfl,e 
lan 12610 lira ve kapatılacak kısmın keşfi 7624 ııra 
deponun tesisatı keşfi 3197 liradır. rte~ 

4 - Cümlesinin ihale müddeti 9 Eylül 935 p~a ··ğil 
giinü saat 10,30 da Yenişehirde Otobüsler Direktorlıı 
binasında kapalı zarfla yapılacakdır. J ıı' 

S - Cümlesi birden bir müteahhide ihale olunacağı 
rlan ona göre toplu bir fiat verilecekdir. fıı 

....,u\tır> 
6 - Cümlesi için kanunun tarifi dairesinde .ı .... 

kat teminat 3735 liradır. . . 10" 
7 - Talihlerin proje ve keşifleri görmesi için dı~ll' 

P·:ı1ı mimar vey amühendis olduğuna ve bu gibi t J1eı1 
hüt işlerile meşgul bulunduğuna dair Belediy;Iet' dıf, 
Direktörlüklerinden vesika almış bulunmaları tazIJ11 66J' 

(2340) (5077) ~ 

ÜsKüdar ve Kadıköy Akş~~ 
Kız Sanat Okulları Direktor 
lüğünden: etil' 

Okullarımızda kayıt işlerine 1 Eylül 935 başıarı;et5: 
15 Eylül 935 kadar sürecektir. 15 Eylül 935 de il ~e 
lere başlanacaktır. Kaydedilmek isteyenlerin ~a.1

115 beı-9~ 
sikalan ve diğer kayıt evrakı ve fotograflarıY e 11' 
Uel- oku.ila{.a b-.ı VW'.ID•lan • • (SlS2) ... 
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ÇALDARiS HALA SUSUYOR y ah udilere ya-
Kondilis Krahn Çoğunluk sak Edilen işler Alman Kalabalık Sokakta Birbirinin Koluna Gir 

Kaza na cag'-" 1 nda n Emin Berlin, 1 A.A. - A~tika ':~.sanat miş iki Aşıfiın Kendisini Takiplerini Sezememişti 
Atina, (Özel aytarnnızdan) - Hükumet taraftarı Vradini ga

zetesi Başbakanın bulunduğu kaplıcalara gönder;diği Ozel ayta
nndan aldığı telgrafta kralcı gazetelerin Çaldarisin kralcılıktan 
Yana beyanatta bulunacağı hakkında verdikleri haberlerin aslı 
olmadığını ve çünkü Başbakanın rejim için orada hiç kimseye 
birşey söylememiş bulunduğu bildirilmektedir. 

General Kondilis ise dün akşam Atina basın üyeleri ile konu
şurken genoy'un yapılacağını ve kralcıhğın çoğunluk kazanaca
ğını, kralın Yunanistana döneceğini söylemiştir. 

3üncü Ent~rnasyonal veAmerika 
. Vaşington, 1 (A.A.) - Gazetelere yaptığı bir diyevde Hull, 
Amerikan • Rus dostluk ilgilerinin devamının, Rusların, Ameri
kan dış işlerine karışmamak hususundaki taahhütlerini yerine 
getimıelerine kesin olarak bağlı olduğunu söylemiştir. Hull, 
Sovyet hükumetinin üçüncü enternasyonalin bütün menfi faali
Yetıini durdurması gerektiğini, aksi takdirde bunun çok vahim 
~onuçlar doğurabileceğini ilave etmiştir. Hull, AmerikanJ>rotes
tosunu kabul etmiyen Sovyet notasının önemli bir taanhüdün 
inkar edilmesi demek olduğunu ve bu hareketin her iki ülkenin 
dostluk ilgilerine vurulmuş vahim bir darbe teşkil ettiğini söy-
lemiştir. · 

İran - Irak Sınır ihtilafı 
Londra, 1 (A.A.) - İran - 1rak anlaşmazlığı, Şattülarap neh

rinde seyrüsefere teallük etmektedir. Irak hükumeti bu ne
hirde seyrüsefer hakkını almak fikrinde, İran hükumeti ise neh
rin iki memleket arasında taJ.-.. ;im edilmesi icabettiği mütalea
sında bulunmaktadır. 

Geçen temmuz ayında, İrak dış işleri bakam Nuri Paşa an
laşmazlığı kotarmak üzere lrana gitmişti. Fakat kendisiyle bir
likte giden delegasyon, hiçbir sonuç elde etmeden geri döndü. 

İki hükumet tarafından imza edilen bir bildirikte, görüşme
ler bir sonuça bağlanmış olmamakla beraber, birçok yanlış 
anlaşılmış noktaların aydınlandığı ve Uluslar Kurumunun gele
<:ck toplantısında bu görüşmelere tekrar başlanacağı ifade edil
lnektedir. 

Habeş Savaşında 
f~::ıc: t;:ır-.f .. 1 ;nridP] 

:Va i~gt~n, 1 A.~. - Jfabe~istan ambargo konulmasına dair ve şubat 
tetroJ. ımtıyıa~ını~ ı~zas~ Adısaba- 936 da hükümden dütecek olan mad
adakı Amenka ışguderı tarafından denin, bu tarihten evvel daha etraf

dı~ ~akanlığına resmen teyit edil- lı incelenmesi gerektiği mütaleasın-
ntııtır. dadır. 

. liull, gazetecilere diycvinde, Ame-- Roozvelt, sözünü bitirirken siya-
tıka hükumetinin imtiyaz neticesin- sal kongrelerin ve siyaool şah'sivetle
~: İtalyan - Habeş. ihti~afın_da met- rin, gelecekte ortaya çıkacak • olan 
d ldar ~~ması!la ka~~yen ımkan olm~- durumları tahmin edemiyeceklerini 

1Çını soylemış ve ozcl muamelelerın söyliyerek demi!ltir ki: 
~d~ . ahvalde hükumeti ilgilenc1irmiye "Tarih, hüku~etlerin kıvrak ha _ 
~cgıni sözüne eklemiştir. reket etmelerini icap c~tiren evvel -

liull şu sözleri ilave etmiştir: den, tahmini imkansız durumlarla do 
''Dünyanın her bölgesinde tebaa- ludur. 

~ız vardır. Fak.at ~~.eri.~a .. hlikumc- Çok sert prensipler tatbiki bizi 
.Jt bu tebaa;:a a~t turlu t~rlu mallara harpten uzaklaştıracağı yerde ona 
ar'ı ayrı bır sıyasa takıp etmemek- yaklaştırabilir. '8u sebeple kanunun 

tedır. maddeleri. tadile hatta icabında ta • 
~. li~discleri ıyıce anlamadan önce, mamlanmağa muhtaç görülebilecek • 
tçbır tedbir almıyacağım. Her va- lcrdir. 

~andaşın. hareketlerini .~ö-zetm.ek .. ve . Roozveltin ima ettiği veçhilc pro -
~a nasıhat vermek hukumetın ode- ]eye yapılması muhtemel olan ilave

..,~ değildir... Bazı müşahitler, Ame· ]erin muharip milletlere açılacak kre 
'tıka hükumetinin, "Africain dcvelo- dilere ait olması muhtemel bulundu· 
'lleınent Corpor4'tion .. sosyetesine si- ğu genel olarak sanılmaktadır. 
tasaı bir yardım göstermiyeceğini ve Beyaz sarayda 
,_ u suretle ltalyaya karşı bir hare- v · t 

1 
A A 

<\:ette bulunmaktan kı:ıçınacağını san- aşıng. on, : · - Beyaz saray 
tnalctadırlar çevrenlerı, Habeşıstoanda daha başka 
' Senatonu.n d ok t .. 1 • d Amerika asığlarının temsil edilmekte 
l em ra uye erın en ld ~ b b . 
nckellar demiştir ki: o .. ugun.~ ~e ~nun, . azı kımselere 

"Amerika, oteki ulusların hesabı- gore, hukuı:n~tı~ Afrıcan Corporati
~~ kestaneleri ateşten ıkarmak ro- on sosy~etesın~. sıyas.a~ .b~kı~ından tut 
lunu oynamak istemiyor~., Maamafih ~ıyacagmı gosterdıgını soylemekte-
dış işl . b k l ~ İ ·ı· h Gırler. 
1_ • erı a an ıgının ngı ız are- 1 . . • . . . 
~etıne arka olmıyan eğgin olduğu nhrat sıyasası ve ımtıyaz ışı 
•a~lmakta.dır.. . Y.aşingto~, ı. A_.A. "":"" Birleşik A. 
tıın azı müşahıtler'. bıt~raflık k~raz:ı- rı:enkanın bır ınfırat sıyaoosı gütme
g 1• petrol ve makıne ihrao:ıtı ıle ıl- sıne yanat olanlar African Exjlora
llıuı ~lma.dığı~ı .kaydetmektedirler. tion and Developement Corporati
C ~uşahıtlerın bır kısmı Hoover ve on'a verilen yeni imtiyazdan dolayı 
??ı~~!ıdge 'i~ İngilterenin .. ı:arşı gel- ~ok .cnd~şeciedırler. 
r . ıne ragmen, Tsana golunde ba - Bırleşık Amerikanın Habeşistana 
ı:Jlar yapmak için kontratlar imza- haiz olduğu hariciez memleket huku-
1> rtıak hususunda bir Amerikan kum kunun, şahısları ve malları, konsolos 
luanyasını teşçi etmi olduklarını söy luk memurlarının adli yetkesi altın
b Yorlar. Bu müşahitler, Amerikanın na koymakta olduğu ve Amerika te
~:lc ınu~det. evvel Habeşistana ekono- baasının Habeşistandan ayrılmak ve 
C 

1

1 rnuşavırler yolladığını ve Ednar hükClmetin himayesine güvenmek em 
ğ~ sonun bunlar arasında bulundu - ri almalarına rağmen, bu durumun 

~ll s~ylemektedirler. •. . . hük~mete tasarruf haklarını bilvası-
ııc ınerıka halkının ve ezcumle kıh- ta hımaye etmek mesuliyetini yükle'e adamlarının Habeşistana karşı bir diği söylenmektedir. 

rtıpati besledikleri anlaşılmaktadır. lmtiyazın, imtiyaz &ahiplerini 
Rosveıt'in söyledikleri mücbir sebeplerle vukuagelecek za : 

V . rarlara karşı sağlamakta olduğu bu-
hu l§ıngton, l A.A. - Roovezelt, rada söyleniyor. 
oıanda!1 böyle kanun kuvvetini haiz Roozveltin, Amerikanın hukukunu 
de~i bı.tar~flık projesini imzalamış ve koruma~ ü~ere cenup Amerikasmın 

,, '.~ır~kı:. . . . .. ~.. e.~aya gı.rmıyece.~ine dair olan diye-
bar liukumetımızın güttugu siyasa, vıne gehnce, muşahitler, bu sözden 
banışı muhafaza etmek ve bizi ya- Roozveltin, İtalyan işgal halinde A~ 
isti~~ a"la~m?zlıkl?rma karıştıracak ?1:rikanın ~rnkukunu müdafaa etmek 
tır tta hadıselerı beı taraf etmek - ıçın Habeşıstanda müdahalede bulun 

Si mıyacağı ve sadece zerar ve ziyan is 
lan Ya ~lan bu siyasanın tıpkısı o- temeklı;, iktifa edeceği anlamını çı • 
her ot.ekı hükiımetlerle mümkün olan karmaktadırlar. 
eibir:iu~lu ihtilatsız ?arı~ şekill~rile lngiltere imtiyazın tehirini 
'ırı .gı etmek te Bırleşık Amerıka- . • 
~ sıyasası cümlesindendir.,, ıstlyor 

Oozvelt. harp 'erc!ilcri üzerine Londri, l A.A. - ln~iltcrcnin 

eserleri ve eşyası tecımenlıgı bun- J 
40 dan böyle Yahudilere yasak edile- - - • 

cektir. Far· Vest kahvesında 
Goebbels tarafından kültür ve sa

nat hayatının tasfiyes~ne memur e
dilen komiser Hans Hmckel, bu ka
rar ile, yeni teşkil edilen kültür 
birliğinin bir umdesini yerine getir
miş olmaktadır. 

Yahudler. Alman hükumeti kül -
tür odasının her şubesinden çıkarı
lacaklardır. Bu kararın. müzisiyen
lere ait olan kısmı tatbik edil:niş 
bul u!lmaktadı r. 

Bundan sonra hiçbir Yahudi Al
man Kültür ve sanat eserlerini ne 
satacak ne de satın alabilecektir. 
Yahudiler ayni zamanda kitao te -
cimenliği de yapaımyacaklardır. 

Antika ve sanat eserleri tecimen
Jiğinin yüzde 80 nisbetinde Al
manların elinde bulunduğu tahmin 
edilmektedir. Bundan ötürü düşü
nülen tedbirler ciddi c1konomik so
nuçlar doğuracaktır • 

Adisababa elçisine, imtiyaz meselesi 
hakkındaki h3berler do~ru ise. Ha
beş imparatoruna, İngiltere hükü -
metinin bu imtiyazı tehir etmesini 
tavsiye ettiğini bildirmesi için yetke 
verilmiştir. 

lngiliz hUkOmeti ve Habeş~s
tandaki imtiyaz 

Londra, 1 (A.A.) - Resmi bir bil
dirikte, Ingiliz hükumetinin, Habeşis 
tandaki imtiyaz meselesi hakkında he 
nüz hiç bir teyit almadığı, fakat, bu 
yolda bir imtiyazın, 1906 tarihli and 
!aşmanın ikinci maddesi mucibince, 
A~P 5n Ul!(O {;ıW'l?{l!ZW! ıı\l!WSll(pUl! nq 

Jet arasında önceden bir danışma mev 
zuu teşkil etmesi icap ettiğini Adisa 
babadaki elçisine bildirdiği yazılmak
tadır. 

ltalya ne dUşUnUyor 
Roma, t (A.A.) - Habeşistanda

ki petrol imtiyazı hakkında Romaya 
resmi hiç bir bildirik gelmiş değildir. 
Tsana gölü suları hakkında da birta
kım imtiyazların verilmek üzere oldu 
ğu hakkındaki sö;--lentile.r üzerine hoş 
nutsuzluk artmıştır. lmtıyazların mev 
zuunu teşkil eden bölgeler ltalya e-
6'-"'""ıı ı;ııı"' 6'"'.rugı wı."111 il.-, ıto.17 ... 
nın bu imtiyazlan tarumaamsı ihtima 
1i olduğu gayri resmi surette teyit e
dilmektedir. 

Fransada hayr lt 
Paris, 1 (A.A.) - Ingiliz - Ame

rikan grupuna verilmiş olan Habeş 
imtiyazı gazetelerde kuvvetli bir he
yecan uyandırmıştır. Bunların hepsi, 
anlaşmazlığın, durulacağı yerde da
ha fazla karıştığını bir ağızdan söyle 
mektedirler. 

Basın lngiltere Dış i'lleri bakanlı· 
ğınm bildirdiğine rağmen, ve lngiliz 
hükumetinin sözünden şüphe etmek 
istememekle beraber, Ingilterenin bu 
mesele hakkında hiç malumatı olma· 
mastna şa maktadır. 

Matin gazetesi, dıs işleri bakanlı
ğının bildiriğindeki sözlerin hakikat1 
ifade edio etmediğini sormakta fa -
kat "İngiliz resmi makamlarının hay 
retinin her halde yapma olmadığını,. 
tasdik eylemektedir. 

Echo de Paris şöyle yazmaktadır: 
"Zecri tedbirler tezine ciddi bir 

darbe vurulmu.,•ur. İngiliz hüki'ıme
ti tarafından verilen şükran değer i
nançlara rağmen, zecri tedbirler tat· 
bikini istivenlerin bitaraflığından çok 
kolay şüphe edflebilecektir.,. 

Cevre diyor ki: 
"Londranın sözünden şüphe edil

memekle beraber. Ingiliz memurları
nın. uzun zamandanberi bu işlerden 
habersiz olduklarına da ihtimal ve -
rilemez. Eğer Rickett Habeş impara
toruna "bunu imzalamazsanız, İn -
giltere gayretlerinize karşı kayıtsız 
kalacaktır., demek kuvvetini kendi • 
sinde bulmamıs olsavdı imparatorun 
böyle bir imtiyaz bağışlamağa razı 
olacağını tahmin etmek zor olur.,, 

Petit journa1 diyor ki: 
"İmtiyazın zenginliği anlasmazlı -

ğın asıl mahiyetini aydınlatn{aktadır. 
Bu, petrol harbinin yeni bir evresi • 
dir. İngiliz bildiriği bu bombanın te
sirini biraz hafifletmekten ba~ka bir 
şey yapmıyacaktır. 

journal şöyle yazmaktadır: 
"Meselenin vahametini herkes tas 

dik etmektedir. Roma, teşebbüsünde 
engel oln)ak için yapıldığı açıkça gö 
rülen bu durumu acaba nasıl karşı· 
!ayacak? .. 

Hümanite de diyor ki: 
"İngiltere ve İtalya karşı karşıya

dır. lki emperyalizm Habeşistana el 
koym~k için yarışıyorlar. Harp teh • 
likesi diinküne nazaran bugün daha 
büyüktür. 

Mızrakla tecavUz 
Roma, 1 A.A. - İki meçhul şahıs, 

İtalyanın Debrun konsolosu yerli 
hizmetkarına mızrakla taarruz etmiş
ler ve yaralamıslardır. 

Bu taarruz. hizmetkarların efendi
sini görmek üzere gitmiş olduğu has
taneden çıkmakta olduğu sırada ya -
pılmıştır. 

Bir gece evvel, Persy'nin evin 
de Karl'dan bahseden adam, er 
tesi günü saat tam üçte Far
Vest kahvesine gitmiş, bir ma
sanın başına oturmuştu .•. 

Vakit hayli ilerliyor, · fakat 
Kari bir türlü gözükmüyordu ... 

Kahve çok kalabalıktı. He
men her masanın başı dolu idi. 
Karl'dan bahseden adam, ver -
dikleri sözü tutmaları, bilhassa 
randevulara sadık kalmaları a
det hükmünde idi. Karl'ın saat 
üçte verdiği sözü tutmaması i
çin herhalde ciddi bir seb~p ol
malı idi! 

Saat üç buçuğa yaklaşıyordu. 
Uzakta bir masanın başında o
turan iki kişinin de Ştayn kadar 
sabırsızlandığı görülüyordu ... 

Bunlardan biri kısa boylu, es
mer, kara gözlü, bir adamdı. Si
yah, düz ve uzun perçimleri, si
yah gür kaşları arasında kaybo
luyordu. Gözlerinin içinde acı 
bir ışık vardı .... Yüzü daima ha
reketli idi ki, sinirli bir adama 
benziyordu. Yanaklarındaki hat 
lar saniyede bir açılıp geriliyor
du. 

Öteki uzun boylu idi. Mavi 
gözlerinin akları, haince geniş
ti. Saçı, kaşları hemen yok gibi 
idi. Yalnız gözlerini, sarı iri kir
pikler halelendiriyordu. Esmer, 
krsa boylu adamın siyah gözle
ri, uzun sarışın adamın mavi 
gözleri iki renk projektör gibi 
Ştayn'ın üstüne dikilmişti... 

Bu bakışlarda sorucu bir ma
na vardı: 

- Haniya, nerede? gibi bakı
yorlardı ... 

Saat üç buçuk oldu. Dört ol-
du •.. 

Gelen giden yoktu ... 
Artık ümitsizliğe düşmüşler

di. Karı gelmiyecekti. Bunun 
için iki ihtimal vardı: Ya yolda 
bir arızaya uğramış, yahut ta 
tehlikeyi hissetmişti ... 

Saat beşe doğru, önce Ştayn. 
sonra da uzaktaki masada otu
ran iki arkadaş dışarı çıktılar ... 

Artık gelmiyeceği muhakkak 
tı ... 

Sokağın başında üçü birden 
buluşmuşlardı. Beş dakika ka
d~r konuştular, nihayet Ştayn 
bır tarafa. diğer iki ahbap ta 
başka bir tarafa saptılar ... 

iki Işık 
Ştayn hızlr hızlı ilerliyor, ara

da sırada arkasına dönüp bakı
yordu. Arkası çok kalabalıktı. 
Bütün bir sokak halkı oluk gibi 
akıyordu. Bunların arasmda kol 
kola girmiş, genç, güzel bir ka
dınla sarışın, sevimli bir deli
k?nhnın Ştayn'ı takip ettikleri
m anlamak için insanın hayli 
zeki olması, veyahut tesadüf en 
nazarlarım bunlar üstünde tek
sif etmesi lazımdı. 

