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Peyami Safa'nm fıkrası : 
"Kızılaym kermesi " - Or
han Selim'in fıkrası : "Sıra 
beklemek " - Siz ne der
siniz l - Şehir haberleri
Ankara telgrafları - Niza
mcddin Naziff'in yazısı : 
" Bir Atina gazetesine ce
vap " - Felck'in fıkrası: 
".Futbol aleyhinde bir kaç 
söz ". 
Aziz: Hüdai Akdemir'in tef
rikası : " Bizde casusluk " 
- Sağlık öğüdü. 
Son haberler - İcmaL 
Memlekette TAN - Sat· 
ranı;. 

Dünya ıaz:ctclerinc göre 
hAdiscler. 
Kazan Hanhğmm son gün
leri - Faydalı bilgiler -
Hikaye. 

Konsey 
Görüşmeleri 
Başlarken ... 
"Uluslar Kurumu konseyinin 

~eksen sekizinci içtimaı bugün 
cncvrcde açılıyor. Bu içtima

da görüşülecek yirmi beş kadar 
lllcselc arasmda en önemlisi, 
ltaıya • Habeş davasıdır. ltal
l'a - Habeş davası, Uluslar Kuru 
llıu konseyinin önüne birinci 
~cfa olarak gelmiyor. Bundan 
0 nce mesele iki defa konsey ta
~fından müzakere edilmiştir. 

akat bu defaki geliş ile bun-
~~"b;\..,,. .. ı,.; ~u.,.,ı, .. ,..,.J,.r ~,.~~,,.,-
ıi Üyük fark vardır. ltalya -

1 
abeş davası, bundan evvel, U. 

,;sıar Kurumu tarafından ancak 
1 alval kuyulan etrafında bir 
~ışma şeklinde incelenmiş
~r. Hatırlardadır ki bugün Ulus 
ar Kurumunun üyesi olan bir 

clcV"letin erkinliği ile alakadar 
<>lan dallı budaklı mesele, ge
Çcn yılın sonuna doğru Valval 
denilen kuyular etrafında İtal
~ a askerlerile Habeşler arasın
<i a Yapılan bir çarpışma şeklin .. 
ti e başlamıştı. İtalya, bunun üze 

ne, Habeşistandan birtakım 
llıetalibatta bulundu. Habeşis -
~İtalyan metalibatmı haksız 
k?rerek Uluslar Kurumuna şi
d ayet etmişti. Kurum konseyi 
le tneseleyi ikisi Habeş, ikisi de 
taiyan olmak üzere dört dele
~ik_ bir komisyona havale etti. 
l ~ısyon bir taraftan görüşme 
r Ctıne devam ederken, diğer ta
iiaf~n da Mussolini Habeşistan 
~erınde İtalyanın beslediği e-
.~lleri açığa vurdu. İtalya bü
~k mikyasta askeri hazırlıkla
<l~ haşladı. Diğer taraftan da 
l:~er komisyonunun görüşme 
lt tı, etki meselesi üzerinde cı
bfn anlaşamamazlık yüzünd~n 
<l:dçıkmaza girdi. lşte bu durum 
•c .1r ki Uluslar Kurumu kon
tc/'1 temmuzun sonlarına doğru 
§i Plandı. Bu toplantıda Habe
\>:tan ile 1 tal ya arasındaki da
la.~~n genel .heyeti görüşülmesi 
le 11 sayxhrken İtalyanın ısrari-
~esele iki kısma ayrıldı. 

aıd ::- Kurumun incelemekte 
ciil Ugu ve komisyona havale e
lti en Valval hadisesi etrafında-
;nıaşamamazhk. 

ltınd İtalyanın Habeşistan hak 
~an a beslediği emellerden do-

'- :B:ıesaelc. b" . . . . d" 1 fton,· rm ırıncısını, ort er 
tlc bısr,onuna hakem vaziyetin
tlc k C§~cı bir üye ilavesile ge
gi el 0f1ısyon inceliyecek. İkinci 
a~ c tal ya, İngiltere ve Fran
~0:asında yapılacak olan özel 
~\ıs §rn;ı~rde tetkik edilecekti. 
tilş~0lınınin ısrarile ikinci gö
ta.ıt cl~r.e Habeşistan bile işti-