Bu iki kişi ilk görünüşte ale
la.de bir c.ift sevgiliden başka 
kımselcr değildi. 

Biribirlerine fazla yaslanmış 
görünüyorlar, hiribirlerinin göz 
leri içine bakıyorlardı. Bu göz
lerin akseden lsıkları arkasında 
aşktan ve sevgiden başka bir 
mana sezmek kabil değildi. Fa· 
kat onlar, o gözlerin aynası için 
de ileride yürüyen Almam ta -
kip ediyorlardı. 

Alman sağa kıvrıldı .. 
Önlar da sağa döndüler ... 
Alman sola 'kıvrıldı ... 
Onlar da sola döndüler ... 
Alman, bunların hiç birisini 

Iarkedemiyordu... Çünkü onlar 
farkedilmiyecek derecede biri
birlcrile meşgul görünüyorlar -
dı ... 

Netekim Alman bir lokanta· 
ya girdiği zaman da bu çiftin 
kendisinin arkasından lokanta -
ya damladığım ve genç kadının 
hemen telefona koştuğunu bile 
sezemedi. 

Karl'le karşı karşıya 
Aradan bir çeyrek geçmeden 

Bunlardan biri, esmer, kısa boylu bir adamdı. Siyah, düz ve uzun 
perçi·m/cri, siyah, gür kaşları arasında kayboluyordu 

Karl'ı masasının başında gören Bundan sonra iki arkadaş, u
Ştayn hayretler içinde kalmış- zun boylu konuşmağa daldılar ... 
tı: Lokanta çok kalabalıktı. 

- Sen, dedi. Ha ... Amma me· Ştayn etrafına bakındığı halde, 
rak ettim... kendisini epeyce zamandır ta -

- Sus! Oy le canım sıkıldı ki kip eden iki aşığı gene farkede
sonna ... Arkama iki hafiye takıl memişti ... Bunlar biraz oturdu
rnıştı. Onları atlatana kadar hal lar, bir parça birşeyler yediler. 
oldum ... Bu vaziyette nasıl For- Sonra kalkıp gittiler. 
Vest'e gelir de seninle konuşa- Karl'la Ştayn bu kadar kala
bilirdim. İkimiz de yakayı ele balığın ortasında yapayalnız 
verirdik... k 1 l d F k · · d ~ 

Ştayn kekeledi: a mış ar ı... a at ışın ogru-
- Peki nasıl oldu da buraya su, iki aşık vazifelerini kısa boy 
ıd . , lu, ve koyu benizli bir delikan-ge ın... . 
- Tesadüf... Senın buraya lıya havale etmişlerdi ... 

geleceğini hiç ummuyordum. Genç kadın, Karl'a telefon et 
Geçiyordum. Karnım acıktı, Şu- tikten sonra ikinci bir telefonla, 
rada bir iki sandöviç yiyeyim de kendi meziyetlerini üzerine ala
dım. Uğradım ... Bir de baktnn cak bir başka a~kadaş çağınnJ.5-
ki sen buradasın ... Öyle sevin - tı ... 
dim ki ... 

Yunanistanda 

Kuru Üzüm 
Müstahsilleri 
Niçin Ayaklandı 

[Baş tarafı 1 incide) 
vergi koy.muştur, bu vergi ile de 
bütün Peloponcz'deki fena kuru ü -
zümleri toptan satın almakta, kendi 
hesabına bunları alkole çevirmekte 
ve bir kısmını da §arap yapmakta -
dır. 

Böylece, hükfunet, f e:na kuru ü -
zil:n yapan müstahsillerini iyi üzüm 
müstahsillerini hesabına korumak • 
ta, memleketin kuru üzüm mahsu • 
lünü ihraç edebiL"nektedir. 

Buna karşılık, Peloponez fena ku 
ru üzüm müstahsilleri, mallarma 
müstakil kuru ÜZÜ.'11 ofisi tarafın -
dan tesbit edilen fiatı az bulmuşlar, 
artırılmasını istemişlerdir. V c işte 
bütün ayaklanma buradan çıkmış -
ur. Zira, üzüm ofisi, nisan ayından· 
beri alivre yapılan aşağı fiatta sa
tışlara, fiat yükseldiğj takdirde kar 
şı dura:nıyacaktır, hariçteki bütün 
kredisi mahvolacaktır. Diğer taraf
tan. zeytinyağı ve kuru sebz:e mah
sulü geçen seneye göre fena old~ -
ğundan yaşama indeksi bu sene .. yı:z
de yinniden fazla artmıştır. Mustah 
sil bunu ileri sürerek bütün dünya
da geçen senenin ayni olan kuru ~
züm m1hsulünfü1 fiatını artırmak ıs 
temektedir. Fakat avni zamanda ku 
ru üzilm rekabeti arttığı ve fiatlar 
-düş;neğe yüz tuttuğu içın fiat artır 
mak imkansızdır. Buna karşılık. ya 
şama indeksi ar:m• tır: I te müstah
sil bu yaşama ındeksı ve endişesi 
karşısında ayaklanmıştır. 

Yunanistandaki aon kuru üzüm a
yaklanmalarının iç vüıü bunlardır. 

FlKRET ADIL 

Marsilya cinayeti 
Aix En Provcnee, ı A.A. - Kral 

Aleksandr'a yapılan ıuikaste ortak 
lık ile suçlu üç Ustaşi ağır ceza 
mahkemesine verilmişlerdir. Bun
lar bir temyiz i6tidası imzalamışlar 
dır. 

Astrid'in cenaze töreni 
Paris, 1 A.A. - Kraliçe Astrid'in 

cenaze töreninde deniz bakam cu -
mur baskanını ve ba bakan muavini 
Berard hi!'kumeti temsil edecekler
dir. 

[Arkası var) 

Mussolini 
EylOI ayı içinde orduyu 
bir milyona çıkaracağını 

söylüyor 
Roma, 1 A.A. - Stefani ajansı 

bildiriyor: 
Mussolini, kral da hazır olduğu 

halde Ronzone vadısinde manevrala
ra İ§tİrak etmis olan yUz bin askere 
aşağıdaki söylevi vermiştir: 

"Kral, göstermiş olduğunuz bedeni 

mukavemet, tam disiplin ve güzel in 
tizamdan dolayı siz:e yUksek memnu
niyetini beyana beni memur etmiş

tir. Hükümdarın bu takdirine - ki si
zin için bilhassa mucibi mübahattır
müsellah kuvvetlerin bakam sıfatilc 
kendi şahsi takdirimi ilave etmek is
terim. Bu takdirlere Friuli, Lombar
die, f-annio'da ve diğer İtalyan eya
letlerinde manevralar yapmış olan as 
kerleri de te rik etmek isterim Bu 
bil yük geçit resmi ile ı 3 üncü senenin 

manevraları bitmiş oluyor. Başka za· 
manlarda manevralardan sonra me
zuniyet verilirdi. Fekat bu yıl böyle 
olmıyacakt1r. EylUJ ayı içinde ordu
nun seviyesini derpis edilmiş olan de 
rcceve çıkarmak yani bir milyona ib
lağ etmek için saflarınıza daha iki 
yüz bin kişi iltihak edecektir. 

Bütün dünyanın bir kere daha bil
mesi lazımdır ki, bize karşı bir ta • 
kım ıtaçma ve tahkiri amiz müeyyi -
delerden bahsedildikçe bir tek neferi 
mizden, bir tek bahriyelimizden ve 
bir tek tavyarecimizden vazgeçmiye
ceğiz,billkis ulus milsellah kuvvetle
rinin satvetini azami dereceye çıka -
racalız. 

Arkadaşlar. sübaylar, küçük sü
baylar, onbaşılar, neferler, siyah 
gömlekliler ..• Bugünlerde aııarını gös 
termiş olduğu uzu

0

n, yüksek kuvvei 
maneviye, giinün biril'\de vazife ba,ı
na çağrıldığınız zaman bu vazifeyi -
ne kadar cetin olursa olsun • şevk i
le, şecaatle ve sonuna kadar azimle i
fa edeceğiniz hakkında bizlere kat'i 
itminan vermektedir. 

Arkadaşlar. zabitler. küçük zabit -
ler, onbaşılar. neferler, siyah gom -
Jckliler ... Kralı selamlayınız .,. 

n 
§ 
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Nazi 11 i Fabrikasın da ki Adapazarı Tica
Denemelerin Sonu Alındı 
Tire, (Ozel aytarnnız bildiriyor) - ilçede, Nazilli pamuk 

istasyonu uzmanları tarafından yapılan iki yıllık denemeler, 
dört çeşit Amerikan pamuğu üzerinde iyi sonuçlar vermiştir. 
Verilen malUmata göre, ilçenin gelecek seneki pamuk zer'iya
tı daha geniş tutulacak, pamuk tohumunu üretmek için bir şu
be ve bir çıkrrk fabrikası kurulacaktır. . 

Antep Fıstıklarının Sürümü 
Antep, (Özel aytanınız bildiriyor) - Tarım Bakanlığı, Ziraat 

enstitüsü profesörlerinden M. Vaysberg'i incelemelerde bulun
mak üzere şehrimize göndermiştir. Uzman, burada fıstık yeti-.. 
&en yerlerde tetkikler yapmış ve bir rapor hazırlamıştıo. Uzman 
bana, şunları söylemiştar: 
''- Malatyadan geldim. Orada kuru kayısı vaziyetini gözden ge 

çirdim. Tavsiyelerim tutulursa, Malatya kayısıları Kalifor:niya 
kayısılarının yerini tutacaktır. Burada f ıstıkçılrk üzerinde tet
kiklerde bulundum. Neticeden memnunum. Antepte bir teı:
rübe bahçesi açılması teklifinde bulundum. Bu bahçenin ileride 
enstitü haline getirilmesi mümkündür.,. 

Adapazar Turnuva Maçları 
Adapazar, 1. (Özel aytarımı.z bildiriyor) - Hava Kurumu 

m~n.f~~tına ldınan Yurdu - Sakarya Spor Yeni Ay ve Gençler 
Bırlıgı futbol takımları arasında bir tunıuva maçı tertip olun
muştur. 

Maçlar üç hafta sürecek ve ilk maç yarın ldman Yurdu -
Sakarya Spor, Gençler Birliği - Yeni Ay takımları arasrnda ya
pılacaktır. Turnuvanın galibine Hava Kurumu tarafından bir 
kupa, giren maçlara dört klüb takımına da A tatürk'ün büstlerin
den birer tane verilecektir. 

izmirde Şarpi Yarışları 
İzmir, 1 (Ozel aytarımız bildiriyor) - Türkiye birincilikleri 

Şarpı yarışlarına dün de devam edilmişttir. Dünkü yarışta birin
ci gelen Demir Turgut yine birinciliği alarak 138 pu
vanla Türkiye bidncisi olmuştur. Şeref (Istanhul) ikinci, Rifat 
(1 zmir) üçüncüdür. Dünkü yarışlarda Eşref ikinci, Refik üçün
cü gelmişti. Bugünkü yarışta Refiğin dümeni kırıldığı için ya
rışı terketmiştir. 

Göçmenler için Diyarıbekirde 
Nümune Köyleri Yap ırı at 

Diyanbekir, (Özel aytanmız bildiriyor) - Diyarıbekire gelip 
yerleşen göçmenleri iskan etmek için Yeniköy ve Kabil köyleri 
nümune köyü yapılmış, yeniden evler yaptırılmıştır. Nüınune 
köylerinde, köylünün he rtürlü ihtiyaçlarını tatmin edecek mü
essesat vardır. Nümune köyleri mali imkan bulundukça., arttırı
lacaktır. Buralara yerleşen göçmenler çok memnundurlar. Çok 
\yi çalışıyorlar. 

Diyanbekirde nümunc köylerinden biri 

ret Bankasının 
Tekirdağ Şubesi 

. Tekirdağ, (Özel ayt~rımız bildi -
rıyor) - Adapazarı Tıcaret Banka 
61 genel direktörü Sait Başak. ince
lemelerde bulunmak üzere şehrimi
ıze gelmiştir. 

Bölgemiz tecimenlcrile temas e
oen, Sait Başak, bir iki gün burada 
·kaldıktan ısonra Bigaya gitmi~tir. 
Bankanın halka ve piyasaya yaptığı 
'Yardım, samimi bağhhğı artırmaık -
tadır. Tekirdağ şubesi direktörlüğü 
ne Ragıp Akkaya atanmıştır. 

Şarkta Akrep 
Mücadelesi 

Diyarbekir. (Özel aytanmız bildi
riyor) - Ojyarbekirin eskidcnbe
ri .çok fena bir şöhreti vardır. O da 
akreptir. Fakat 20 scnedenberi de
vam eden devamlı bir mücadele so
nunda a.krebin önüne g:çil.niş ve 
bu rararh hayvanların kökü kuru -
tutmuştur. İlk ydlarda para muka • 
bilinde akrep toplattırılmıştır. O za 
man yılda 100 bin akrep toplattırılı 
yordu. Son bir senede toplatılan a.lo 
rep mi•ktarı ancak be~ bindir. 

Hava kurumuna 
500 lira 

Diyar,bekiT. (Öz l ey rınııı bil
diriyor) - Diyarıbekirde hava teh-ı 
likesini bilen üye şehirde 170, n~ 
hiyelerde de 70 kadardır. Şehirdeo 
~rdımcı üye olarak şimdiye kada:-
700 kişi ka.ydediılmiştir. Asli azalar 
an .alrnan yardım yekunu 5400 lira• 
dır. Hangarlar müteahhidi Kamil 
ve Abdülkadir hava kurumuna 500 
lira verımişlerdir • 

Bolu Panayırı 
Botu (Özel aylarımız bildiriyor).: 

7 eylül cumartesi günü Boluda üç 
gün devam etmek üzere bir panayır 
açılacaktır. P.anaymn veriınli olması 
için şimdiden urayca hazırlıklar ya
pılmaktadır. 

Her yıl aynı tarihte yapılan bu pa· 
naymn, duruma bakılırsa.bu yıl dıaha 

· önemli olacağı anlaşılıyor. 
Aynı giin Bolu Yeşilova spor kHi

bü tarafından da oldukça yükı;ek ik
ramiyeli bir pehlivan güreşi tertip 
edilmiŞ,tir. Pehlivanlar şimdiden Bo· 
luya gelmeğe başlamışlardır. 

K U Ç U K HAR i C 1 
HABERLER 

• Mersin (Tan) - İtfaiye amiri 
Salahaddin ve zabıta komiserlerin -
den Yusuf Ankarada açılan zehirli 
gaz türemesine gitmişlcr<iir. Bunlar 
16 eylüle kadar kursa ıela devam ede 

1 c-ck v.e sonra döneceklerdir. 

ı::==N=o=.1=0=6===============' 
- Gerçek söylüyorum.. ı .. - ;1'eki neydi hazırladığın 
Doktor düşündü: surprız .. 
- Çıkamadım işin içinden: - Onu sen bileceksin!. YOSMA! 

Etem lzzet BENICE 

geç açtın, niçin lambaları sön
dürdün?. 

Güney b it t ü n kadınlığını, 

Dedi, ilave etti: - Bilemezsem ... 
- Açalım artık karıcığım §U - Bilemezsen mesele yok. 

lambayı. Yüzünü göreyim.. Odana döner gidersin. Ben ha-
Güney: zırladığım sürprizle beraber se· 
- Olmaz olmaz.. Bil baka- nin odana gelirim! .. 

yım, ne yapıyordum?.. Doktor: 
Diyor, sözünü sürdürüyordu: - Yoo.. Ben o kadar uzun 
- Ne olduğunu bilmeden şeyle uğraşamam. Ben odam-

lambayı açmam. dan seni· gönne'k için fırladım. 
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Şekil 1 
Hamle sırasının aklarda olduğu -

nu farzedelim. (g l) deki ak Fil, 
(d 4) teki kara Ferz'i alarak onun 
yerine geçebilir ve oradan kara şa· 
ha kiş diyebilir. Burada da, kara -
ların kişten korunması için üç yol 
vardır: 

1 - (d 4) hanesine gelerek aha 
ki~ diyen ak Fil'i (e 5) hanesindeki 
kara paytak ahr; 

2 - (c 7) hanesindeki kara pay
tak henüz yerinden oy.natılmadığı 
için haıkkı olduğu üzere iki hane 
birden athyarak şah'ı kapatır. (dik 
kat ediniz ki, (d 6) daki kara Fli, 
(c 5) hanesine gelerek ~h·x kapa -
tamaz. Çünkü onun bulunduğu yer
den kalkmasile şah. (.h 6) hanesin -
deki ak Ruh tarafından alınacak 
duruıma düşer. Buna şatrançta (aç -
maz) denilir). 

3 - Şah tehdit altında bulunduğu 
(b 6) hanesin-dcn (a 6) hanesine kaı 
çar (dikkat ediniz ki, şah (a 5), (c 
7) hanelerine .gidemez~ çünkü bu h;ı, 
ne'ıerde •kendi taşları varoır. Diğer 
haneler de ya düşman şah'nm. yahut 
ta düşman Fil'lerinin tehdidi al -
tındidı.r.) 

Şimdi (2) numa,ralr şekle bakınız. 

.Q b c d ~ f . g b 

Şckir ., 
Bu ~ekil, }"Ukarıdaki oyunun de

vamıdır: (g 1) deki ak Fil, (d 4) te 
ki kara Ferz'i alarak kiş demiş, kar 
şı taraf korunma yollarından yu·ka· 
rıda yazdığımız üçüncüsüne baş vu
rara.k (b 6) daki şahını (a 6) ya ka 
çırmışttr. Dikkat ediniz: Bu du -
ınanda (a 2) deki ak At, (od 4) ha -
nesiıte .gelerclk (ö 6) da bulunan ka 
ıra şah.a. i.kinci bir kiş diyebilir. Bu 
5efer ışı vahimdir. Çünkü, şahın bu 
lıındu~t! ~aneden gidebilece~i .beş 
Jıaneyı ıyıce tetkik ediniz: Bunlar
dan (a 5) t; kendi paytağr. vardır. 
(b 5) han.esı (c 8) deki ak Fil'in teh 
didindedı,r. (b 6) hanesi (d 4) teki 
ak Fil'in, (b 7) hanesi (a 8) teki ak 
şahın. (a 7) ise hem ak Fil'in hem 
ıde ak ı;ıahın tehdidi altındadır . . Ş.u 
halde şahın kaçınıak 6uretile korun
mac-r imkansızdır. 

İkinci korunma yolu, şahın önünü 
kapattnaktır, bu da imkansızdır. 
Çünldi şahı tehdit eden bir at tır. 
At önündeki engel'in ü.<t&ünden at· 

mı?. 
- Olmaz .. 

-Jstanbul Komutanllğı 
Satınalma Komisyonu 

ilanları 
Hekimbaşı CjiftliQin• 
de fundallklar yandı 

Keşif bedeli 3999 lira 11 
kuruş olan harp Akademisi 
okulundaki yapılacak tami
rat açık eksiltmeye kon
muştur. İhalesi 4 Eylül 935 
çarşamba günü saat 15.30 
dadır. Şartnamesi her gün 
Fındıklıda Satmalma Ko
misyonunda görülebilir. 
Eksiltmeye gireceklerin 
300 liralık ilk teminatlarını 
ve inşaat şubesince itimad 
kazandıklarına dair vesika
lariyle birlikte vaktinden 
evvel komisyonda hazır bu
lunn1aları. ( 4901) 6678 

Çatalca Müstahkem Mev
ki Kıt'atı ihtiyacı için alı
nacak olan 150 ton tüve
nan kömürü açık eksiltme 
ile alınacaktır. Kömüriin 
beher tonuna tahmin bede
li 15 lira olup ihalesi 9 Ey
lül 935 pazartesi gunu 
saat 15 dedir. Şartnamesi 
Fındıklıda Satınalma Ko-
misyonunda görülebilir. 
Eksiltmeye g·ireceklerin 
187 liralık ilk teminatları 
ve Ticaret Odasına kayıtlı 
olduklarına dair vesikala
riyle birlikte vaktinden ev
vel komisyonda hazır bu:
lunmaları. ( 5400) 

6689 

Akay işletmesi 
Direktörlüğünden: 

1 - Yalova kaplıcaların
da yeniden kurulan ser ve 
fideliklerin kalorifer tesisa
tı ve kazan ve ateşçi yerleri 
için yapılacak bina açık ek
siltmeye konulmuşdur. 

·~- 2 - İhalesL 4 Ev)ül 93.5 
çarşamba gunu saat Tt> da 
yapılacaktır. 

3 - Her iki işin tahmin 
edilen keşif bedeli 5 8 9 3 li
radır. 

4 - Bu hususta hazırla-
·nan şartname ve proieyi l!Ör 
mek isteyenlerin her gün İ
dare Levazım Şubesi inşaat 
kısmına ve eksiltmeye işti
rak edeceklerin de yüzde 
7 ,5 nisbetinde teminat ak
çeleriyle yazılı gün ve saat
te İdare Encümenine gel
meleri. ( S 112) 

6655 

Anadolu Hisarındaki Hekinıba§1 

çiftliği civarındaki fundalıklar· 
dan dün sabah saat ıq da yani1.J\ 
_çıkmış ve yangın gece geç va1'•.tı 
güçlükle söndürülmüştür. Yangına 
Usküdar. Kadıköy, Beykoz kazala· 
.rından ameleler gönderilmiştir. 
Yangın mahalline Üsküdar 'Ve 

Beykoz jandarma kumandanları. 
kaymakamlar da gitmişler, yan
gın yerinde icap eden tedbirled aJ... 
mışlardır. Yangının söndürülmesi· 
ne civar köyJer de yardım<la buLIJJ1" 
muşlardır. 

Yangının neden çıktığı heniıı 
katiyetıle malum değildir. Jandar • 
malar tarafından tahlki•kat yapıl
maktadır. 

Kardeşini bıçakıa yaraladı 
Tarabyada oturan Rıfkı ve TeV

Vk adında iki küçü·k kardeş evvel .. 
ki gün evlerinin bahçesinde oyutt 
oynarlaııken kavga etmeğe başlaı
mışlardır . .Kavga sırasınd>a Tevfik 
çakı ile Rıfkıyı karnmdan yarala· 
mıştır. Yaralı hastaneye kaldırıl· 
mış. Tevfi.k ha!kkında takibata ba~· 
lanmıştır. 

Bır Hintli ölU olarak 
bulundu 

Evvelki gün Galatada bir kahve· 
rıin üstiındcki dar bir odada 1ngi• 
liz: tcbasmda.n bir Hintli ôlü ola • 
rak bulunmuştur. Ölümü haber a· 
lan polis, adliyeyi haberdar eunjŞ 
ve müddeiumumi muavinlerinden 
Reıınzi Ö·lünün bulunduğu yere gi· 
derek tahkikatına ba~laınıştır. ce· 
.set morga kaldırıl:nıştır. Bu Hintli· 
nin niçin ve nasıl öldürüldüı;ü he
nüz belli değildir. 

• Kadıköyünde Moda caddesı"'n· 
de 154 numaralı pastahanede çatı· 
şan 16 yaşında Yani oğlu Hıristo 
kalp sektesinden öldüğü belediye 
doktorunun muayenesinden anla~ıl· 
mıştır. 

• Cibalide Osküplü caddesinde 
kör Hikmetin !kahvesinde kumar 
oynarken görülen kumarbaz Hüse• 
yin, Salih, Meh.met, Şükrü yaka • 
lanmış ve 75 kuruş ile birtakım i&• 
kambil kii-;ıtları bu.lunmuştur. 

• Nişantaşı Meşrutiyet mahalle• 
.sinde oturan f:si lalin kızı 3 yaşrnda• 
ki Sabriye ismindeki ç.ocuk evleri• 
nin kapısı önünde oynanken ayP1 

mahallede sa:kin arabacı lsmailitı 
oğlu SaJahaddinin idaresindeki te,lı; 
atlı yük arabası Hayciyeyc çarp .
mış ve çocuğun yaralanmasına se• 
.bep olmuştur. 

• Gal~tada Kara oğp t t>okağı.tı" 

der ek Giıa'iinroı- taraiiacrartJ6 
lira11ının çalındığını iddia etınıt> 
suçlu yakalanarak tahkikata ba.~" 
lanmıştır. 

• Beykoz Paşabahçe köyündt; tY 

turan ve şişe fabrikasında çal,ı~" 
sıvacı Sadullah ile duvarcı İbrabııt' 
kavga etmişler, Sadullah elinde b\l" 
lunan malayı lbrahimin yüzÜl'lt 
çarpmış ve yaralanmasına sebep•oıl" 
muştur. 

• Balatta Rüstem Paşa cadde:" 
6inde oturan Miş.onun 4 yaşıncla1'1 

Jak isrıinde~d çoouğu Onnik kaP!" 
c;ı önünde oynarken, arabacı AZ1

• 

ıZİn manda arabası tekerleği çoe:ıl" 
ğun sağ kolunu ezmiş ve kolu IW 
rılmıştır. 

• Beyoğlunda Bostanbaşı. Bal;>3 
• I~ 

ocağı sokağında oturan Kostant~rı ıı 
14 yaşındaki oğlu Alekoyu Cı,'3 .. 
dsmindeki çoouk başından taşla ya 
ıralamıştır. . • oe 

hyan bir ta oldugu içın onune 
t;eçımek kabil de~ldir. 
Şu halde üsüncti çareye, yani §a· 

hı tehrlit eden taşı almağa başvura
cağız: .Bu da imkansııdır. Çünkü bu 
rada (b 4) hanesine gelmiş ak At'ı 
alabilecek yalnız iki taş v;\rdır: (d 
6) daki kara Fil veya (a 5) teki ka
n paytak. Halbu'ki kara Fil'i oyna 
ıtamayız. çünkü şah (h 6) daki Ruha 
karşı açmazdadır. Kara paytağı da 
oynatamayız. çünkü şah bu sefer de 
(a 1)' de'ld Ruh'a karşı aç.mazdaoır. 

• Büyükadada ~aden caddesın. i 
AbdüJ.<adir ve Şemsi adlarında t1' 
kişi para meselesinden dolayı !cıı": 
ga etmişler, bu kavgayı gören şcrtııc 
sinin arkadaşı Eıkrem araya girefc:., 
Abdülkadirin üzerine hücum etfl'

1 

ve bıçakla muhtelif yerlerindeıt ya• 
ral.• nıştır. .. 

• Balatta oturan Ya.kup ve :Hut', 
yin adlarında iki kişi kadın ııı~:e 
Jesinden dolayı kavga etmişler ôJ1' 
Yakup bıçakla Hüseyini ba§ın r· 
ve birçok yerlerinden yaralamıŞŞ •• 
Hüseyin hastaneye kaldırıhnt§• Şu halde kara şah ''ki~ ve Mat,, ol 

muş. partiyi aklar kazamnrstır. kup yakalanmıştır. 

Seni sevmiyeceğim !. ı Bu gece nereden oldu bu bÖ)" 
Doktor bunları işitir işitmez: le .. 

V c Güney bunu söyler söyle
mez, ilave etti: 

- Allahmı sen beklemesini Biitün işimi bozdu. 
ver.. Ya tutulsaydım?. 

Diye içinden söylenirken: Ya lam.baları yaksaydı? .. ıdil - Haydi, sen şimdi doğru 
odana git. Beni bekle .. 

- Niçin? .. 
- Orada beni gonnen için .. 
Doktor: 
- Vazgeç karıcığım bu sev

dadan .. 
Dedi, yeniden elini elektrik 

düğmesine uzattı. Güney yıne 

- Pek güzel. Odama gidiyo- Yine böylesi iyi aklıma ge 
rum. Çıplllk kadıl1 . 

Dedi, adımmı kapıdan dışarı- ···-·-·· ··-····· dil-
ya attı. Güney yine birden şen- Doktor odasına girince 
lendi: şündü: . · 11a· 

- Oh, canım kocacığnn. - Bu kadm ne sürprızı 
Sen yürü, ben arkandan geli- zırlıyor?. . 

yorum! Ve kendi kendisine kı~dı · bi( 

ı::eksapelini, delirtgenligini, bü
yüleyen dişiliğini sesinde toph· 
yarak bir kahkaha salıverdi. 
Sonra: 

- Ah kocacığım. Lambala
rın sönmesini çok mu merak 
ediyorsun? .. 

- Ben açayım bari.. Bir türlü gözüm uyku tutmadı. 
- Açtırmam ki.. Dedi, elini elektrik dügmesi. o çığlığı kopardı: 

- İmkanı yok olmaz .• 
Haydi git odana diyorum!. 
Planımı bozma .• 

Ve doktor yine odadan çrkar - Bu kadııun isteklerıne ~e 
çıkmaz 0 kapıyı kapadı, arka· türlü karşı koyamıyoruI1'1· 
smdan kilitledi. Sonra, kocası- isterse yapıyorum t 1 11ıı· 

Dedi, sözüne ekl~i: 
- Sana öyle bir sürpriz ha

zırladım ki? .. 
Doktor, henüz şaşkınhgı, me

rakı giderilmemiş her insan gi
bi titrek bir sesle sordu: 

- Nedir bu desem?. 
- Dünyada aklına getiremez-. ) 

6In •.• 

- Yapm • 

Doktor sesini yumuşattı: ne uzattı. Güney, bir çığlık ko-
- Açayım karıcığım.. l parır gibi: 
- Bilmeden olmaz.. - Yoo •. İmkanı yok, olmaz .. 
- Olsun.. Diye haykırdı: 
- Olmaz... - Elektriği açarsan, bir da-
Doktor boynunu büktü, sesi- ha yüzüne bakmanı .. 

ni daha çok yumuşattı: - Neden karıcıgım? .. 
- Ama senin yüzünü görme- - Basbayağı. Bütün .hazır-

meğe dayanamıyorum. l lıklarımı altüst edeceksin .. 
- Azıcık dayamver. - Ne hazırlığı?. 
- Yapma.. - Görünce anlarsın .. 

l - Baıka türlü olmaı.. - ~imdiden anlasam olmaz 

Beni kırma .. 
Sonra, birden öfkeli öfkeli 

söylendi: 
- Zaten hep günün beni kır

makla geçiyor .. 
Hiçbir dediğimi yapmıyor-

sun .. 
Şimdi yatağıma girip yataca

iım!. 

mn yatak odası kapısının ka- Güney de banyoda hı.z 1 1 eriı1 
pandığını duyar duymaz: 1ı dakikaların işini san_1.Yf tirıiı 

_ Atlattım tehlikeyi!. yüzde birine indirerek ~o .... ~criııi 
Diye geniş b i r nefes aldı. yüziinü yıkıyor; düşunc..ı 

Hem kızgındı, hem seviniyor- sıralıyordu: ··~ çı 
du. Hemen soyundu: - Eczası olmayınca gu 

- Doğru banyoya Güney.. kıyor 1 • i a~ 
Diyerek odadan çıktı. Dur- N c şeker adam, elektrıg 

madan söyleniyordu: ma deyince a~madı. J 
- Geceleri ul-aıuuıloıclMJ [A&.rkM' ~ 



! • 9. !S 

HAVA KURUMU FUTBOL TURNUVASI 

Güneş, Kurtuluşu Bire Karşı Altr ile 
Galatasaray Şişliyi O a Karşı 1 'e Yendi 

•1 liava kurumu çıkanna tertip edi· 
en futbol turnuvasının üçüncü gün 
haçı.arın dün Taksim ıstadmda, bir 
aylı meraklı önünde yapıldı. 
ltk maç Güneş ile Kurtuluş ara -

'1.n~a idi. Kurtuluş, bir aralık Pera, 
Şışlı, Amavutköy ve Kurtuluş ara -
~nda tertip edilmiş olan turnuvanın 
d~pa galibi oldugu için, ilk defa cid-
11 b.ir turnuvaya giren güneşin böy
e hır takım karşısında alacagı ı;onuç 
Ztıerak uyandınyordu. 
lI Vakit ~elince iki takım çıktılar. 
ak~ 1atanbulspordan Sami idi. : 
Cuneş takımı şöyle yapılmıştı. 

Corccviç 
Reşat Faruk 1 

İsmail Rıza Fahri • 
~Cbıi, Necdet, Rasih, Salahaddin, Ce 

lal Şefik 
Guneşin hücum hattı tanınmış o

tunculardan mürekkep bulunuyor ve 
U\'\'ct}j bir manzara gösteriyordu . 

.t . O~un, umumiyetle Güneşin üs• 
llnlugü altında oynandı ve kcih dire:c Ça~parak. kah başka ·ekillerde ka· 

il an. bırçok gollerden sonra 6 - 1 Gü
tşın lehine bitti. 
.. Güneşin oyunu öyle bir manzara 

:.cısterdi ki eğer biraz daha dikkatli, 
~raı daha biribirine yardımlı oynan-

!§ olsaydı 6-1 lik gol farkı, daha 
tu~.e~ olabilirdi. Oyunun ilk dakika 
t rı .ıkı tarafın karşılıklı akınlarile 
rı tçtı. llk on beş dakika zarfında Gü
l cı muhacimleri birkaç gol kaçırdı
.nar. Her muhacim azçok tek başına oy 
d llYor ve biribirile pek anlaşamıyor
rtı u. ~yunun ilk dakikalarında sağ 
,
1 
ua.,.ın Fahrinin sakatlanarak çıkma 

~a .,.~ yerine ilk defa önemli bir ma
rtı gıren Celalin hemen yerine ahşa
bı inıası da muhacimlerin iyi beslene
b Clncsinc sebep oluyordu. Bununla 
ıt;!_ab~ ~~neş,. sonuç aracak bir ta -
~ ... hıssını verıyordu. 

ilk Uç gol 
,...Netekim devrenin ortalarına doğru 
lhneşin ilk golünü Necdet attı. Ra
\i ten paa alan Necdet bir tut çek
§ı' top "ıfıasıtn mudah1erin 'btdnin ba
lı rıa çarparak kaleciniiı Üstünden aş
lihe gol oldu. Bir muddet sonra Sa
toladdın ikinci golü yaptı. Bu iki 
tı\ı den sonra Güneşin üstünlüğü art
f !tı Kurtuluşlular sıkı bir hücumu 
~.,.Ulle durdurdular. Bu penaltıyı da 

1 
~tdet. gole çevirdi. 

lk devre 3 • O Güneş lehine bitti. 

Son Oç gol 
llt" . 

ta ıt~ı .devre başladıktan biraz son 
"'a . asıhın pas verecekmiş gibi bir 
~t~~et aldıktan sonra uzaktan ve 
"1.y en çektiği şilt Güneşe dördüncü 
1 a}'ı temin etti. 
~ırı Undan sonra Kurtuluşlular bir a 
~'ır\'c müdafilerin hatası yüzünden 
~ne &ayılarını yaptılar. 

tliıbur~ulu un bu sayısı Güneşlileri 
()11 Ütün harekete getirdi: Maçın 
'ti kısmında daha kombine, daha gü
' t 0l'._nadılar. 
~t ~l~ Şefik frikikten güzel bir şilt
ıla.rı §ınci, Rebii de kendisine yapı -
ol'uJ>cnaltıdan altıncı golleri yaptılar. 
, 11 bu sonuç ile bitti. 

~._~ii~~U Güneş takımında hücum 
~tıl ıkınci devrede daha iyiydi. An
tıbj ıyor ki birkaç oyundan sonra bi
lı4~111c •• alışm!t kuvvetli bir hücum 
~ goreceğız. Takımın müdafaası 
tııgu 11:' hattına göre biraz azyıftı. Fa
"lılı ıdınansız bulduk. lki yan mua. 
~ıg;r Çok gayretlidirler, fakat futbol 
, '13

1 'tıni arttırmalan lazımd!r· 
ttı~.rıunla beraber Güneş takımı u -
q~ ı heyeti bakımından ilk imtihan 
tııı f ıtıuvaffakıyetle çıkmış ve lstan
~ld~t?olünde iyi bir yer tutabilecek 

1111 vcrmi§tir. 

, Oaıatasaray 1 - Şişli o 
Cıı . 

~illatneş - Kurtuluş maçından sonra 
$-';ı. Çıksaray ve Şişli takımları uha

ll .tılar. 
'lı11cı:§iktaştan Sadrinin hakemliği al
~c çıı.Japılan maça Galatasaray şöy

"llıgtı: 

Necdet 
1 lb Lutfi Kadri 
'ba.11 rahirn Fahir Doğan 

Yal, Fazıl, Gundüz, Münevver, 
Ata Necdet 

~illa ~ta Galatasaray takımı, Şişlinin 
~r1111 aşıa bir gayret ve mukavemeti 
tar 'Cllt~da k~ld~: ~.işli ilk devrede rüz 
'!.iııfaa na duştugu halde sıkı bir mü 
~ı'l'ılcrfnaptı!ar ve Galat,saray muha-
tr. l)ahe hıç hır gol fırsatı vermedi

.,,.,tditer af dogrusu pek az sayı fırsatı 
•tay ıra • akat bunları da Galatasa-
"tıacıtlallhicirnleri bir sonııça baglaya 
:~ l\t~ lk devrenin ortasına dog
lilln on nevvcr sahadan çıktı, Do
~.ll.d:j ~n rerinc, Doğanın yerine de 
~ı ~11 gd çt!, .ınudafaaya da Tevfik gir 
,!rhi'1c :ıgı ıkl.iğin hücum hattının a
' 6.a..!.7~ bıle mUdafaanm lehine 
~ alMM'.ia IY&••'M paa.. 

6 ~,. 
~ 

tzaıatasarav • ;:,·ısli macrndan bır enstantane 

:-jışli'yı ı - O yenen Cialatasaray takımı 
Je bu hat daha iyi bir şekil almış olu-
.yordu. 

Karşılıklı bir uğraşmadan sonra, 
.Şişlinin daha iyi oynadığı ilk devre 
.sayısız olarak bitti. 

• G ünd.Uz'Un golU 

İkinti devre e Galatasaray a>ia 
Jyi, daha şuurlu oynamakta beraber. 
.dakikalar geçiyor ve bir türlü gol çı
Jcanlamıyordu. Vakıa iyi bir müda
faa yapan Şişlinin muhacimleri hep 
.şahsi oynadıkla

1

n için sayı yapmaları 
.tehlikesi yoktu ise de Galatasarayın 
.bir türlü gol çıkaramaması ve vazjye 
.tin 0-0 beraberlikle devamı Galatasa 
.ray taraftarlarım üzdiikçe üzüyordu. 
.Nihayet devrenin ortalarına doğru 
topu ayağına getiren Galatasaray mer 
.kez muhacimi Gündüz sıkı bir atıhs 
.ve sürüşle, topu, müdafii sürükledi: 
.karşısına çıkan kaleciyi de atlattı. 
Gündüz, Şişli müdafii ve kalecisi hep 
.birlikte kalenin içine serildiler. Fakat 
bu şahsi gayret gol ile neticelendi. 

Gündüz, Galatasaray taraftarları -
.nın yüregine su serpmi ti. Nasıl serp 
.mesin ki. bundan sonra Galatasaray
Jılar bütün gayretlerine rağmen ikin
.ci bir sayı çıkaramadılar. Halbuki 
.kendi kaleleri iki defa gol tehlikesi ge 
.çirdi. Bereket versin ki Şişli muhacim 
,Jcri de golcü değildiler. 

Nihayet oyun Galatasarayın 1 - O 
galibiyeti ve Şişlinin turnuvadan tas 
fiyesile bitti. 

Galatasaray takımında, Fencrbah
çeden son zamanlarda Galatasaraya 
geçen )caleci Necdet ile merkez mu
hacim Gündüz çok iyidiler. Liıtfi, 
Fahir, Kadri. İbrahim iyi oynadılar. 
Ötekiler fazla bir randıman vereme
diler. 