Cttırılmedi. 
[Arkam 3 ilnclide] 

A. SUkrU ESMER 

ur mu o an yor 
GENE KARŞILIKLI PROTESTO~AR VAR 

Habeşlile.r italyan 
Elçiliğini Taşladllar 

İtalyanların Habeş hududunu geçtiği hakkındaki 
haberler doğru çıkmadı,Habeşistanda galeyan var 

Paris. 3 A.A. - Eden ve Laval 
ayni trenle Cenevreye hareket et -
mişlerdir. Yarın bilhassa henüz ta
mamen kotarılmamış olan mesele -
ler hakkındaki noktai nazar teati • 
!erine tekrar başlıyacaklardır. 

Bugün İngiltere ve Fransanm üç 
ler konferansı hakkında mil§terek 
bir bildirig. verip vermiyecekleri me
selesi mevzuu bahsolmaktadır. 

Eden yarın Baldwin'i görmek ü
zere, Aix-les Bains'e gidecektir. 

Adisababa'da ltalyan 
Elçili0i taşlandı 

Londra, 3 A.A. - Daily Express 
gazetesinin haber verdiğine göre. 
Adisababa'daki İtalyan elçiliği ta§ 
lanmış ve gürilltü arasında Harrar 
gümrükleı:i şefi, rövclver attığı için 
imparatör tarafından Adisabaha zin 
danında zencire vurulmuştur. İki 
İtalyan evi de ayni suretle ta,lan
mıştır. 

Diğer taraftan, İtalya elçisi, im -
parator sarayına giderek elçilik ku
riyesinin teslihinde görülen bazı in
tiumsızlıklara karşı protestoda bu 
lunmuştur. 

Adisababa, 3 A.A. - Reuter ajan 

Laval, Eden 

sının haber aldığına göre, Adisa -
baba'daki İtalyan elçiliği, elçilik 
binasının müdafaası için 200 Afrika 
1ı askerin getirilmesine müsaade et
mesini Habe§ hükumetinden istemiş 

[Arkası 5 incide} 

Deniz Tör ni 

Deniz OrClumuza 
Katılan Sübaylar 

Gençler Diplomalarını Aldılar 

Bu sene· Deniı:- Harp okulundan 
çıkan deniz, yarsübaylarına, dün, 
Heybeliadada Deniz Harp mektebin
de diplomaları törenle verilmiştir. 

Törene eski üssübahri komutanı 
emekli .sübaylardan Haliın. Harbiye 
okulu komutan vekili Albay Mehmet 
Ağustos, Deniz hastanesi baJhekimi 
Albay Ismail Rasih, Deniz Gedikli 
okul komutanı Yarbay Kamil, Istan
bul Harp akademisinden Binbaşı Na
hit ve İstanbul Deniz komutanı yar-
bay Talat gelmijlerdir. • 

Mektep komutan ve öğretmen sil- Bayrağa yemın - Geçit - Dip· 
baylannın önünde yapılan tören, dı- lama tevzii 
şandan gelen birçok çağrıklar ve ko-1 .. .. · h · 
nukların da huzurile parlak olmuş- but.~~ tal~benın ep. bır ağızdan söy
tur. ledıgı lstıklal marşıle başlanmış ve 

Törene, saat tam 15,30 da Deniz 1 sonra mektepten çıkanlara grup 

Gedikli okul bandosunun ~aldığı ve T Arkas1 s tncidel 

lselçıka Kraliçui için Saint J::ıpri kiliu6inde dün bir ayini ruhani ya· 
pıldı. Remrimi~ bu ayini 6(;şteriyor,. .(Yazııı iç aayfalamnızda) 

006RU, YALAN, TE KZIP 
Otedcnberi, tekzibe pek, ama 

pek meraklıyız. Meraklı değil, tek
zibe bayılırız. Hele ganteleri tek
zip etmek, cgönderdiiimiz bu ya
zının Matbuat Kanununun lalan 
madde•İ mucebince gazetenizin ay 
ni aayla•ının ayni sütununda ve ay
ni harflerle tekzibini ... » istemek, ba 
.zı memurlarımız için bulunmcu:, ta
dına doyum olma zevktir. Bu ka
dar senedir gazetecilik ederim, yüz; 
lercesini tanıdım, fakat daha tek
zipten hoılanmayan memur görme· 
dim, diye bilirim. 