Gelecek maçlar 
Turnuva 7 Eylfıl cumartesi günü

.Qalataftlrayla Pera - İstanbulspor 
maçının galibi, 8 Eylul Pazar Beşik
taş - Beykoz ve Güneş - Arnavutköy 
maçlarile devam cdihw::ektir. 

Romanyada bisiklet turu 
Bükreş. 1 (A.A.) - Diin. Roman

ya bisiklet turunun altıncı etabı A
radea ile Clii arasında 1 S l kilometre 

• -. • .-, 1 • 1 .~ 1 .-. 
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Cialatasaray - Şişli maçında 
Gündüz kalecile karii kar§ıya 

üzerinden ko ulmuştur. 
Koşuyu Romanyalı Tudose. Roman 

y~lı Turn. Yugoslav Gragaç, Türk 
Kırkor, Lehistanlı Lipniski, Roman -
yalı Dinu Stefan, Romanyalı Gogan, 
Yugoslav Panningen, Romanyalı Mar 
mocca ve Türk Abdullah hep birlikte 
S saat 24 dakika ve 3'i saniyede bitir 
mişlerdir. 

Ferdi genci tasnif şudur: 
Yugoslavyalı Gragaç, 32 saat 32 

dakikat. 24 saniye, 
Romanyalı Mormocca. 32 saat 50 

dakika 1 S saniye. 
Romanyalı Tudose, 32 saat 58 da

kika 46 saniye, 
Yugoslavyalı Davıdoc 32 saat 59 

dakika 45 saniye. 
Lehistanlı Daniel, 33 saat 1 dakika 

36 saniye. 
Yugoslavyalı Panınger 33 saat 8 

dakika 21 saniye . 
Türk Abdullah 33 saat 14 dakika 

2 saniye. 
Romanyalı Dobrin 33 saat 20 dakika 
45 saniye. 

Romanyalı Nikuliç 33 saat 21 da· 
kika 42 saniye. 
Romanyalı Satanof, 33 saat 30 da

kika 20 ~.,iv~. 

Büyük 
Kızday günü 
Taksim kermesinde 
Güzel bir Bale 

Türk sahnesinin en büyük sanat 
yoksulluğu, hi~ şüphesiz Bale'dir. 

Yalnız kulağın ulaşabildiği bir 
zevk tepesi sanılan muziki bütün ifa· 
delerile göze tattuan Bale Güzel sa
natlerin bize henüz asil çeşnisini ta
nıtmamış olan bir bölümüdür. 

Bunun için değil midir ki iki üç ay 
evvel verilen artist'ik bir törende bu
lunanlar birkaç genç Türk kızının 
verdiği Türkiyeli kızın adalelerinde 
bu hünerin ahengini gördiikleri za -
man hiç ummadıkları bir hal ile, bü
yük bir sürprizle karşılaşmış gibi ol
muşlardı. Ve bu afallayışlarında hiç 
hayret edilebilecek bir taraf yoktu. 
Zira en büyükleri nihayet on yedi ya 
şında olan bu iyi aile kızları Mosko
vanın Balşoyeteater'inde veya Lenin
gradın meşhur Marinskayasında bu
lunanlarla boy ölçüşecek birer artist 
kıymeti göstermişlerdi. 

Ponciyelli'nin Pizzikato'su Şubert 
in Moment Musical'ı. Gricg'in ilkba
harı, Şopen'in kelebek dansı, Gilazu· 
nof'un sonbaharı ve kışı gene Şopen'
in on birinci valsi birer birer ve öyle 
bir sanat kıymeti ile oynanmışlardı ki 
küçücük aile müsameresi birdenbire 
birinci sınıf bir sanat gösterisi mikya 
sına yükselivermişti. 

Yerli kemanlarımıza, yerli piyano la 
rımıza bile (iki üç istisnası bir tarafa 
bırakılacak olursa) ancak şöyle böy
le danışrkhk eden bu sanat adlarını 
biç bir notalarını aksatmadan ve en 
büyük bir grace ile bacaklarının tek 
parmak üstünde durarak gerdikleri 
güzel hatlı adalelerinde kıvrandıran, 
uçuran ve hatta konuşturan genç kız
lar o gün çok haklı alkışlar toplamış
lardı. 

Bale Moskovanın sanatidir. Ve en 
yüksek nümunelerini verdiği sahne
ler Marniskaya ile Balşoyeteatr'dır. 
Güzel saantlere sevgi gö11teren ve ya 
hancı olmayan bazı yüksek ailelerin 
çocukları üzerinde çalışarak bize o 
günkü sürprizi hazırlamış ve Bale'nin 
birçok sanat kıymetlerini tattırmış o-

' 
Bir San' at Gösterisi 

• 
Sağda: Nevra Ferit Talay ve 
Nedim Şopen'in Kelebek dan
sında, Solda: Lidya de Nari 
Rubinştayn'in valsinde, Altta: 
Semiha Refik Teker Şopenin on 

birinci valsinde 

• 
lan Arzumanova i te bu sahnelerde 
!ı;Ok alkışlar toplamış bir artisttir. Ben 
onun çalışmalarında hiç bir ticari ma 
na bulunmayı ına ve yetiştirdiği genç 
kızlarınıızdan hiç birinin hayata atıl
dıkları gün bu sanat kıymetlerinden 
ne kendile!"ini, ne de lstanbul şehrini 
faydalandırmayacaklarına içten bir 
4'!cı duymuştum. Eğer onlar Türk sah 
nesine hayatlarını vakfedenler arası
na karışmak istemiş olsalardı.hiç şüp 
he yok büyük bir yoksulluktan daha 
kurtulmuş olacaktık . 

Ne yazık ki Arzumanova'nın tale
beleri saantlerini kırk yılda bir ve an 
cak ya bir artistik gösteri yeya bir 
soysal yardım gibi vesilelerle lstan
bullulara tattırıyorlar. 

Kızılayın Taksim bahçesinde vere
ceği yaz eğlencesi kermes bence en 

büyük kıymetini, yüksek Türk ve Tür 
kiyeli ailelerin artist oldukları kadar 
güzel olan ve san'atlerini yaparken 
güzelliklerini gözün sezemiyeceği de
recelere yükselten bu genç kızların!ıı 
katılmasından alacaktır. - E. B. 

Mikroplara karşı V h · H 1 V 
Tazyik ile mücadele a ŞI ayvan ar e Çocuklar 

Fransada önemli bir laboratu
var va~dır. Bu laboratuvarda en 
yüksek ia;yjkler vücuda getiri
lir. Bunun direktörü ve banisi 
James Basset'dir. Bu zat, yük
sek tazyiklerin mikroplar üze -
rindeki tesirini incelemiştir . 

Bu laboratuvarda: Kuduz, ku· 
ba, sarı sıtma, aftöz sıtma ve an
sefalit mikroplar üzerinde araş
tırmalar yaptı. Mikroplar, öküz 
eti suyunda, yahut fiziyolojik 
suda qalledilmiş idi. Bunlar. 
cendereler altına konuldu. Ora-
da 30 dakika bırakıldı. Cendere· 
lerle yapılan tazyik 2.000 ile 
7:000 atmosferdi, yani bir san
tımetre murabbaı ü z e r i n d e 
2.600 ila 7.000 kilo ağırlık vardı. 
Bu şiddetli tazyikten sonra 
mikroplar Hint domuzlarına, 
tavşanlara ve maymunlara tel • 
kih edildi. 

Kuduz mikrobu. santimetre 
ınurabbaına 6.000 kilogram ağır. 
lık taşıyabilir ve kuvvetinden· 
kayb:tnıez. Çünkü kendilerine 
bu mıkroplar telkih edilen hay
vanlar kudurarak öldüler. An -
cak tazyik arttırılmca, kuduz 
mikroplarının kudreti düşüyor. 
Koba mikrobu 2.000 atmosferde 
kuv~etini kaybediyor, zarar ve· 
remıyecek hale geliyor. Sarı sıt
ma mikrobu daha mukavemet· 
lidi~: Nekadar tazyik edilse yi
ne. oldürücü kudretini kaybet -
mıyor. Aftöz sıtma mikropları 
4.000 atnıosf erde bütün kuvveti· 
ııi kaybeder, ansefalit mikrobu 
en şiddetli olam~ır. Ancak 
7 000 atmosferde kudretten dü
şüyor . 

Bu araştırmalar, çok önemli-· 
dir. Mikropları ve zehirlerini 
daha iyi tetkike yaradığı gibi 
aşılardan ve seromlardan daha 
müessir tedavi usullerinin keşfi· 
ne de medar olabilecektir. 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye mütehassısı 

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

Muayenehane ve ev telefonu· 
22398. Y'azhk telefonu Kandilli 

&B•'I' p& -

Londra Hayvanat Bahçesin -
de yeni açılan bir çocuklar kıs
mı vardır ki, burada insana alı
şrk yabani hayvan yavrularile 
küçüklerin oynamalarına müsa
ade edilmektedir. Bu hayvanla
rın çocuklara kat'iyyen zararlı 
olmıyac~klarma son derece iti· 
na edilmektedir. Ayni zaman-

da anneler isterlerse, hayvanat 
bahçesinin fotoğrafçısı tarafın
dan çocuklarının hayvanlarla 
oynarken be.deli mukabilinde 
resimlerini aldırabilmektedirler. 
Rağbet görürse g.lecek yaz 
bahçenin bu kısmı tevsi oluna • 
caktır. 

Öküzlerin Çektiği Arabalar 

Hindistanda, Maclras şehrin
de kadınlar hala dört tarafı ka
palı arabalar içinde sokağa çık· 
maktadırlar. Bu arabalar iki ve
ya üç kişilik olup çok küçük 
lkiisb trair ise ı >;' ' ; 

dir. Bununla beraber bu ktıçnk 
hayvanlar at kadar sür'atli gi -
diyorlar. Dizgin olarak boynuz
larına baglanan ip bu küçük 
hayvanı idareye kifayet ctm• ...... 
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Diinya Gazetelerine G •• ore Hadiseler 
iTALYA VE HABEŞiSTAN 

italyanın Kararı Kat'idir 
le Temps tfea 

Balzano·da toplanan ltalyan .ba
kanlar Kurulu son günlerde verilen 
haberlerde gösterildiği kadar ehem· 
miyet kespetmiftir. Denilebilir ki, 
ltalyan bakanlarının bu toplanh.sım 
yeni ltalyan tarihinde mühim bir ha
dise mahiyetini almıştır ve bu top
lantıda alınan kararlar Mussolini'nin, 
ltalyan - Habeı anla!"lmamazlığında 
takip edeceği siyasayı kat'i surette 
izah etmektedir. Bugün ltalyan .t._. 
kumctinin A ı rikada sömürge elde et
mek için sarletmekte olduğu gayret
te sonuna kadar sebat edeceğinde hiç 
kimse fÜphe edemez. 

Toplantıdan sonra neşredilen res
mi tebliğde izah edilen birinci nokta 
ltalyan delegelerinin Uluslar Kuru • 
munda yapacakları faaliyete daird~·. 
ltalya 4 Eylulde toplanacak olan 
Uluslar Kurumu Konseyinde bulun
makla iktifa etmiyecek - biz esasen 
bundan §Üphe etmemiştik - Habe
şistan meselesini bütün vuzuhile or
taya koyacaktır. ltalya bütün dünya-

• yı ve Uluslar Kurumu Konseyini bağ
lı bulunduğu hakikat ile kaqı karşı· 
ya bulundurmak istiyor. ltalyanın te
zi, Habqistanda müstemleke elde et
mek hususunda bir hak rüçhanı oldu
ğu merkezindedir. Bundan başka 
ltalya. Habcşistanı esir ticareti ya· 
pan bir kabile yığını şeklinde göste
recek kuvvetli vdikalarla dolu bir 
dosyayı Uluslar Kurumu Konseyine 
vermek hakkım muhafaza etmekte
dir. 

Bu deliller hakkında bir fikir der
meyan etmeden evvel onların tezahü
rünü beklemek lizımdır. 

Resmi tebliğde deniliyor ki: "bal
ya tezini hayati menfaatlerini, ihti
yaçlarını ve güvenliğini Konsey aza
smm yannm ihtimallerine karşı her 
türlü mcs'uliyeti Üzerlerine almaları 
icin, sonuna kadar müdafaa edecek
tir." 
· Uluslar Kurumu Konseyinin vere
ce~i karar ne olursa olsun. Italya 
hükOmetinin hattı hareketini bundan 
daha açık bir surette teyit etmek ka
bil değildir. 

İtalya bu hattı hareketi kabul edin
te, hareketinin lngilterede uyandır
dığı telaşları teskine ve Şarki Afrika
daki teşebbWılerinin Avnıpada ve 
l:atta Afrikadaki emek birliği siyaia
sına asla haltl vttmiyeceğini ispata 
çalışmaktadır. Mussolini, Inp-iltere • 
nin, İtalyanın Habcıistandakı ıiyasa
tandan endi~ etmeme.si lazımgeldiği
ni ve bu •iyaaanın, lngiliz menfaatle
rini ne doğrudan doğruya ne de 
dolayııile tehdit altında bulundurma
dığını, ltalyanın yalnız Habe§istan 
ile halledilecek meselesi olduğunu, 
fakat lngiltere ile böyle hiçbir işi ol
madığını ve böyle bir meselede çıkar
mak iıtemediğini ve ltalyanın lngil
tcre ile büyük savaı esnasında Lo
karno ve ahiren de Strcsa'da Avru· 
panın istikrarı için müphem bir emek 
birliği gerçe,lettirdiğini söylemi§tir. 

Bu lisan çok açıktır. Mussolini In
gilterenin.Trablusgarp ile Habeşistan 
arasında bulunan Mısır ve Sudan'ın 
Italyan kontrolu altında bulunacağı 
ve az çok uzak bir ihtimal qlsa bile, 
ltalyanın Sudan üzerinden Şarki Af
rika müstemlekesile, Libi meselesini 
birleştirmeğe çalışacağı hakkındaki 
şüphe ve tereddütlerinin önüne geç-
mek istiyor. • 

Fakat Mussolini Ingiltcre ve Ulus
lar Kurumu ile emek birliğine karar 
verince, ltalyayı tehdit etmiyecek 
olan her türlü müeyyidelere karşı da 
tahammül göstermeğe karar vermiş 
demektir. ltalyanın bu husustaki hat
tı hareketi hiçbir 1'ipheye mahal br· 
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Abanoz Bilezik 

mi? 

RENE CHAMBE 
Söylediklerimi anladınız, değil 

Hepsini anladım kumandanım. 
Schnauze mektubu cebine ıoktu 

ve yanımdan geçerken bana baktı. 
Bu bakıJta bir istihza ıezdim. 

Kano otomobil yata yanaımıştı. 
Tayfalar merdiveni indirdiler. Ba
gajları indirip yerleJtinneğe başla
dılar. 

Möewe kanoya inmeden evvel 
Schnauze'nin elini sıktı: 

- Orevuar Schnauze. dedi, te
şekkür ederim ve sizi tebrik ederim. 
Yattaki diıiplin her kumandanı 
memnun edecek haldedir. Gayretle
rinizin mülı:ifatsr% kalmıyacağma e
min olabilininiz. 

Schnauze dimdik keıildi ve key
finden kızardı. 

- Tabii lazımgclen emirleri aldı
nız. Yolu da biliyorsunuz, yarın sa
bah gün doğarken Vorward l 

Sonra tayfalara döndü: 
- Hepinize de ayrı ayrı teşekkür 

ederim. Asil Almanyanın büyük Al
lahı yardımcınız olsun 1 

Schnauzc ve tayfalar put gibi ke
ıilcrek selam ver.diler. Framond da: 

- Allaha ıamarladık meıt 'oçu~· 

rakmıyor. ltalya bu müeyyidelere 
karş ıkoyacak değil, hatta bunlar res
men mevzuubahs olmadan evvel bi
le. onlan savuşturmak için cezri ted
birlere başvuracaktır. İtalya hüku
meti, Uluslar Kprumu Konseyinde, 
bundan daha vahim meselelerde bile 
ileriye sürülmemiş olar müeyyidele
ri reddedecek ciddi ve tedbirli kimse
lerin bulunacağını ümit etmektedir. 
Bununla beraber ltalya ulusal yaşayı
şının güvenini temin etmek ve süel 
müeyyidelere karşı koymak için la
zımgelcn ihtiyat tedbirleri almakta
dır. Filhakika, Italyada bütün husu
si servetlerin hükumet emrine veril
mesine ve yabancı memleketlere mü
racaat etmeksizin, uzun müddet kifa
yet edecek ilk madde stoku vücuda 
getirilmesine dair cıkarılan kararna
meler, kendi mevcudiyetini müdafaa 
etmek için her şeyini feda etmeğe 
mecbur olan ve savaş halinde bulunan 
büyük bir memleketin başvurduğu 
tedbirlerdendir. Bundan Mussolini
nin Şarki Afrikada giriştiği teşebbü
sün sonuna kadar sebat hususundaki 
azminin nekadar kat'i olduğu görülü
yor." 

Madrid'de karışıklıklar 
:Madrit, 1 A.A. - Komünistler 

tarafından beyanname dağıtılan bir 
fabrika işç.ileri. paydos etti!kleri sı
rada gürültü çıkarmışlardır. Zabıta 
işe karış:nıştır. Göstericilerden biri 
ölmüş, iki polis memuru ile bir ~çi 
yaralanmıştır. 

Almanyada Yahudi 
Dü~manhğı 

V estilalyada Vertihaym ıehri 
)•Üksek memurları tecimenlere, ya
hudilere mal •atmamalarını tenbih 
etmiılerdir. Hükumet, tecimenlere 
bir tamim göndererek ticarethane
lerinin kapıları önünebüyük harf
lerle yazılmıı ıu ilanı asmalarını bil 
Jirmiıtir: «Buralara yahudilerin 
girmesi istenilmiyor!" 

Tamimde deniliyor ki: «Bu suret 
le l•cİrncnler ~udilere lıarf!. mÜf 
l~eJt bir cephe tqJriline '-rar uer 
diklerini ·halka "11Jlatmıı olacaklar
dır. Ve ayni .zamanda bu aliıi taşı
yan mağazalarda Y ahudiye tesa
dül etmek endiıeıi olmadığı anla
ıılmıı olacaktır.,, 

l•vİçre Sakıonyan turi:.ım komi
ıe.i de bu beyannameyi neıretmi§
tir: 

«Burada artık yahudiler için yer 
yoktur. Onlann burayı ziyaretleri 
ıstenilmiyor. Paraları ar:tık bizi me 
nıt etmiyor. Onların buraya gelme
ıi bi:.ıce hakaret addediliyor. Otel
ler:imi:.ıden hiç birisi yahuclileri ka
bul etmiyecek ve hiç bir ~azete ya
hudilerden ilan almıyacalrtır.,, 

Belediye ıehri yahudilerden tas
fiye İfİne devam etmektedir. Şem • 
nitz'de bir liste hazırlanmııtır. Bu 
listede YahuJilr.rle alış r.•eriş eden
lerin veya onlarla müna.sebette bu
lunanlar.ın adları yazılmaktadır. 
Şarbay, yahuJilerin hic bir himaye 
beklememeler:ini ilan itmiıtir. 

Frankenberg'de belediyeden Ya 
hudi tecimenlerine, avukat veya he 
kimler:ine müracaat edenlerin elka 
rı umumiye nazarından düşeı:ekle· 
rini ve memurların, yerl<rinden çı
kanlacaklannı ilôn etmİ§tİr. 

---~ .............. • 

lar, her şey vatan için .. dedi. 
Möeve bana selam bile verme

den o önde, Framond arkada merdi
venleri indiler ve kano otomobilin 
SU'alarına yerleştiler. Halatlar alın
dı ve motörün gürültüsü ile beraber 
deniz karıştı ve kano kabarık, geniş 
köpükler içinde hareket etti. 

Kano epeyce uzaklatıncaya kadar. 
Framond boyuna mendil sallıyordu. 

O zaman Aviatik de yavaş yavaş 
ilerlemeğe başladı. hızını alınca isti
kametini değiştiriverdi. Bu sefer 
bumunu batıya çevirmiş, gidiyordu. 

Birkaç mil böyle gittik. Bu ma-. 
nevraya akıl erdiremedim. İzahat 
almak içjn, derhal Schnauze·yi ara
mağa koyuldum. ' Aradım. aradım, 
en nihayet makine dairesinde bul
dum. 

O esnada da Aviatik süratini a
zaltmıttı. 

Schnauze'yi görür görmez hemen 
yanına .koştum: 

- Ne var. yine ne oluyor? 
Herifin soğu'k ve kapalı yüzün

den birşey anlamak kabil değildi. 
Hatta ellerini bile cebinden çıkar • 
madan, omuzlarını sHkm::kle i·kti • 
fa etti . 

Ben de tehditkar bir vaziyet al
dun: 

- Söyle~cne. dedim. niçin bura
da duruyoruz r 

Sshnauze susuyordu. Nihavet tc
nezzülen tev39 vc~di; 

!Belçika Kraİı, Olen Kraliçe As-1 
trid'i Çı,~ınca Bir Aşkla Sevmişti 

BLED KONFERAN~ 

Küçük Antant Konseyi 
Küçük antant. uluSlar kur ~; 

dan yapabileceğinden fazla ,,e)' .~. 
istiyecek yerde, onun atisini terııı 

Fransız gazı·, ·lerin",<1.12: 
Bir otomobil kazasına • kurban 

giden Belçika kraliçesi Astrid 17 
Teşrinisani 1905 de lstokholmch 
doğmu§tur. İsveç kralmın karde§i 
Prens Charles'in ve Prenses f nge
berg'un üçüncü kızı idi.Belçika Leo
pold'un veliahtlığı zamanında lsveçte 
biribirlerile tanışmışlardı. O zaman 
kral olan Albert oğlunun nişanlan
dığını gazetecilere söylediği za.-nan 
demişti ki: 

- Prens Leopold, lskandinavya
da seyahat etm::kte olduğU'" sırada 
İsvec kral ailesi tarafından kabul 
ecliL"lliŞ ve bu münasebetle Astrid'
in güzelliğine meftun olmuştur. 
Prens Leopold bundan sonra, Pren
sesi birçok kerelcc görmüştür. Son
ra Prens Rene de Bourbon'un oğlu 
Michel'in vaftiz merasiminde de gü 
zel prenses ile görüşmüştür. Bu 
mülakatlardan mütekabil bir mu
habbet doğmuştur. Prens Leopold 
lsveçe yeni bir seyahat yapınağa 
karar vermiş ve birçok günler prens 
Charles ve aliesinin yanında ~1-
mıştır. 

Uz.un gezintiler esnasında genç
ler bidbirlerini tanımak ve takdir 
et:roel<' fı~un1 Jtİ,ıJ~lM- ;,~~
kahtı duyg1;1larmı bir~birlc;rine: bil
direrek hayatlarını birleştirmeğe 
karar vermişlerıdir. Ana ve babaları 
bu karara sevinmekten başka bir 
şey yapmamışlardır.,, 

7 Teşrinisani 1925 da Fylgia 
kruvazörü Prenses Astrid'i Anver
ae getiriyordu. Kruvazör merdive
nini atar at.naz, Prens Lcopold, 
protcrkol kaidesi hilafına olarak kru 
vazöre çıık:nış ve babası kral Al
bcrt'in muhabbet dolu nazarları Ö· 
nünde, sevgilisini kolları arasına 
al:nıştır. 

Medeni nikah esasen iki gün evvel 
Stokholmda akdedilmişti. Güzel bir 
aşk romanını andıran bll düğün 
Belçikalıları çok sevindirmiş ve bü
yük bir halk kütlesi genç prensesin 
kruvazörden çıkı§ınt görmek için. 
Anvers rıhtımına toplanmıştı. 

Dini nikah 10 Teşrinisanide çok 
mutantan merasimle yaptldı. Mera
simde Danimarıka kralı ve kraliçeısi, 
l..üksemburg Gran düşesi, Danimar
ka kraliçesi, Norveç veliahtr, Avru
pa hükümdar, ailelerine mensup bir 
çek prens ve prensesler bulundular. 

Bugün bu manzarayı hatırlaya.o
lar, bu müthiş felaketin acılarını 
daha şiddetli bir surette duymakta
dırlar. Kraliçe, iki sene süren sal
tanatı esnasında yalnız bir şeyi öğ· 
ırenmişti: Kendisini sevdirmek . 

- Ne söyliyeyim r Dedi, telsizle 
emir aldım. Yeni emre kadar sahil
den on mil açıkta bekliyeceğim. 

Gittikçe hiddetim artıyordu: 
- Ne zaman aldınız? Kimden al

dınız? Niçin? Siz alay ediyorsunuz 
ama, dikkat ediniz. 

Öteki shkiınetle: 
- Ben emir aldım, onu tatbik C· 

diyoru.."tl, o kadar .• Dedi. 
- Ben de sana ihtar ediyorum, 

yürü ve bizi karaya çıkart! 
- Yata u da-kika kumanda eden 

siz degilsiniz, benim. Yeni emir ge
linciye kadar Aviatik buradan bir 
yere kıpırdayamaz. 

- Peki. nekadar zaman burada 
kalacağız.? 

- Orasını bilemem. Her halde ka 
raya geceleyin çıkacagız. Sahiller 
tarassut altındadır. Ondan başka da 
bir şeyden malitmatım yok. 

- O halde bana bir kano ile iki 
kişi veriniz. Bu akşam muhakkak 
Huperidada bulunmaklığım lazım. 
Doktor Framond beni bekliyor. 

Schnauze bana şöyle bir baktı: 
- Mü:nkün değil, dedi. kimse 

yattan dışarı çı.)camaz. Aldığım emir 
kat'idir. 
Baktım. olacak gibi değil. tekrar 

güverteye çıktım. Muyse, babası ve 
Lauffcn orada idiler. 

Werner Golovine: 
- Daha çok gecikirsek. gece çık

ma&a mecbur olacaiız, dedi, bere • 

Le /our.neJ dan:ı 
Bled'de açılan küçük antant kon

seyi bazı za.nanlarda yapılan bir 
toplantıdan ibarettir. Bu toplantı 
muhtelif sebeplerıden dolayı fevka
lade bir alaka uycı.ndırmaktadrr. 

Evvela küçük antantın gerıye doğ 
ro atacağı nazarlar, bu defa her za
mankinden daha uzağa kadar gide
cektir. Yaz mevsiminin başlangı -
cında yapılması lazımgelen toplan
tı. Yugoslavyada çıkan kabine bub 
ranından dolayı tehir edilmişti. 
Böylece Çekoslovakya ile Sovyet -
ler ar.ısında yapılan paktın doğur
duğu neticelerden uzak kalınmış o
luyordu. Sovyet hükfımet adamla -
rının, hatta .dostları olan memleket 
lerin iç işlerine karşı bitaraf kalma
yı ne suretle telakki ettiklerini gös
tenniş olan bu teehhürdn dolayı as
la teessüf etmt melidir. Bunun, 
Sovyetlerin Yugoslavya tarafından 
tanınm3.Sı meselesi üzerinde ne gi
bi tesir icra ed-eceği merak uyan • 
drran bir meseledir. 

Kral Aleksandrc,. Yugoslavyanın 

ııc çalışacaktır. --

1 l Teşrinievvel 1927 de Prenses Sovyetleri tanımasına, hayatınm 
josephine Charlotte doğdu. Uç se- son demine kadar muhalefet etmiş- STADIYANOV iÇ 
ıne ı;onra 7 Teşrinisani 1930 da veli- ti. Fakat bundan kü9ilk antant Sov- Politika dsfl: 
aht Prens Bauduin dünyaya e;cldi. yet münasebatı müteessir olmamıştır. Çekoslovakya Dış Baıkanı Berı~ 
ıVeliahtın doğuşu bütün Belçikada Bled ~lantısınm başlıca ebem - Blede gitme;k üzere iken Belgtil tfl 
rsevinçle karşılandı. Geçen sene 17 J>olitika gazetesine şu beyana 
mart 1934 te birkaç gün için Lücem bulunmuştur: t,t' 
de dinlenmekte iken kral Albert'in ''- Yaşamakta olduğumuz s;adt' 
ölüm haberini aldılar. Jer Avrupanın müstakbel mukad fi" 

Veliaht ve genç karısı, matem i- ratını tayin iırin en önemli za~~r 
çinde bulunan Brüksele döndüler. Jardrr. Bütün memleketler ahlcll"", 
ıBundan bilhassa Prenses Astrid umumiyesi istikbalin ne getire~e,. 
çok müteessir olmuştu. Fakat baba- .ğini ve uzun senclerdenberi nıU' , 
11ının ölfunünden ç:fc müteessir o- dele ettiğimiz barışın muhafıl~ıı: 
dan Prens Leopold'a teselli vermek kabul olup olmıyacağını anlatıl' 
için çok çalıştı. Birkaç gün sonra jçin endişe ile bekliyoruz. )# 
Brüksel halkı yeni kral ve kraliçe- Fikrimce Küçük Antant ~e\F. ,y 
Jerini alkışlıyorlardı. Kra.l Leopold, !erinin harekete geçmelerinı i' 
J>arlamento huzurunda and içeceği ettirecek bil sebep yoktur. _.. 
ıgün kraliçe Astrid'in yüzünde si- Filha:kika Küçük Antantın tefe r' 
yah tül ve arkasın-a atmış olduğu kül ettiği gündenberi gerçekle~~'' 
matem elbisesi bulunduğu halde sa- diği işlere biT göz atmak kafı !ıe 
.!ona girişi acıklı bir manzara teş- KüçUk Antant birleşik harcket'r 
kil etmişti, Küçük Prens Bauduio çok tehlifkeli güçlükleri yenııı;,.. 
ıbeyazlar giydiği halde annesının muvaffak olmuştıtır. Bugün, Sil def 
ısağmda ve Prenses Josephine Char- tan sonra vücut bulan ve sene t 
Jotte da solunda bulunuyordu. Her· seneye kuvvetlenen biricik tef 1ı9 
kes ani bir hareketle ayağa kalk- küldür. Bunun neticesi e>larak jjC' 
mış ve yeni hükü.."t>darları hararet- devletin dış siyasası tamamile 111 cJi1• 
]e alıkışlamıştır. 1 ıtehit. bif. manzara arzetrnelk~e ,_ti 

.... .-~::.t. \o..,\) =-~s • .--~-~'-"'" _ _.,TJT!JUS"C.ll Ru ,tıirfos-m,. hir lcıııvvc.t testtıl- t 
nin üçüncü çoeuklatt-Prcns Albcrt- miyeti, yarının büyük ihtimallerine ti.ğinden \>ugfu} hi~Qir ~eyd~~::rr C' 
dünyaya geldi. O gifudenberi kral karşı küçüık antantın hattı hareketi mdeuye>druz .• Uç memleritı .aı:karıo11tfl 
aite-si mesut bir yuva teşkil ediyor- ni tayin etmek Habes anlaşama • n ış sıyasa ~es~ e erın e 1,ıe' lar ve Struyvenberg sarayında otu- zl - T ~ 1 • b" "b" 1 nazarımız hep bırClır. Bu mese -~ ma ıgı ve una mese esı ırı ır e- . b b 1 ı · · itv. 
ıruyorlardı. . k tt b - 1 d ç·· k .. h ıster Ha s urg ar mese esme, 

rıne sı ı sure e ag ı ır un u er , • __,-
Kıraliçe bHhassa çocuklarile ve iki meselenin de mihveri İtalyadır. 

fukaııaya yardım işlerile meşgul o- Orta Avrupa meselesioc gelince, 
Juyordu. kiıçük antant Lloubliana'da tesbit 

Londrada renkli 
insanlar yüzme ha
vuzlarına ahnmıyor 

Dal/y T-dcgraph'd.t'1: 
Southern Raulway demiryohı sos -

yetesi zendlere yüzme havuzlanna 
girmek hakkını nez'ederek bilet ver
memektedir. 

Yuzmc havuzu direktörü de üç se
nedenberi havuzda renkli insanlann 
banyo yapmalarının yasak edidiğini 
söylemiştir. Bundan bir ay evvel ge
len .bazı Hintli talebeler, geriye dön
meğe mecbur olmuşlardır. 

Londranın diğer birkaç yüzme ha
vuzunda bu mesele mevzuu bahsol -
muştur. Londranın şimalinde açık 
bir yüzme havuzu sahibi demiştir ki: 

- Biz de miiessesemize renkli in
sanların girmesini yasak etmeğe mcc 
bur olduk. Çünkü birçok kimseler ha 
vuzda renkli insanların bulunmasını 

ket . versin, otomobil Oiens'de 
beİcllyecek. 

Mary.se dedi ki : 
- Ne yapalım? Bu ak m da der 

dimiz .Aviatik te yemek yeriz. De 
Soliers, hep birlikte son defa bir 
sofrada bulunmak hoşunuza gitmez 
mi? 

Çıplak kolunu küpeşteye dayadı 
ve ila ... e etti: • 

- Kimbilir. bir daha hiç buluşa
cak mıyız? Ayrılış dakikaları o ka
dar yaklaştı ki. . 

Sesinde bir hüzün vardı: 
- Şu muharebe ne feci şeyi Ah, 

bakmız, bu seyahatin hatırası ol -
mak üzcı-c, Mösyö De Soliers ve siz 
de Mösyö de Lauffen bana bir şey 
vadedeceksiniz. Biliyorum ki, ya -
kında ikiniz, iki düşma.n cephesin
de. bulunacaksınız, şayet bir gün kar 
şı karşıya gelir.seniz, biribirinize 
hiçbir fenalrk yapmıyacağmızı ba • 
·na vadediniz. 

Bir sükut, ağır bir sükut! 
Lauffen başını çev.iroi, ben gözle

dmi yere eğdim. 
Maryse'in billur gibi temiz sesi 

titredi: 
- Vah vah. dedi. tereddüt mü edi 

yorsunuz? Ne fena ne fena 1 İkini
ze de ç.ok yalvarırım. Benim bu ka
dar.cık hatırım ve hatıram olmıya -
cak mı? 

Lauffen·e baktım, onun da gözle
ri i6zlcrimc iliJti. llumiada ., .. 

edilen veçheleri teyit edecektir. Buı 
da Habsburgların tahta geçmesine 
mutlak surette muhalefet etmek 
ve Balkanlara kadar uzatıla.cak o -
lan bir yardım ve ademi müdahale 
sistemi hakkında teminat verilme .. 
d=ıkçe. A ıusturya v:e Macaristanın 
silahlanmasına muhalefet etmekten: 
ibarettir. 

Bununla berab::r Habeş meselesi 
ihtiyatı emretmektedir. Bu nokta -
da, uluslar kurumuna ç.ok bağlı olanı 
küçük antantın her zamanki gibi s_ .. 
kilane harekette bulunacağmda şüp 
he yoktur. 

istemiyorlar. 
Diğer bir mİ.iesse sahibi de: 
- Bazı kadınların haleti ruhiyesi

ni nazarı dikkate alarak müessese • 
miz renkli insanlann girmesini ya • 
sak ettik. Ayni su içinde banyo yap
mak veya yüzmek ayni tramvay ve -
ya otobüste seyahat etmek gibi değil 
dir. 

.zamanda: 
- Vadediyoruz, dedik. 

• Akşam. saat d~kuz. 
Yemekten sonra güverteye çıKtık. 

Aviatiık hala yerinde duruyor. 
Koyu mavi bir karanlık, gökyüzü 

yıldız sağnağı içinde 1 Ayağımızın 
altında iyot ve yosun kokan deni • 
zin ince hareli dalgaları .. 

Sahilin siyah silueti üzerinde ışık 
lar birer birer yanmağa başladı. Ev 
veıa öeyrekten başlıyan ışıklar bir 
iki dakika içinde çoğaldılar. Uzak
tan Hyeres·i. Costo bello'yu, Tulo
nu' görüyorduk. Işıklar çoğaldılar, 
dağların sırtlarına doğru yükseldi
ler ve adeta yıldızlarla birleştiler. 

Birden kuvvetli bir ışık huzmesi 
daha peyda oldu. Döndü, yanımız -
dan geçti, uzaklaştı, tekrar öteden 
peyda oldu, tekrar yanımızdan geç
ti. 

Tanıdık. Grand Ribaud deniz fe
neri t Sahi, kaç gündür ben bu fene 
ri unutmuştum. 

Alemarre"deki küçük evde, böyle 
kaç aJcpmlar ben hayalimi avutma 
ğa ç.alı~ıştım. 

Dalgın bir halde dirseğimi küpeş
teye dayadım. Werner Golovine a
caba kafamdan geçenleri anladı mı? 
Omuzuma dokundu: 

- F enerc bakıyorsunuz. değil 
mi? Dedi. Evet. dönüyor, döniiyor, 
aailtemadi1· •3 döıAü;-~. BiM ...._. 

BEN ES Stf! 
Avusturya, İtalya, Lehistan .,e tti"' 
yetlerle münasebata taaUfı~ .:rı~' 
görüşlerimiz tamarnilc bırı 1 

uymaktadır. 

-:.....- ... ı 
• 1'ı .. 

. 1 . gitt•• f' nın, saatlcrın nası geçıp . ·ı t 
ihtar ediyor. Bütün seyaha~ıtllsiı ııı' 
nasında mütemadiyen dönd~· fı1'J1 
feneri unuttunuz değil mı? 
ben ara sıra hatırlardım. . 

Gözlerini aradım ve sordu~~' 
- Siz Fransayı sever misiııı · 
Hazin bir tavır takındı: . .,sJ~ . 'ıı ı .. 
- .Fransayı sevmemek ıçı 

ya deli, ya cani olmalı! 
- Fakat öyle ama ... 
- Nasıl öyle ama? 1,rııı" Epey zamandanberi dudak ıırt: 

kavuran bir sual vardı. So~ı r 11il' 
- Çünkü Fransayı sev~ de f,t' 

ona fenalık ediyorlar. Belk1 

·~ kında olmıyarak.. 
1 

~irıe 
Karanlıkta Werner Go 0 

omuzları kısıldı. . . niıi' 
- Ne demek iste.diğinızı a 

madım. dedi. ıu~ ıs:, 
- Wimcr Bank, impa1"8tor iJcJfıtr, 

sabına geçen yıl, şikoda f.a~r tecJI 
verilen bazı siparişler.i nıçııı ( 
ye etti? . oetl "1 
. Maryse'in . babasının sesııı ~"" 
tıtreme geçtı. r ;~ f 

- Bilir5iniz k.i, dedi bl ıeıceti'\ 
herşeyden evvel kendi nı~ e<lt!'I blj 
bağ!ıdır. Sonra bizi tehdıt cJ1Iİ)ıt~. 
Rus tehlikesi vardı. B.u ~ ifi ·~c 
garpteki memleketler bı:deda 171 ~ 
zcmezlerdi. Ben şu dakıka saY~ ç 
Avusturya toplarının Fran J 
rileccğini zannctm.ivorum· vıl 

'Arka$l ~ 



l - Bunda da hatanız var. Zira Dev· t Giray'dan dört gün evvel aldığım 
~herler söylediklerinizin taban taba-

tıddı idiler. 
- ııı ... 

t ~ Bilakis ... Süleyman Hanın Hu~-
Ctn c karşı olan sevgisi hergün bır 
~rça daha artıyor. Hatti Hurrem 

1 u o kadar eli altına almış ki, Dev-
tt G' d ··s~ ~ray bana yolladığı haberler e: 
lıa uyuk Şehzade Mustafa Sultanın 
"ti~b tehlikeye girmiştir" diyordu. 

nı, açıkçası şu~ Hurrem'den olan 
lthz~denin kendinden sonra padişah 
~bıtrnesi için veliaht vaziyetinde bu
~ biıyük oglun ölmesi lazımdır. -····· • 
~ "':- Halbuki düne kadar. Hurrcm'in 
~ \>irdigi bütün fırıldaklar boşa git
lö1!1 ve Siileyman büyük oğlu için ne 

Y Ctnişlersc inanmamıştır\ -········· 
ta - Çok seviyordu onu. Devlet Gi
q Y ken<lisile konuşan adamımın ku
tı~.1~~ ~ynen şu sözleri de fıstldamı§· 
~k Suleyman'dan sonra tahta çıka
~of olan padişahın damarlarında Mos
'on kanı dolaşacak." Eh... Bundan 
llt ra ben Hurrem'in gözden düştüğü-

lla.aıl inanabilirim. 
lıı~ Ah'nin karagözleri de korkunç· 
dıı. ta. Ivan'ınkilcrden aşağı kalmıyor· 
bir U~tünc iıstlük bu gözlerde ince 
~ Z~k~nın zaman zaman ışıldadığı 
ttb gor~Uyordu. Dudaklarında müs-

zı bır güllimseme belirirken: 
~k Çar lvan 1 • dedi • beni aldat
ta>'' bır hayli zor iştir. Devlet Gi· 
ııı._ ın dört gün evvel ba~ından geçen 
,~rayı bilmiş olsaydınız; hiç dü
'l eden sözlerime inanırdınız. Zİ· 
dır~~ı~ızın size dört ~Un evvel bil
'llı gı sozler Devlet Gıray'ın kendi
'iız~ en azdan on gün evvel söylediği 
Ciı erdır. Halbuki o zarnandanberi 
nyİın hali bir hayli değişmiştir. 