Tekzip, üç çeıittir: 
Birincisi. gazetenin yazdığı doi• 

ruyu limaslahatin tekziptir ki, bu 
gibi ahvalde, memurun gazeteciye 
karşı vaziyeti: «Canım, doğru, doğ
ru ama, her doğru da ycu:ılır mı 
ya? h vaziyetidir. Gauteci doğru
yu ya~ıftır ama, memurun daima 
doğrunun doğrusunu bulan keskin 
zeka ve ferasetine göre tekzip ge· 
rekir. 

ikincisi gazetenin yazdığı ger
çeği, daha yüksek makamların o
kuyarak kendilerine sual tevcih et
melerinden çekinen üçüncü, dör
düncü derecedekilerin me•uliyet
ten kurtulmak için yaptıkları tek
ziptir ki, burada kôtibi kurtarmak 
için mümeyyizin, mümeyyizi kur
tarmak için müdürün, müdürü kur
tarmak için müdiri umuminin, hü
lôıa tenkit edilen daire me
murlarının hepsinin, gazeteyi 
yalancı çıkarmak için hayretlere 
1teza tesanüd likrile aelerber olduk 
ları ve tekzibi kimi. kalem almak, 
himi kô.iıdını getirmek, kimi ma
kinede yazmak, kimi mühürlemek 
eibi himmetlerle müşterek bir eser 
halinde vücude getirdikleri gôrüle
bilir. 

Uçüncüsü, Akay vapurundaki 
~caa p,elerinde etiket uarken ceti
k'eJ:..JIOkl.» di,,an, .,,ani vapurdaki 
llolttor.lat' dahi elllıelln ol4'ufanu 
ve ilciç bulduklarını söyledikleri 
halde hala «etiket yoktu!» diye 
inat eden biz ga:.tecileri tekzip 
çeıidinden tekziptir ki yerindedir, 
h'!klıdır, gerekir; çünkü nihayet 
kımaenin kendisinin yakinen bilme 
diği, aörmediii bir va~iyeti lalan 
c~endi böyle söylüyor gibi laftan 
bır payandaya dayayarak muhake
me e~?1.~ie hakkl olmadığı gibi, 
hele olum kadar ağır netice do-
jur~'! .. bir hadisenin mesuliyetini 
gelışıgu21;el ve büyük lciübalilikle 
dağıtmakta da adalet duygusun
dan eser aramamalıdır. 

Netice: gazetelerin yanlıf yaz
dıklarını vakayi hemen tekzip 
eder ve gazete öyle hcuıcu bir mü
essesedir ki, okuyucular, bir kere 
yala~ı larkedince, elinden utmak 
suretılc onu hemen mahkum eder. 
F~1ka.t Ya fu tekzibi ikide bir ken
dı erıne cankurtaran şimidi gibi 
k~llanagelen memurları kim mah
kum eder? 

A. N. KARACAN 

Celal Bayar'ın 
Konuşmaları 
Ekonomi Bakanı Celal Bayar dün 

P~rap~!a~ otelinde lş Bankası Genel 
~.ıre~or.ı Muamer Erişle görüşmü~
tur. Celiil Bayar, öğieden ı.onra Sü
mer Bank genel direktörü Nurullah 
Esa~. i!~ .!ürk..ıfis İstanbul §Ubesi di
r~ktorunu de kabul etmiş ve kendile
rınden muhtelif meseleler hakkında 
izahat almıştır. 