\l'dtt~an ağız; dolusu bir kahkaha ı;a. 

~il;- Yani ne olmuştur? Boğaiar do-'. 
'rtıaga ba§la.mışlar veya Stepler 

z mı kalmışlardır? 
~ Hayır ••• Bu mucizeler olmamış
bc\>~t, Ya.lnız Bahçesaray"da bir gece 
'dt et Gıray' yatak odasına giren bir 
~ trı tarafından adamakıllı pataklan
llı'tt 'Ye elindeki gizli vesiklar aşırıl-

ır. 

~?-Tuhaf şey ! ... Nasıl olabilmiş bu 

tt;J" lier halde aklın kabul edeceği 
~~.erden değil ama, olduğu muhak· 

, s:·-..... 
ttttrır !z. yalnız düşmanlarınızı takip 
'nıa '1nız. Ben dostlarımı da düş
~lıı. r-ıın kadar sıkı bir göz altında 
~\it ndul'Urum. Zira Çar lvan bir 
~ ~an gelecek büyük bir fenah· 
~~anında ogrenmek nasıl lazım 
~'tt ır dostu başına gelecek bir fehi
~ıı~n korumak veya dostluktan düş
llıt~ ıga geçmege hazırlanışını öğren
'tt C~e o derece faydalrdır. ~iz Dev
ti~ ia~ral:''a yük yük hediyeler gönde
~ oı Cdıklerinizi ona yaptırmakla her 
..: Up b. . . 
'l~İtt I" ıtmıştır sanıyorsunuz. Ben 
tıbi ~.krinizde değilim. Devlet Giray 
jtt bÇ0 zü doymaz ve canını çok &e· 
~duır ada;n her an göz önünde bu
ltt G·rutınahdır. Zira Çar Ivan Dev
taııı.~~Y'dan çalıııan vesika1arı kime 

, ?~şlerdir bilir misiniz? 
• ? ••• 

'S" 
1 , uyun Bike. 
tr de~ayret 1 Kazan'dakiler böyle iş-

...._ aşarıyorlar ha? 
~ b~e &andınız ya? Kazan'Jılar bü
~'liı~~ oyun oynamaktadırlar. Kefe 
~lt 1 vasrta gibi kulJanarak Istan
liııdc~ap.tıkları teşebbüsi.ılerin hiçbi • 
ti •lt hır fayda gelmediğini görünce 
llıtgc ltıdan bunun sebeplerini öğren
)j cı~ı§tılar. Çünkü Kmm'ı, Kefe· 
~lltın ~ e bulunduran I&tanbul sulta • 
lıııtrı efe'den dört at boyu ötede bu
~ ig t?Ptakları kendisine bağışla
~ c:c tiren insanların yalvannaları
ijtlu 'Yap vermek istcmiyeceğini bir 
~tfc•Yi akıllanna sıgdıramamışlardı. 
t.~ltıct ;e etrafını zapteden Gedik 
-"'İıJa. aşa adında bir Türk'tür. Ka
~ıı c r 0 nun uzak Türk yJırtlarile 
~tun:~dan anlaşmaga çalışmış ol· 

1 ı l<a atırltyarak şimdiki Kefe Va
~t \re 

1~ Paşanın vaziyetini ölçmüş
d ~lar1 Üiha:ret Kasım Pa§Clnın Çıvaş 
~~tunu e .?1~az çokça uğraşmakta ol
'~ ardı gor';lnce ve hele Bay Toğa-
liatı)lll nı bır rarça kollayınca nasıl 

, ~il aö'! o~d.u~larını anlamışlardır. 
b lllıişti zlcrı ışıtince Ivan sapsarı ke· 

t hah· Kasım Hanının üstünkörü 
~1lti. ;{ uçurmadığına artık aklr ke11-
;:_ •l1tıa:Ştanbaşa kulak kesilmiş. ne
•141t cUrnlan dinliyordu. Şah Ali düz· 
~.~ )) el erle devam etti: 
"tıı a aha dogrusu bütün bunlan 

an lnlimı~tır. E&cr Kaıan· 

~ N================================================~ • 

da bir Batır Han bulunmasaydı Sü- ı da onun bir Kazan casusu olduğunu 
yun Bike ile etrafındakilerin .. tiöyle benim gibi öğrenmiş bulunuyor ama. 
bir zeka işini başarabileceklerını san- - lş te işten geçmiş bulunuyor ... 
mazdım. Llikin onu Bahçeseray'da Değil mi? 
gördüğüm zaman .• 

- Nasıl? görüştiinüz mü? 
- Evet ... bilmiyerck. 
- Garip şey ••• Anlat bakalım. 
- Hediyelerinizi verdigim gün 

Devlet Giray onu da bearberinde bu
lundurmuştu. 

-!!! ... 
- Hayret etmeyiniz. Devlet Giray 

onu dostlarından sanıyordu. Ben ise 
Kırım'ın ileri gelenlerinden biridir 
sanmıştım. Hoş bugün Devlet Giray 

SOLDAN SAÖA VE YUKARDAN : 
AŞAGI 

1 - Bir ııemt (5). Bir mahsul (4). 
2- Buyuk (3). Ben de değil, o da de· 

iil (3). 
3-Cam (4). Saha (4). 
4- Bir denizimiz (3). Rabıt edatı (2). 
5-Duman lekesi (2). Kalbur (4). Ko· 

ku (3). 
6 - Yed (2). Bir gez rengi (3). 
7 -Şanu şeref (2). Ko~k (5). 
8- Krrmız:ı (2). Beyaz: (2). Nota (2). 
9- Dudakla nefes (7). Nota (2). 

10-Vilbet (2). Sıçan (4). 
11 -Ayı yuvası (2). Sucu (4). Yama {2). 

DUnkU Bulmacamızm halli 
SOLDAN SAÖA VE YUKARDAN : 

AŞA Öl 
1-Kaz:a (4), Dudak (5). 
2-Ana (3). Fa (2). Ral· (3). 
3-7.ar (3). Avlu (4). Ze (2). 
4-Su (2). Al (2). 
5 - Fas (3). Lif (S). Ne (2). 
6 - Davul (5). Tan (3). 
7-At (2). Ar (2) . 
8-Urfa (4). İnek (4). 
9-Ar (2). Nane (4). 

10-Kazan (5). Re (2). ~r (2). 
11-Kelek (5) Kara (4) . 

\ i 

~~! 
"ahu yuzun ne oldu, 
maşallah ne kadar 
oarlamışsın7. Hayret 
e>dılecek ne vara kar
deş. Bu gencleşmem 

Yllblll/&aıÇ•otJ 
sa\ er;inde oldu. Yuzo. 
rnu cırkınleşdırP.n 
fic kal tuvlerinden ve 
'> 117 crıdımin kızarma. 
ı:;ından benı nıhayet 
kurtaran odur 

- Hayır •.. Henüz son kozlar oy • 
nanmış değildir. Işte Çar lvan, bu 
Batır Han'dır ki, Devlet Giray'm ya· 
tak odasında Devlet Giray·ı bir iyi 
patakladıktan sonra onu mahvedebi
lecek derecede miihim olan vesikala· 
rı alıp Kazan'a kaçmıştırt 

Çar'ın donuk gözleri'nde alaylı bir 
bakış belirmişti: 

- Gen~ mi bu adam? • diye sordu· 

[ Arkasr var 1 

A~usto CUMARTESi 

PARALAR 

Sterling 
Dolar 
20 Fransız frangı 
20 Liret 
20 Belçika franıı 
20 Drahmi 
20 İsviçre fr. 
Florin 
20 Çek Kuron 
Avusturya ı;ilinıt 
Mark 
Zloti 
Pengo 
20 Ley 
20 Leva 
20 Dınar 
Yen 
İ5veç Kuron 
Altm 
M ;idiye 
Banknot 

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

816,-
80.-
96.-
22.-
40.-
23.-
23.-
16.-
23,-
52.-
33.
so.-

934.-
52,50 

234.-

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

820,-
81,-
38.-
23.50 
42,-
24.50 
24,50 
17.-
24,-
54,-
34.-
31,-

935.-
53,-

236.-

ÇEKLER 

Paris u1ere 
İngiliz lırası 
Dolar 
Liret 
Belga 
t&veı; frangı 
Leva 
Florin 
Çekoslovak kuronu 
Avusturya 
Pczeta 
Mark 
Zloti 
Pena:o 
Ley 
Din.ar 
Yen 
Çernove~ 
İsveç kuronn 

ESHAM 

Kapan11 

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 
'5.81.43 
1,98,50 
'4.21.-
4 51.40 

63,77.SS 
34.96.33 

2.71.30 
10.91 

3,11,58 

İt Bankası :Mu. 92,-
~ N. 9~0 

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

.. % 100 42,-
Şirketiahyriye H.25 
Tramvay U,50 
Bomonti • Nektar 7,50 
Terkos 15.SO 
Reji 2,50 
A~an~mm~ l~D 
Merkez Bank15' 58,20 
Osmanlı Bankaııı 23,5 
Telefon 1 ı.-
lttihat> Dcfirmencilık T.A.Ş, 8.50 
Ş~rk Değirmenleri 0.76 
Sark Merkez: Eczanesi '4,15 

Bi(iKi ve DiKiŞ 
Esaslı aurcltte öğretip mutaddak 

diploma veren 

NEKTAR l ZARUKYAN 
Talebe kaydına batlamıttır. 
Pazardan maada bergün 9-12 ve 
14. 18 e kadar müracaat kabul 

olunur. 
Adres: Beyotlu Altın Bakkal 

Babil caddesi nyı 63 

FAYDALI 
BiLGiLER 

BUGÜNKÜ 
PROGRAM 

lstanbul 
18.30 Bayanlar i§in iimnaır;tik derEleri. 

Bayan Az:ade Tarcan. 18,50 Fransızca 
derg. 19,10 Plak neşriyatı, 19,50 Romen 
Halk musikisi, Estcgaço orkcstrasr, 20.20 
Son haberler, borsalar. 20,30 Bayan Bed
rih Tüz:ün, Tıirkc;c ı;özlıi eserler. Radyo 
caz ve tango orkestraları, 21,35 Son ha
berler, borsalar. 21,45 Bayan Kaznn, ke
man solo. 22.- Plak nc~riyatı. 

BUkreş 
13-15: Plak • Duyumlar. 18: Radyo or

kestrası. 19: Duyumlu. 19.15: Konııerin 
sürdi. 20: Sozler. 20.20: Konser. 20.50: 
Duyumlar. 21: Sözler. 21.15: Piyano • 
viyolonsel oda müziği. 21.45: Şarkılar. 
22.05: Saksofon ev kııilofon konseri. 22. 
30: Duyumlar. 22.45: Lido'dan role (kon· 
ser). 23.15: ransız ve Alman dillerile du
yumlar: 23.20: Hafif muzik. 

Budapeşte 
20.ŞO: Macar ııarkıları. 21.35: Şiirler .. 

22.10: Plak. 23: Duyumlar. 24: Yaylı 
sazlar kuarteti. 

Varşova 
19.45: Plak • Soz:ler. Duyumlar. 21: 

Süel yayım. 21.50: Şarkılı konser • Soz:
ler. '21.45: Konferans. 22.30: Edebiyat. 
23· Senfonik konser. - Sozlcr. 23.05: Dans 
pli.klan. 

Belgrat 
20.30: Ulusal yaynn. 21: Borodinin 

"Prens İ&or .. opcrasr. 

Roma • Napoli • Bari 
Konferııns. 21.40: Eml'\lerich Kalman'm 
"$ikago dıişesi., adlı opereti. 24: Duyum. 
lar. 

MUnih 
20: Aktam müziği .. 20.30: Tarihi ya. 

yun. 21: Duyumlar. 21.10: :Marlilar. 23: 
Duyumlar. 23.20: Program arasL 24: 
dans müzlii. 

Bresi av 
21: Duyumlar. 21.10: Dans muziği. 23: 

Duyumlar. 23.30: Gece konseri. 

• 
NÖBETÇİ 
ECZANELER 

Bu gece nobet~i eczaneler şunlardır : 
Eminöniinde Hüsnü Haydar - Fener· 

de Hüsamettin - Ankara caddesinde Eş
ref - Bayazıtda Cemil - Küçukpazarda 
Y orgi - Y cnikaprda Sarım - Karagiım· 
rükte Fuad - Kadıkoyıinde Biıyük -
Ye!değinnenindc Oc;ler - Şchzadebaşm
da Üniversite - Samatyada Teofilos -
Bakırköyunde istifan Terz:iyan - Beşik
ta:ta Recep - Şehremininde Nazım -
Haskoyde Yeni Tilrkiye - Kaı;ımpaşada 
Yem Turan - Heybelide Yusuf - Bfi. 
)'iıkadada Şinasi Rı:ra - Bcyoilunda 
Kanıuk - Pangaltıda Gilneş - Taksim
de Karakin Kürkçiyan - Galatada Hida
yet - Şişlide Perlev - Eyüpte Hikmet 
eczaneleri.. 

• 
SiNEMALAR 
TiYATROLAR 

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

• Türk Hava Kurumu Beylerbeyi Kamu
tu tarafından çarşamba güniı akşan,ı, 
Beylcrbeyj Yadık tiyatrosunda bir mli
..amere verilecektir. Müsamerede Ef. 
tıılya ve Kemani Sadi tarafmdan kon
ser ve Komik Fahri Kumpanyaııı tara· 
fmdan temsiller verilecektir. 

• ipek : Bulunmryan Adam. 
• Yıldır. ı Çın Sesi - :Moııkova ı;ocuklarL 

• Alkaıı:ar ı Çıldrrtan dudaklar - Ölüm 
Ker\'anL 

• Aeri : Ekmekçi Kadm - Petrol Mu· 
har ebesi. 

• Melek ı Kar.t~ Sevdahlar. 
• Şık : Otuz giır.lük Prenses - Meçhul 

adam. 
• Milli : Cicl Berber - Hafiye. 
• Sümer: Bitınemiş Senfoni - Kadın sc-

verııe. 

e Ü•küdar Hale: Şahane Vals. 
• Alka:r:ar ı Bataklı damm ltu:L 
• Milli : Çü;:m kan - İntikam. 

• 
L 1 M A N 
HAREKETLERi 

Buıün limannnu:dan gidecek vapurlar: 
Saat 

9.- Asya Mudanyayı 
21.- Gülnihal Bandmnaya 

Saat 

Bugiın limannnıı:a gelecek \'apurla.r : 
6.30 Saadet Bandırmadan 

• 

9.- Çanakkale Meninden 
14.30 Vatan Karadenizden 
15.- Sakarya lzmirdcn 
16,15 Ayten İzmitten 
17,30 Bartm Mudanyadan. 

iTFAiYE 
TELEFONLARI 

İstanbul itfaiyesi 
Bcyoilu itfaiyesi 
Kadıköy itfaiyesi 

24ZZ2 
44644 
60020 

Yctilköy, Bakırköy, Büyük· 
dere. Uııküdar itfaiyesi 60625 
Paşabahce. Kandilli. Erent6y. Kartal, 
takılan için telefon untralmdald memu· 
bliyillcada, Heybeli, Burıaz Kmalı .~· 
ra (yan&m) kclımetıni söylemek kafıdir. 

• ÇABUK SIHHI 
YARDIM TEŞKiLA T J 

Bu ttumaradau imdat otomobili 
istenir. 44998 

• 

Seııiye 

r 

Hizmetçiliğe başladığı on yedi ay· 
danbcri, bu, Halimenin girdiği dör -
düncü evdi. İflas eden üç tecrübesin· 
den sonra da ümidi kesilmemi ti: 
Hala içine girdiği evdeki hanımın a
yağını kaydırmak ve yerine hanım ol 
ma kistiyordu. Bunun için Allahın 
verdiği "kudretten sürmeli tahrilli 
gözlere,, lohusa şerbeti rengin· 
deki dudaklara, kalın lastik 
gibi srkı ve kıvrak etine, göz 
kırpmadan yalan söyleme kabili 
yetine ilave edcbilecegi meziyetler ka 
zanmaya da çalışmıştı: Okuma yaz -
ma, dans, fransızca birkaç kelime ve 
sinem ayıldızlarından bazılarının isim 
Ierilc göz süzme, ~oyun kırma gibi 
hünerlerini ögrendı. 

Bu sefer girdiği evde ümidi çoktu. 
Çünkü hanım, ötekiler gibi ciddi de· 
ğildi ve sağlam ayakkabıya benzemi· 
yordu. Hem öyle pek terbiyesi, kibar 
lığı. okumuşlugu da yo~tu. ~ialime 
onunla kendisi arasındakı sevıye ya· 
kınlıgından aldıgı cesaretle işe başla
dı. Bu iş evvela hanımın teveccühünü 
ve sırdaşlığını kazanmaktı. Çabuk mu 
vaffak oldu. Seniye (hanımın adı), 
ona erkekler hakkındaki fikrini sor
maya kadar varmıştı. Halime yalan 
söyledi: . 

- Benim bir yavuklum v~r. İkı 
senedir onu çıldırasiye sevıyoyu~. 
Başka hiç bir erkek hoşuma gıtmı· 

yor. dedi. 
Seniye çok antika birşey sordu: 
- Kocam da ho una gitmiyor mu? 
Halime bu yalanı zaten maksadını 

gizlemek için söylemişti, oyununa 
devam etti: 

- Hayır! deetl. -ıbcn kalrn dudaklı 
erkeklerden hoşlanmam. 

- Fakat, hoşlanmaya çahşacaksın 1 
dedi. 

Bu da nesi? Ne demek istiyor? 
Halime onun gözlerindeki ciddi· 

yete şaşarak: 
- Anlamadım doğrusu ... diye mı· 

rıldandı. 
Seniye izah ediyordu: 
- Anlamryacak birşey yok. Ben 

kocamdan ayrılmak ve bunun için de 
onun bir çapkınlığını yakalamak is
tiyorum. Bunun için de sana güveni
yorum. Yoksa ben eve senin gibi eli 
yüzü düzgün, açıkgöz, oynak bir kız 
sokar mıydım? Maksainn bu. anla· 
dın mı? Sen kocamı başlan çıkaracak-
sın. 

Halime masum rolü yapmaktan 
vazgeçmiyecek kadar ihtiyatlı dav-

ile Halime 
Yazan MI· FA. 

randı ve sordu: 
- Kolay mı bu? 
- Kolay. Hizmetçilere bayılır o. 

Bakaana, beni de nikah etti, aldı. 
Halime Seniyenin yiızi.ıne hayretle 

bakarak: 
- Ay ... dedi. siz ... Sen ... 
- İlkönce onun hizmetçisiydim 

sonra karısı oldum. 
Halime bir kahkaha atmıştı. Hanı· 

miyle birdenbire üç dört perde lıi.ü
bali olarak ona: "Bundan evvel hangi 
kapılarda çalıştın?., diye sordu. Mes 
leki konuşmaya başladılar .. 

Halimenin anlamadıgı hır nokta 
vardı: 

- Peki niçin ayrılmak istiyorsun? 
diye sordu. . 
Hanımlık beni çok yoruyor. Bır de 

benim onunla mukavelem var. Bana 
hiyanetJik eder de boşanırsam ~ç .hin 
lira verecek. Bu parayı almak ıstıyo-
rum. 

- Şimdi anladım •.• 
- Beş yüz lirasını sana \'erirur .. 

İşi pişirmeğc bak. Hem de ... Kimbi· 
lir?. Belki beni boşadıktan sonra se
ni alır. Hizmetçilere düşkündür, de· 
dima ... 

• Plan muvaffakıyetle tatbik edildi. 
Seniye şahitlerle beraber kocasını ve 
Halimeyi bir odada yakalamıştı. Bo· 
şanma kararile beraber parayı da al· 
dı. 

Halime de onun yerine geçmı,ti. 
Hanım oldu. 

jki ene kadar sonra. parasız ve iş 
siz kalan Seniye, bir gün HalimeyJ; 
geldi, vaziyetini anlattı: 

- Hizmetçini sav, yerme beni al! 
dedi. 

Halime kocasına danışmadan bu İsi 
yaptı: hizmetçiyi savdı. yerine Seııı· 
yeyi aldı. 

Erkek akşam üstü apartımana g~ 
lip te karşısında hizmetçi önlüğile es 
ki karısı Seniyeyi görünce şa ırdı: 

- Bu ne? diye bağırdı. 
İki kadın vaziyeti anlattılar. 
Erkek biraz diişündükten sonra 

karısına dedi ki: 
- Aranızda kıskançlık olmıyacak 

ha ... O şatrla ! .. 
Halime anladı ve Scniyeye minne· 

ti oldugu için kabul etti. Geçinip gı· 
diyorlar. Aralarında hır çıkmıyor. 
Memleketimizde hanımla hiımctçı a
rasındaki farkın bazan bir önlükten 
ibaret olması böyle komedilere müsa 
ittir. 

ENGLiSH HIGH SCHOOL 
Erkek mektebi: rtitantatı Tel. 41078 

Mektep 25 Eylülde açılaeakbr Kayıt ve"kabul 2 Eylülden ıhbaren, 
rı ı puardan maada hergün saat (10, 30 • 12, 301 a kadar mektebde 
~ yapılmaktadır. 

Ankara Otobüs işleri Direktörlü
ğünden: 

Otobüs biietcileri için 50 adet çanta alınacaktır. 
Tahmin bedeli 200 liradır. Şartname ve mühürlü nümu
nesi Ankara Otobüsleri Direktörlüğündedir. İhaksi 
10-9-935 tarihli salı günü saat 10,30 da yapılacaktır. 
İsteklilerin yüzde 7 ,5 ilk teminatlariyle Otobüs İşleri 
Direktörlüğüne ~etmeleri. ( 2 3 71 ) ( 514 8) 6656 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
ı - 3-9-935 gününde pazarlığı yapılacagı gazete

lerle ilan olunan (22498) lira bedeli keşifli Kırklareli 

Yaprak '):'ütün Ambarı inşaatı 16-9-935 günü saat 16 
ya talik, 

2 - 10-9-935 gününde pazarlığı yapılacağı ilan olu .. 
nan (41507) lira bedeli keşifli Sivas BaşmüdÜriyeti bi
nası inşaatı 17-9-935 saat 16 ya talik. 

Kapalı zarf usulile eksiltmeye konulan yu-
karda yazılı inşaatın pazarlıkları hizalarında vazıh 

günlere talik olunn1uşdur. Talip olanların bedeli mu
kabilinde şartnan1eleri almak için her gün ve zarfları 
vermek için de tayin olunan n1üddetinde Kabataşdaki 
Alım Satun KomiS30R™ miiraca.atlarL (51i7) 



10 

Babil Muhasarası 
Acem Ordusu Nihayet 
Uzun Zaman Mukavemet 

Eden Şehre Girmişti 
'Babil dört çevreden muhasara al- le getirmeğe cesaret edeni ben derhal 

tına alınmıştı. Murabbam her çevre- idam ettiririm" diye kükredi. Fakat 
Gi 17 kilometre uzunluğunda olan bu fedakar general tertip ettiği bir pla
şehir koskoca bir kale manzarasını nın teferruatından ibaret olan bu ha. 
andırıyordu. Bilafasıla 19 ay Acem li kendi elile yaptığını söyleyince son 
ordusu bu müstahkem şehrin duvar- derece hayret içinde kalmıştı. Hele 
larından bir delik açarak şehri zapt Babil'in sukutu için böyle bir hareke
için beyhude uğraşmışlardı. te kat'i bir lüzum olduğunu söyledi-

Cyrus'ün harp hileleri bile şehri al· ği vakit büsbütün şa§ırmrştı. Zaval
mak hususunda fayda vermemişti. 1ı generali beyhude yere azarlıyan 
Muhasara altında kalan halk, Acem Darius biraz sükunet bulduktan son
askerleri ile şehrin duvarları üzerine ra Zopyrus'Un Acem ordusundan bir 
çıkarak alay ediyordu. Imparator firari olarak düşmana iltica ederek 
Darius'ün kulagına kadar giden bu bir vakit sonra Babil'lilerin itimadını . 
alaylı sözler arasında: "Niçin mem· kazanarak vaziyeti iyice kavradıktan 
leketinize dönmüyorsunuz, Acem ev- sonra mesele birkaç bin Acem aske
latları; siz bu şehri katırlar yavru rinin feda edilmesine bağlı kalıyordu. 
yapıncır~ kad~r. da ~-ekıe ~ni~. zapte- Feda edilecek ask ı . 
demezsınız" gıbı mustehzı cumleler er er 
de vardı. Bu askerleri Darius kendi elile se-

Bu alaydan birkaç vakit sonra çecek, feda edecekti. Bu plan üzeri· 
~cem ordusundaki katırlardan birinin ne karar verilerek herkesin vazifesi 
yavruladığı rivayet olunuyor. Zopy· ayrıldı ve vakit te tayin edildi. 
rus ismindeki Acem generali vak'a· Zopyrus yalnu: olarak şehrin du· 
dan haberdar edildiği zaman inanma· varlarına doğru ilerledi. Firari rolü
mış. fakat bilahare katırın yavrusunu ı:u o kadar iyi oynuyordu ki, Babil
gözile görerek ister istemez inanmış lıler onun kapılardan birinin dibine 
ve Babil'Iilerin bu sözlerinin yerine kadar gelmesine müsaade etmişlerdi. 
geleceğine k~naat getirmişti. Uzun Bir dakika sonra açılan kapıdan ge
uman düşündükten sonra Babil'in n_er.ale ne istediğini sordular. Kendi
sukut edeceğine inanarak muhasara- sının Acem ordusundan kaçan Genc
yı şiddetlendirmiş ve Darius'e gide· ral Zopyrus olduğunu &öyledi. Vücu
:rek hakikaten şehri zaptetmek için dülndeki yaraları göstererek bunların 
büyük bir arzu besleyip beslemediği- imparator Darius'e şehri muhasara
ni sormuştur. Darius'ten şehri zaptet- ~an vazgeçmesi için yaptığı bir tek
rnek işine her şeyden ziyade ehem· hf üzerine açtığını da ilave etti. 
miyet verdiğini ve meselede Acem or- En sadık bir generaline bu hali re
dusunun §erefi mevzu olduğunu anla- va gören Darius'ten intikam almak· 
ymca General Zopyrus her türlü mü- tan başka bir gayesi kalmadığım söy
lahazalan bir tarafa bırakarak var liyen Zopyrus :-aralarından kanlar 
kuvvctile şehrin zaptına çalışmağa akar halile sözlerinden şüpheyi kal
başladı. Tertip ettiği plan bir gaye dırmış bır manzara arzediyordu. Ken
uğrunda nefsine zulümden çekinmi- disini bu hale sokan Acem Imparato
yen bir zihniyeti göstermesi itibarile ru Darius'e karşı Babil'i müdafaa ile 
sok şayanı dikkattir. en büyük intikamı alacağını söyliyen 

Bir gün yaralı ve üzerinden kanlar General Zopyrus hfikimler huzuruna 
ekan bir adam Darius'ün huzuruna çıkarılarak uzun uzun istintak edildi. 
çıktı. llk nazarda bu adamı teşhü; Bundan on gün sonra, evvelce ta
~tmek hakikaten güç olmuştu. Zopy· karrür eden plan mucibince Acem or
rus ismini duyunca İmparator Darius dusundan seçilen 1.000 nefer Samira
yerinden fırlıyarak: mis kapısmm önünde toplanmış bulu-

.. _ General. sizi bu hale solanağa nuyordu. Uzcrlcrindc ;lcalkan ve ok 
kim cesaret etti?" dlfe bağırdı ve: ile yai' bulunmıy,an bu ;ıskcrler, sa-

"Benim e'n 
1 
itimat ettiğim generali- dece kılıç ile müsellah bulunuyordu. 

inin burnunu, suratım keserek bu ha- Kendilerini bekliven akibettcn biha· 

• Sabire giren Acem aıkerleri, 
ıehri bir gün evvelki içki ve kadın 
alemlerinin mahmurluğundan he· 
nüz: kurtulmamı§ bir halde buldu· 
lar. Sarhoı kadınlar kendilerine 
kase kase aırap ikram ediyorlardı. 
Genç ve güz.el Babil kı~an fatih· 
lerin kollcır,ı cırcuıntla uyanıyorlar
dı. 

• ber, başlarına gelecek frlfıketi bekli· 
yorlardı. Çünkü emir ku. · idiler. Ba
bil'i bu işten evvelce hab'.rdar eden 
Zopyrus hakikati söylemiş olduğun
dan dolayı epey bir itimat kazanlt'.'Ş· 
tı. Babil askerleri muvaffakiyetli bir 
sıkış yaparak en son neferine kadar 
bin Acem askeri koyun gibi katledil· t 
diler. 

Birinci muvaffakiyet 
Birinci muvaffakiyetten sonra zo .. 

pyrus'lin kredisi çok yükseldi. Bu 
ademi n'luvaffaki}'.ettcn '9Dr4 da - • .• .• 
Acem'lerin Ninevah kapısını daha bü· J bir itimat uyandı. Ve hakikaten de· ı de toplandılda.n goruld~. . 
yük bir kuvvetle zorlıyacaklarmı ha- ı diği gibi birkaç gün sonra 2.000 Bu askerlerm ~e ayn~ akıbete du
be'r veren ~enerale karşı daha derin Acem askerinin Ninevah kapısı önün· çar olduklarını soylemege hacet var 

mı? Zopyrus'ün verdiği talimat muci· 
bince bunlar da son neferine kadar 

j<, ~Ytı.:• • { ~~, ' 11: 1 .. kılıçtan geçirilmişlerdi. Ninevah ka· t&' ~ "• .(~ ) ~ii{.f.ı 1 pısı dışında iki bin Acem askerinin 
/ '·ı ~ :-.~Jt~ \ ' ---- .. l .J ce~edi, kızgın güneş altında tefeısüh 
~ ı • ' 1 ·-;. ~ 4 "'-.;; 1 ... edıyordu. 

r ~ ~--.,,~~ ... .il Yirmi aylık hareketsizlik herk~siı_ı 
f l ı ! ruhunda bir bıkkınlık hasıl etmı~tı. 

'J(apı açılarak. General Zopyrus istiçvap edilmege başladı. Kim 
11/duğr.wu bilmir..ordy. Faliat p Cienc.ral Zopl..ru.s oldut..c:LIJ ~ak· 

1 , Bu yeni harekı;;ler. ya.lnız müdafile: 
·' ~ """lı · rin ordusunda yenı bır hayat, yenı 

bir canlılık uyandırmakla kalmadı. 
J Onlara muhasarayı muvaffakiyetli bir • '_ ... ... , ; surette başlarından defetmek husu

sunda ümitlendirdi. 

,., 

, . 
·' . . 

,• 

Diğer taraftan Zopyrus Acem or· 
dusunun üçüncü ve kat'i hareketini 
de Babll'e blldinnit bulunuyordu. Yir· 
mi gün zarfında Chaldean kapısı 

1 • 'önünden 4.000 askerlik bir hücuma 
, ... ı,,.,. daha teşebbüs edeceklerini söylemiş-

,J (' \ ' I .,, 

ti. Muayyen günde bu dört bin nefe· 
rin de bir tanesi kac;amadan kılıçtan 
geçirildiğini gören Bnbil halkı, artık 
General Zopyrus'e şehrin anahtarla
rını da teslim etmek şartile başku· 
mandanlık vazifesini tevdi etti. 

.. 

Darius ile Zopyrus arasında takar
rür eden plan mucibince son hücum 
şehrin dört çevresinden başhyacak ve 
buna mukabil de Zopyrus kapıların 
muayyen zamanda Acem askerlerine 
açılmış olmasını temin edecekti. 

Gayrimuntazır bu hücuın karşısın· 
da müdafiler hayli bocaladılar. Zopy· 
rus guya vaziyeti kurtarmak rnakıa· 
dile Cissian ve Balian kapılarını açtı. 
Acem askerlerinden mürekkep taşan 
bir nehir gibi şehre karşı başlıyan 
düşman akım bir iki dakika içinde 
bütün kapıları açmak artile Babil'i 
doldurmuş bulunuyordu. 

Darius'U ilk karşılayanlar 
Muhteşem şehirde Darius'ü ilk 

karşıhyan Zopyruı'ün yaralı ve kan
lar içindeki çehresi oldu. ln&anın tüy· 
lerini ürpertici bir soğukkanlılıkla fe· 

~· ..;. . da edilen 7 .000 kurban nihayet §ehrln 
-~ ""' sukutile unutulmuş bir hale gelmi;ti. 

._ .. # Babil'in feda ettiği güzel kadınlar da 
:uı ' ayrıca hiçbir maksada hizmet edeme· 

den dünyaya göderini kapamış bulu
nuyorlardı. 

Bu kadar büyük blr hailenin ölU· 
leri, isyana önayak olanlarla birlikte 
gömUidiller. 

Zopyrus milli bir kahraman merte· 
besine yUkselmlgti, Babil'e vali tayin 
edildi. Zaferden sonra Darius'ün bir· 
çok defolar Zopyrus'ün yüzünü bu 
hale getiren zaferi, ke ke kazanma • 

;;ııı:ı: saydım dediği duyulmuştu. Onun 
,,...~l!J;JJ.~· " güzel ve şen yüzü yirmi Babil'e de· 
,,..~-i ~*.,,,,/ ğişilmez diyerek ağladığını görenler 

. ....... ~~.,;..:~ vardı. 

amaga uzum bı c gormedı. uzu gozu an ı~ındc ıdı ben opy· iade etmek hakikaten güç bir vazife 

1 
1 v 1- ·ı ·- . y·· - .... k • . • . Z 1 Sulhten sonra şehrin tabii hayatını 

ru.s'um diy_c bağırdı. ~~ almıjtı. Si.irU h.iliııcl' erke 

2 · I · flS 

J 

mukabil koca eldede tek tUlı ~~ 
kalmıştı. lki senelik bir mubasa_r! (4 
sonra birçokları basta, kuvvc~iil"' si~ 
zayıf erkek sürülerine mukabil, tt!P 
kalan bir avuç ~adının da arı~ ~t 
manzara elim idi. Kimisi aslık~r~ 
misi Uzerlcrine aldıkları va'., ti' 
ağırlığından ha&ta ve mccal51 

halde sürünüyorlardı. ~esi' 
Bunlar karılık ve annelik vaf\; ~· 

ni görmekten ziyade hastane 1 

muşlardı. ,ocıı 
Babil'lilerin vaz.iyetini tetkilc fD( 

Darius uzun uzun düşUndüktC1\ııi'' 
ra etraftaki şehirlere haber Y~11,ıı 
rak şehri ihya etmek Uzerc d6.r.l'(ıp 
yerinde, zinde ve güzel ka .aG' 
celbine tcsebblis etti. Az ı:arnarı t tı•' 
ra şehre ü"zun kervanlar, kafilcl'dil'! 
Jinde Opis. As ur, Gatah v\1reıl 
Dicle kasabalarından hasna ba,~16' 
akın etmeğe başlamışlardı. şı ııı6'! 
Kafkaatan tutun Fenike aahnıer ~I"' 
bile en güzel kızlar, kadıntar (}ı'" 
halinde şehre akın ediyorlardı. ab'ır 
teri tentenelerle örtülü öküz: ar ~ıl~ 
rile gelen bu güzel kadıntarırı. 1 ıı•I 
rinde beliren tcbcısilm Babı rı~ıtt'. 
üzerinde derin bir inılrah uy~it W 
yordu. Acele ile evlerinden tıl 
parça çama ır ile yola çıkarıtaıı f'..~ 
genç kıı~la~ sanki büyük. ~.ir. b•0~· varmış gibı şen ve şuh glilu§liP ,.,';r! 
ııyorlardı. Esasen gençlik her . 
böyle değil midir? cfot 

Bütün gözler medeni şeh~ı:el ~ 
dönüktü. Hepsi de genç.ve b•ll 
kadın &ürüleri, müteaddıt ara ııııt c' 
içinde birer çiçek demetini. Y3

• aıt~ 
büyük ve ıık bir yemi§ sep.etirı~ ~. 
rıyorlardı. Yeni yüz, yeni ıfad ;,r'°
bir muhit ve heyecanla karışık ıcıs~ 

. zeştli bir maceraya koıan .~u ,111rı.:ı 
ıehir halkı açık kollarla, goıf1 ı',J 
kşrgılıyorlardı. Buna mukabı aıe• r 
bakireler de onları bekliycn Y~ıcıit' f 
ya muzlim akibeti leeyeeanla rif1 tc' 
lardı. Elli bin kıı ve kadın ıeJ\ >''~ 
}arından eeçtikçe halk §C~=-~r, hfY·~ 
yordu. Sevinçten gülen yuı} çı~~!ıe 
canla açılan kollar, elli bsrıeh,tiJY 
kalbi ıineıine basmak için t 
yollara dökülmüştü. ur•Pt•~· 

ÖldUrmckten, ölümden. ıı: ıe at~,. 
açlıktaıı bıkan Babil iıtik1:-r 'ıcib~1, 
hayata ıu&amıgtı. Herke• 

1 jbİ ti t1 
tan, tatlı bir hayale uyanı~ ~ 1c~1 ( 
ıediyordu. Unutmak, c:ek:/rı1e11d1~1, 
ancık bir kadın yilzünUn ~0tiif1 f 
bileceği gibi uyugturına1< c:af1 ıc• 
keklerin kalbini &armıg, hCYe ,ı-
Iamıştı. ktarırı ',.e 

Kılıçların, kalkanların, 0• 11rld ıı· 
rini harpler mu11iki aıetıerı, tJ\lıı:~, 
neş'~ almış:' miğferler atıtrn_ıt~,itı' 4r 
rın yerlerine çiçek demetler~Jtl "r,ıı· 
muştu. Elli bin genç v_e g a;ııtlıl (' 
nm izdivacı bir haf ta ;çınde ritıif1 1"01· 
mış, Babil şimdiye kadar tı ,,ıııı' 
detmediği nef c ve ıcvke 
mut"'-

.. .. 
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MERZiFON 
Amerikan Kız Hayat Mektebi 

Lisan - Ticaret - Ev idaresi Kursları 
23 Eylülde a~ıhyor. Kayıd başlamıştır. 

Leyli ücret : 200 lira - Nehari ücret: 25 lira 

Orta derecededir. Buradan diploma alanlar Üsküdar - Amerikan 
Kız. ·Lisesine imtiharvıız. alınırlar. 

6620 

[MET AM9RF.OZ · ı 
Yüzdeki çillerı ve sıvılcelerı geçınr 

6622 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme ı 
Umum idaresi ilanları 

Muhammen bedeli 8856 lira olup mıkdarları aşağıda 
Y•lzılı olan yatak eşyası 11-9-1935 tarihinde Çarşamba 
g-imü saat 1 5,30 da Ankarada idare binasında kapalı 
zarf usuln ile satın alınacaktır. Bu işe girmek isteyenle· 
rin 664,20 iiralrk muvakkat teminat vermeleri ve kanu
nun tayin ettiği vesikalar ve işe girmeğe manii kanud 
lıulıınmadığma dair beyanname ve teklifler ile ayni gün 
~aat 14,30 a kadar komisyon reisliğine vern1eleri la
zımdır. Bu i~e ait şartnameler Haydarpaşada Tesellüm 
ve Sevk müdürlüğünde Ankarada Malzeme dairesinde 
para:;ız olarak dağıtılmaktadır. 