Ekonomi Bakanhöı 
Müsteşarlığı 

~kono~i. Bakanlığı müsteşarı Kurd
oglu F~.ıkın. s.ekilerek, yerine Iş Ban
kası mu.~ettışı Saminin geleceği hak
kında Cümhuriyet gazetesinin verdiği 
haber yanlıştır. 

Kurdoğlu Faikin çekileceğine dair 
bir haber olmadığı gibi, Sami de ay
lardanberi Ekonomi Bakanlığının 
başmüşavirliğine tayin edilmiş bu
lunmaktadır. 

" lpar ,, Erdekte ! 
Pireden şehrimize gelmek üzere 

ayrılan Ipar kotrası, henüz: dönmemiş 
tir. Oğrendiğitnize göı e, kotra, Mar
mara adasından ayrılmış, Fakat ancak 
Erdeğe kadar gelebilmiştir. lpann 
Erdekten hareket ettiğine dair dün 
akşam geç vakte kadar Moda deniz 
spor klübüne bir haber gelmemiştir. 

Kurtuluşta Dün Yangın Çıktı 
17 Ev Tamamen Yandı 

Dün Kurtuluşta oldukça büyük bir 
yangın olmuştur. Uç saat devam eden 
ate§, 17 evi kül ettikten sonra söndü
r\Uebilmiştir. Yangının tafsilatı şu
dur: 

AtcJ, Kurtuluıta, JUld§ebirdc, Tus 
cu Murat sokağında 33 :ıumaralı kah 
veci Seyfinin evinden çıkmıştır. Ma
dam Ofricanın sahip olduğun. bu ev, 
ahıap ve sigortasızdır. Yangın, tam 
saat 11,45 de başlamıştır. Ateı, itfa-
iyeye vaktinde, fakat yanlış haber ltlaiye yangını söndürmeye çalıfl• 
verilmiş, bu yüzden arabalar 15 da- yor, bir kadın evini saran alevler 
kika geç yetişebilmiJtir. Seyfinin evi- arasında feryat ediyor, yangından 
ni saran alevler, yandaki binalara da eıya kurtarılmaya çalııılıyor 
yayılmış ve onları da tutuşturmuştur.

1 
. . . 

Yangın yerini bu vaziyette bulan itfa ~teşın genışle~~s~~de rüzgarın d.a 
iye, derhal lazımgelen tedbirleri al • rolu olmuştur. Bırıbırıne sıkışık vaz:ı
mış. Tuzcu sokağında terkos tesisatı yette bulunan evler, birer birer tutuş 
olmayışı yüzünden, Eskişc:ıir ve Kur mağa başlamış, yangın, bütün tedbir
tulu caddelerinden su getirtmek za· lere rağmen genişlemek lstidadını gös 
rureti hasıl ol~uştur. [Arkası 5 incide 1 

TURK • BULGAR DOSTLUGU 

" Karşılıklı 
Tarihten 

lanışmayı 
•• 
Oğrendik,, 

Bulgar gazeteleri iki memleket Dış Ba .. · 
kanının karşılıklı diyevlerini alkışlıyor 

Sofya, 3 A.A. - Sofya gazetele
ri, Türk - Bulgar dostluk münase -
betleri hakkında doktor Tevfik Rüş 
tü Arasla Köseivanof tarafından ya 
pılan diyevi müsait surette tefsire 
devam ediyorlar. 

Novodni gazetesi diyor ki: 
"İki Dış Bakanın müşterek diyevi 

ni sevinçle karşılıyor ve bunun iki 
memlekette istenen aksi uyandıra -
cağını umuyoruz. lki hükOmet. her 
türlü hoşnutsuzluk sebeplerini orta 
dan kaldırmak için iyi arzudan mül 
hemdirler. Türklerle Bulgarların an 
laşması ve dostluğu, Balkanlarda 
barı~ın ve Balkan ulusları genli
ğinin sağlam temelini ve Balkan 
medeniyetinin muvaffakıyetini teş
kil eder.,. 

Zabla gazetesi yazıyor: 
''Türkiye ile Bulgaristan arasın

daki münasebetler en sıcak güven 
ve dostluk havasına girmiştir. Bu -
nun başka türlü olması da mümkün 
değil~~r. Bu kadar karışık bir za -
man şoyle dursun herhangi ahvalde 
olursa olsun Türkiye ile Bulgaris -
t~n arasmda itimatsızlık uyandıra
bılecek hallere asla müsamaha etme
melidir: Doktor Tevfik Rüştü Aras, 
Bulganstanı Türkiyenin en yakın 
d~stları arasında görmek istiyor. 
Bız de Türkiyenin en samimi dost
ları olmak istiyoruz.,, 

(Ubülgari) gazetesi. mutlak sa
mimilik ve saffet havasını kaydet -
tikten sonra diyor ki: 

"Türk - Bul~ar dostluğu, Baka.n 
larımızıp müşterek diyevinde de te
yit edildiği gibi, hiçbir zaman no-

.. 
• 

Bulgar Dış Bakanı K§se Jvanol 

mal yolunu takibten hali kalmamış 
tır. B~a binaen, Rüştü Aras ile 
Köseivanof'un kesin sözleri haki -
katta. iki ulusu sevkeden genel his
siyatın sadık tercümanıdırlar. Bu 

f Arkası S incide] 
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KJZILA YlN KERMESi 
Çdk kişi bana sordu; 
- Kermes ne demek? 
Ben ,d~. Kutlayın 7 'Eyliıl gü

nü i~in Taksim bahseısinde ha
zırladığı gayet ,geniş ve zengin 
pr~.am1ı bahçe ~in.in 
ilin satıdan arasıoda ın.Hkeli 
bir göz ,gibi ışıldayarak tecessüs 
uyandıran bu car.adı ikelimeye 
dcür bildiklerimi .anlattıktan &on 
ra yeryüzünün en hayırlı ve en 
dojru re.klamını yapmak niyeti
le ıi.live ettim; 'Gidµıiı oraya, 
çok eğleneceksiniz ... 

Şimdi okuyucularım ar.uıh
da da bana "Kermes ne de
mek?" ~ıı«llıli tekr.arlamak .iste
yenler bulunması ihtimalini dil 
tüaa'ek. bu yabancı sözün Hol 
landa ve civar memkk.etlenie 
her yıl yapılan uluul tenlilde
re, müstesna eflenecelerle ao-
111 panayırlara verilen isim ve 
bütün Avnıpaya y:ay.ıbnıt bir 
tabir olduiıunıı bildirdikten &Ol'l· 

T.a y~üzüniin en hmı ve en 
dofru rddamım yapmak niyeti· 
le ili ve ediyorum~ "Gidiniz «a
ya.. ç.ôk eflenecebiniz . ., 

Türkiye timdiye kadar böyle 
bir §m1İk &Ölmedi. Tıpkı fU 
UJCermesff tabiri cibi. 7 Eylfıl 
&ünü saat bqted erteli günin 
ubahma kadar İltanbulun bü
tün 1evinç kaynaklannı. qlk, 
~enk, müzik, danl, bale ve her 
türlü eti.ence kanatlarile Tak
sim bahçeaine akıtacak olan bu 
cotturacu panayır, bizde yepye
ni bir nqe kurmaya bazırlanı
)·or.. 

Gidiniz oraya, çOk ef lenec.ek
siniz. Hem yalnız •İz gülmiye
ceksiniz, Kızılayın bir bızır gi
bi imdadına yetijtiği yığ"uılarla 
bedbahtın da yüzünü güldüre
cekainiz. lıte yalnız Kızılay 
Kenne•inin bütün öteki etlen
celerden fU farkı, onun rektimı
nı aeve aeve yapmaya beni teş
vik ediyor ve tam bir emniyetle 
tekrar edi~! Gidiniz oray~, 
~ ef lenecruiniz. ' 

'fU 

Genel sayım i~in 
Son hazırhklar 
Yapılıyor 
Sayım ve numarataj İji Uç bölüme 

ayrılarak önemli bir surette çalış,1-
maktadır. Şarbaylık daireleri ebik 
numaraların takılması işi ile. ilçe -
bay1ıklar yazan memurbrıtu bal -
mak ve bölgelerini göjtermekte
dirkr. 