200 dane pamuk şilte; 30 dane seyyar karyola siltesi, 
1600 dc;ne y;ıtak ve yorgan çarşafı ; 200 dane küçük 
yasdık yüzü; 1000 dane büyük yasdık yüzü: 5 O dane 
kiıl~ük haş yasdığı : 300 dane büyük baş yasdığı. 200 

·-~ D r. H O R H O R U N i ~-· _c_ıa_n_e c_i_bi_n1_ik_. _< 5_o_9_3 )-----------6-65-1 

IEminönü Valde Kıraathanesi yanında hastalannı kabul eder. Tel. 241311 
6624 

istanbul milli emlak müdürlüğünden: 
Muhammen değer 

Lira 

Bakırköy: Sakız agacı Karaınehmet sokağı eski 6 yeni 
8 sayılı evin 1/ 4 payı. 563 

Büyükçarşı : Papas oğlu sokağı eski yeni 10 dükkanın 
tamamı. 750 

Kasımpıaşa : Süruru mahallesi Mevlevihane sokağı eski 
52 · 52 M. yeni 80-82 ev ve dükkanın tamamı. 1500 

Kadıköy : Rasimpaşa Rıhtım iskelesi sokağı eski 37 ye-
ni 57 sayılı evin tamamı. 1125 

Samatya: Hacı kadın Pulcu Agop sokağı eski yeni 16 ar-
sanın yarı payı. 200 

Kamertıatun : Manğasar sokağı eski 55-55 M. yeni 61-63 
ev ve dükkanın 1/ 4 payı. 133 

Kamerbatun : Yenişehir Kaya sokağı eski 105 yeni 123 
arsanın 1/ 2 payı. 93 

Mahmutıpaşa: Çuhacı ham üst kat eski yeni 22 sayılı oda· 
nın 2/ 4 payı. 225 

Büyükdere : Büyükdere caddesi eski 28 yeni 41-41 / 1 
bostanın 36/ 64 payı. 950 

B.üyükdere : Hopsi sokağı yeni 3 sayılı evin 36 64 payı 1465 
kadıköy. : Cafer ağa Ruşen sokağı yeni 10 evin 3/ 8 payı 648 
kadıköy: Cafer ağa Ruşen sokağı yeni 12 evin 3/ 8 payı 844 
Büyükada: Cami mahallesi Tepeköy mevkii yeni 10 

evde bulunan eşya 22 
Üsküdar : İcadiye mahallesi Taşçı sokağı eski 5 

yeni 9 ev 626 
Kuzguncuk: İcadiye mahallesi Aranik sokağı yeni 20 

arsanın tamamı. 38 
Üsküdar: Selami Ali Selamsiz caddesi ~ski 308 yeni 

272/ 1 sayıh dükkanın tamamı. 900 
Büyükçarşı: Papas oglu sokağı eski yeni 25 dükka-

nın 1/ 2 payı. 500 
Usküdar: İcadiye eski Kahya Serkis sokağı eski 14 

yeni 22 evin tamamı. 500 
Büyükçarşı: Çuhacı ham alt kat yeni 13 dükkanın 

3 4 payı. 80 
l:lüyükçarş;ı: ÇuhaCJ hanı alt kat yeni 51 dükkanın 

1/ 4 payı. . 200 
nuyükçarş1: Çuhacı han aJt kat bil'inci ada yeni 1 dük-

mn tamamı... ' 300 -
liüyükçarşı: Çuhacı ham alt kat yeni 27 / 28 odanın 

12 45 :payı. 120 
~üyükçarşı : Çuhacı hanı ikinci kat yeni 5 dükkanın 

tamamı. 120 
Gedikpaşa : Şehsuvar mahallesi Kilise sokağı eski 
. 31 yeni 27 sayılı evin 1/ 4 payı. 600 
.Arnavutköy: Ayanofri sokağı eski yeni 2 arsanın 

tamamı 2328 

Yukarıd9 yazılı m~llar 13-9-935 cuma ğünü saat 14 de . peşin 
J>ara ve açık artırma ıle satılacaktır. İsteklilerin yüzde yedi bu
Çuk pey akçelerini saat 12 den evvel yatımıalan. (M). (5089) 

Yuzun parlakbğınr ız,1Je ve 
~İldin güzelliğini jdame için 
ltt.Jtrar tekrar pudralanmı -
~ lüzu.'11 yıoktur. Son 

bi.r keşif, size yalnız bir defa pu.d· 
"&I.anmağı ve bununla teninizin ta
~ligini .ve yumuşaklığını 7 sa.at 
,,0ruyacağına emin olabilirsiniz. 
lerem köpüğüM tabir edilen b:.ı 

!ayanı hayret cevher, şimdi imtiyaz 
lı bir usul dairesinde Tokalon pud
ra ·ı tı e karıstırılmıŞ"tır. Bu suretle To 

~lon pudrası diğer adi pudralarda':'l 
~ defa daha uzun müddet sabit ka 

lar, en &ıeıak haval<ijfda, en yoı ucu te· 

SABAH SAAT 2 DE TEKRAR 
PUORALANMAYA LUZÜM 
GÖRMEDi . BÜTÜN GfC.E..., 
DAN5ET MİŞ. OLMA51NA RA<;· 
MEN BURNU Hly PARLAl1lYOROU. 

nis maçlarından uzun dans süvare -
lerinde\l sonra, bile kat'iyen bir par
Jaklık izi bıraıkmaz. Tokal011 pudrasu 
bin genç kızın nermin ve taze teni

ni temin, hiçbir erkeğin mukavemet 
edemiyeceği sehhar bir güzellik bah 

şeder. Hemen bugünden bir kut-.ı 
alıp tecrübe ediniz. Sair birçok 
pudralardan ne kadar farklı oldu· 
ğunu göreceksiniz. Çünkü terkibin
de "Krem köpüğü" bulunan yegane 
ıPUdra, Tokalo.n pudrasıdır. 

lstanbul Harici Askeri Kıtaatı ilanları 

30000 metre yazlık elbi
selik bez kumaş kapalı zarf· 
la eksiltmeye konulmuş
dur. Hepsinin biçilen ederi 
16300 ve ilk inanç parası 
1222 lira 50 kuruştur. İha
lesi 6-9-935 cuma günü 
saat ondadır. Şartnamesini 

aJmak ve örneğini görmek 
isteyenlerin her gün eksilt
meye gireceklerin ilk i
nanç parası ve teklif mek
tublarile ihale saatından 
bir saat evvel Ankara M. 
M. V. Satmalma Komisyo
nuna vermeleri. (159) 
(4749) 6666 

* * * Kastamonide bulunan 
kıt'atın iaşesi için 19,0000 
kilo Un kapalı zarfla ek
siltmeye konmuştur. Tah
min edilen bedeli 28025 li
radır. Eksiltme 9 Eylül 935 
pazartesi saat 15 de Kasta
monide Askeri Satınalma 
Komisyonda yapılacaktır. 
Muvakkat teminatı 21 Ol 
lira 88 kuruştur. İsteklile· 
rin teklif mektuplarını bel
li saatten bir saat evvel 
komisyona vermeleri. 
(184) (4855) 6672 

* • * 
İzmir müstahkem mevki 

kıt' atı için 661O1 kilo sa
deyağı 4 Eylül 935 çarşam
ba giinü saat 16,30 da ka
palı zarfla eksiltmesi İz
mirde kışlada Müstahkem 
Mevki Satınalma Komis
yonunda yapılacaktır. Şart
namesi 528 kuruş karşılı
ğında Komisyondan alınır. 
Tahmin bedeli 50558 lira
dır. İlk teminatı 3827 lira 
90 kuruştur. İsteklilerin 
kanunda istenilen vesika
larla birlikte ihale saatin
den bir saat evvel teklif 
mektuplarını komisyona 
vermeleri. ( 181) ( 4858) 

6673 
••• 

Bir tanesine biçilen eder 
200 kuruş olan 25 bin tane 
şaplı koyun deresi kapalı 
zarfla eksiltmeye konul
muştur. İhalesi 14 Eylül 
935 cumartesi günü saat 11 
dedir. İlk inanç parası 3 7 50 
liradır. Şartnameler 250 
kuruşa M. M. V. Satmalma 
Komisyonundan alınır. Ek
siltmeye girecekler İlk i
nanç parası mektup veya 
makbuzlariyle 2490 sayılı 
kanunun 2 ve 3 üncü mad
delerinde yazılı belgelerle 
birlikte teklif mektupları
nı ihale saatinden bir saat 
evvel Ankarada M. M. V. 
Satınalma Komisyonuna 
vermeleri. ( 184) ( 4930) 

6685 

* * * 
42365 kilo Emait pazar-

lıkla eksiltmeye konmuş
dur. Hepsinin biçilen ederi 
48719 lira 7 5 kuruş ve ilk 
inanç parası 3654 liradır. 
İhalesi 12-9-935 persembe 
günü saat 11 dedir. Şartna-

namesini görmek isteyen
ler bedel mukabilinde M. 
M. V. Satınalma Komis
yonundan almacakdır. Ek
siltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunda gösterilen 
vesaikle ve teminatla bir
likde belli gün ve saatta 
Ankarada M. M. V. Satın
alma Komisyonuna gelme
leri. (192) (4983) 

6686 

470 ton unun kapalı zarf
la eksiltmesi 14 Eylül 935 
Cumartesi günü saat 11 de 
Eskişehirde Askeri Satınal
ma Komisyonunda yapıla
cakdır Unun tahmin bede· 
li 61100 lira, muvakkat te
minatı 4305 liradır. Temi
natlar ihaleden evvel Mu
hasebecilik Veznesine ve
ya diğer malsandıklarına 

yatırılarak makbuzlarla. 
banka mektubları ve di!!er 
belgelerin kanuna uygun 
olan teklif mektublarının 
ıçıne konması ve teklif 
mektublarının ihale günü 
saat 1 O a kadar Komisyo
na verilmesi mecburidir. 
Şartnamenin sureti 3 lira 6 
kuruş bedel karşılığında a
lınabilir. ( 5100) 

6699 

*** 
2232 ton linit kömürü 

kapalı zarf usuliylc müna
kasaya konulmuştur. Şart
namesi Ankara Levazım A
mirliği Satmalma Komis
yonunda her gün görüle
bilir. Eksiltme 18 Eylül 
935 çarşamba günü saat 
11 de Ankara Levazım A
mirliği Satınalma Komis
yonunda yapılacaktır. Ek
siltmeye konulan 2232 ton 
linit kömürünün beher tonu 
nun fiatı 11 lira ve tutarı 
24552 lira olup teminatı 
muvakkatesi 1841 lira 40 
kuruştur. İsteklilerin mü
nakasanın yapılacağı muay 
yen saatten en aşağı bir 
saat evvel teminatı muvak
kata makbuziyle birlikte 
teklif mektuplarını Anka-

• ra Levazım Amirliği Satın· 
alma Komisyonuna verme
leri. (208) (5207) 

. * .;: ı,': 

Lüleburgazdaki kıt'at i-
çin 46300 kilo sade yağn·.a 
eksiltme günü verilen fiat 
komutanlıkça pahalı görül
düğünden pazarlıkla ek
siltmeye konulmuştur. İlk 
pazarlık 13 Eylül 935 cu
ma günü saat 16,30 da ya
pılacaktır. Bedeli 3 7040 
lira ve eksiltmeye girme 
parası 2778 liradır. İstekli
lerin Lüleburgazda Satın
alma Komisyonuna gel
meleri. (209) (5206) 

Umumi • •şriyat ve Vazı işleri Mü . 
diirü : MÜ m ta z F AIK. Gazete· 
cilik ve Matbaacılık f . A. Şirketi. Is 

tanbul. Ankara cadnc.:i. ı 00. -
Basıldığı yer: TAN Matbaası 

'Petrol NiZAM 
Saçları 

Besler - Kuvvetlendirir 
Dökülmesini keser uz.alır. 

PETROL 
NiZAM 

Tecrübe edilmiş en iyi 
\- SAÇ ilacıdır 

Afyon memle~et hastanesi baş 
Tabipliğinden: 

Memleket Hastanesinin 935 senesi eczayı tıbbiye ih- • 
tiyaç listesiyle şartnamesi İstanbul ve Ankara sağlık 
,·ardım direktörlüklerine gönderilmi~tir. İstekli olan
İarm yukarıcla yazılı Direktörlüklere müracaat etmeleri 
ve ihalesi 13 Eylül 935 cuma günü saat on beş buçukta 
açık eksiltme suretile icra kılınacağından taliplerin yu
karr<la yazılı günden evvel teminatları asğari fiat fa
turaları ve teklif mektuplariyle birlikt edaimi encümene 
müracaatları ilan olunur. ( 5089) 6650 

Pendik Bakteriyoloji Enstitüsü 
Direktörlüğünden: 
Muvakkat teminat Tahmini fiatı Kilosu Nevi 
Mikdarı lira lira 

825 ı 1,000 200.000 Arpa 
Pendik Bakteriyolojihanei baytarisi hayvanatının 

senelik ihtiyacı olan 200,000 kilo Arç:ı 3 Eylül 935 
Salı günü saat 15 de Fındıklıda Güzel San'atlar Akade
ı. isinde Yüksek Mektebler Muhasebeciliğinde mütel)ek
Hl Mubayaat Komisyonunda kapalı zarf usulile ihalesi 
yapılacakdır. Şartnamesini görmek isteyenler her gün 
Fındıklıda Yüksek Mektebler muhasebeci!iğine ve 
münakasaya girmek isteyenler yukarda gösterilen 
3 Eyli.ti 935 salı giinü saat 14 kadar mezkur mu-
hasebecilik veznesine teminatlarını yatıracaklardır. 
Kendi nam ve hesabına eksiltmeye girecekler 1935 
yılı Ticaret Odası vesikası ve Şirketler namın~ eksiltme
ye girecekler idare merkezlerinin bulunduğu yer mah
kemesinden veya kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından 
veya sair resmi bir makamdan şirketin sicille kayıtlı ve 
halen faaliyette olduğuna dair bir vesika ile şirketin 
v e k i 1 i o 1 d u ğ u n u gösterir sirkülerini veya 
noterlikden musaddak vekaletnamelerile birlikde zarfın 
saat 15 de Komisyona vermeleri. ( 4836) 6639 

Kültür Direktörlüğünden: 
ilk mekteblerde talebe kaydına 

eylülün birinde başlanacaktlr. Birinci 

sınıflara bu sene 928 doğumlularla 
daha evvelki do§umlulardan arta kalanlar ahnacakt1r. 

Kültür Direktörü 10 Eylüle kadar bu· 

lunduklar1 yere en yakın okula, ~ocuklarını kaydet· 
tlrmelerini velilerden rica eder. (5015) 6644 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Art
tırma Eksiltme Komisyonundan: 

Bakırköy Akliye ve Asabiye hastanesinin azı 
l 2,000 çoğu 15,000 kilo Benzin ile azı 3,000 çoğu 
5 ,000 kilo Petrolune kapalı zarfla verilen fiatlar fazla 
görüldüğünden aynı şart ve vasıflarla ve kapalı zarf 
usulile yeniden eksiltmeye konmuşdur. 

1 - Eksiltme 11 Eylfıl 935 çarşamba günii saat 15 
de Cağolğlunda Sağlık Direktörlüğü binasındaki komis
yonda yapılacaktır. 

2 - Tahmini fiat : Benzinin kilosu 3 5 kuruş. Pet
rol un kilosu 21 kuruşdur. 

3 - Muvakkat garanti : 472 lira 50 kuruşdur. 
4 - Şartnameler miiesseseden parasız olarak alına

bilir. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 9 3 5 Ticaret Odası ve
sikası ve 2490 sayılı kanunda yazılı belge ve bu işe 
yeter muvakkat garanti makbuz veya banka mektub
larile usulu dairesindeki teklif mektubu zarflarını yu
karda yazılı eksiltme saatinden bir saat önceye kadar 
makbuz mukabilinde komisyona vermeleri. (5047) 

6647 

Edirne Şarbayllğından: 
3866 lira 51 kuruş bedel keşifli Edirne Uray mezba

hasında yapılacak ilavei inşaat 1 5 gün müddetle açık 
eksiltmeye konmustur. Talipler şartnameyi Edirne 
Şarbayhğından isterler ve görürler. İhale günü 7 Eylül 
935 Cumartesi günü saat 1 l de Edirne Uray Devam!ı 
Enci.lmerıinde yapılacaktır. Taliplerin müracaatları i . 
lan olunur. (5085) 664~ 
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~ ı - 1 - 6 - 1935 tarihli ve 2767 sayılı Kanunla monopolu cemiyetimize verilip icra Vekilleri Heyetince ~ 

tasdik edilen ilaçların listesi aşağıdadır. § 
2 - Monopola tabi sıtma ve frengi ilaçlarının 1 Eylül 1935 tarihi,-.den itibaren toptan ve perakende e -satışlarına başlanmıştır. §i 

lstanbulda Yeni Postane civarında eski Zabtiye caddesinde Aksaraylllar hanında 22 numarada :-
Kızılay Cemiyeti satış deposu direktörlüğüne müracaat edilmelidir. ~ 

3 - Hariç~en yapılacak siparişler, banka vasıtasile veya postanın bilşardıltediye usulile derhal e 
gönderilir. $ 

4 - Depomuzda büyük ambalajlar içinde satın alınarak dışarda ambalajlar1 perakendeye çevrilen ~ 
ilaçların ne evsafından ve ne de ambalajlarından Kızılay Cemıyetınin mesuliyet kabul etmiye- ~ 
ceği alakadarla' ca bilinmek üze; e iları olunur. :::: 

Acethylarsan 
Atsbrin 

,. 
8ismarso1 
Bismogenol 

1t 

Bismuthose 
Bismuthoiodol 
Bismuth 

,, 
Bivatoı 

,. 
Oasbis 

,, 
Hactine 

,, 

(Ampoule) 
(comprime) 
(Ampoul_~) 

, i 1 
(Liquide) 

(lnjectabfeJ 
(oxyde de) 
( ., .. hydrate) 
( lodure de) 
{ Ampoule ) 
( Solution huileuse} 
(Ampoule) 
(Solution) 
(Ampoule A) 
{ u 8) 

iodure deppolasium 
lodobismuthaüe de qunine 
lodobismuth 
Kınakına kabuğu (yalnız) 
Mercure benzoate de 

,, bi-iodure de 
,. cyanure de 
,, lactate de 
•\ protoiodure de 
,, Salicylarseniate de (Enesol) 
,, salicylate de 

Mesurol (Ampoule) 
,, (li'quide) 

Muthanol 
Myosalvarsan 
Neosalvarsan 
Novarsenobenzol 
Neo 1 C 1 

NeosaJutan 
Neoolesal (Ampoule) 
Olbia 
PJasmochine "' DfftD nm e 

,, ,, simpfe 
n ., ,, compose 
,, ,, drage compose 

Quinoplasmine Ampoule 
Comprime 

,, u Drage 
n ,, stovarsol 

Quinine b'ase : 
,, Bi-Bromhydrate de 

Bromhydrate de basique 
n n neutre 

,, Bi·Sulfate de 
,, Bi;Chlorhydrate de 
,, Chlorhydrosulate de 
11 Chlorhydrate basique 
,, . ,. n neutre 
, 1 Valerianats de 
... Tannate de 
,. Sulfate de 
,, Carbonate de (Aristochine) 
" ethylcarbonate de (Euquini ) 
,, Poudre, cnmprime. Tablette, Drage 

Silbersalvarsar 
Sal varsan 
Solu saf varsan 
Stovarsol comprime 

" sodique 
Spirocide comprime 
Treparsol 
Uclarsyl 
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:= Kinin, Bizmut, ve civayı veya milh:erini havi olup sıtma ve frengide ~ 
~ kullanılan mustahzarların memlekette yapılması veya. yaptırılması. 1 
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