Merkez aayım bürosu, Sarıyer ~e 
l.Be iktaştan bas'ka i1çebay1ı1clara ait 
ıB c~llerini bitirmiş ve tatbikata 
~ilmek üzere ilgili yerlere gönder 
aıiştir. Sayım me111urlarına ıverile -
cek vesikalar ve defterler güzel bi -
.rer zarf ipine konarak birı:: r sandı
ğa ,.edeştirilmekttec!ir. İşin en ö
nc.nlisi bulunduğu bölgeyi yazacak 
aynı ıMJDUru buhnaktır. Birç~k 
lbôl,ıekı1k yeteri kadar memur bu -
lun.amac1ı'1 merkez bürosunca dıı· 
yulmu tur. Eaulı itleri olarak iş 
başından aJ"'ılamryacaldarı için sa
y.ımd.a it ..-erilmi1eceklerin memu -
riy.ct1erii :her yere bildiritmiştir. Sa
yun :bilroau, bunun d~ındı kalan 
okur, y.aur, yuıucverlerin kendi -
lik'le.rindcn ilçebayhklaca giderek 
bölıelerinde uymı iç.in it almaları
nı dilemektedir. Böyle yapan va
tandatlar büyük sevinçle karşılaııa 
aktır. Bu ite lst.anbul münevver -
4eri n.e kadar çok il&i cö.Urirlerse 
ıo Birincitefrinde yapdacak sayımın, 
ıe.çeıı ad.erkine ıöre, daha çabuk bi· 
<teuii anlatılcna1c:tadır. 

Ne Dersiniz? ~ 1 ~l<ü§UM -HASERLSR 

\ • Şimdiye kadar Yuna~istandan 
.-ı ~1R'A BEK LEMEIC ·ıet 
Bir vapur ise1desinde ~ııe 

kişesinin önü. Ka.labalık-1 .g eıı 
atsan yere düşmiyecek. . ~şıc ... 

GEZiLER VE i Ş LE R 

1 Bir fey .••marlamalr, b~ etüt ~ •• °"" Ja gazeteler vaaıtaıile 
' ,..,...., W ,.,,.,.,.,..,,. P'"lfWlıı i ..... .ij; H .... 

bir müzakere yürütmek ~ bir· B L b.ld b · · · b ·· l d taJ.ıne lw 
1 

· aAaal u 11:a ı en ır ıfı ugun er e 
., ~et uuı H)' e ( 6e- lstanbul gazeteleri haber verdi • 

•. ye sıJıtıMan pelr aeıdiT .deiil- ler. Avrupaya bazı aipariı yap· 
dır. L • • • • l h ma11: ıçın gıtmıı o an bazı eyet• 

•• .c)'tlhotlerı:le elbette 6ir l · · · ı · · · enn sıparış erını, temas ettıkle-
,,...., pilmeltle4iT.. Hn .sa- · ı b "L ı l rı a rı11a ar an ayamamıılar. Bu 
man bu makaat • velevki; az çok haber eğer yanlı§ ve yalan .deiil· 
o,,,_yıın 6'ir flİ.•pet flMilütde • ac l"fllacalı hir ~- Çüna .-e 
e/Je efiw7fH' mu? .,.,,.... m•t· i.ıtecliiM( 6ilert bir aJcırmm fnr fcıb 
IHİlııt ,.. ...,,... IHlcmıes. Çiiıakü 

IJiscf e ı•setedlerift uımnni itlere 
niilu:z :uıhalorı rok dudır. Bu 
M)·ctlerilt ~ hu ,.,uiferİlt ra.,,.r· 
lorı ,,.. ~.,. •ir ,,.., ... t. o.k
,../cr. H..,._. ..... n lrinue IJu 
gibi ifferiıt ,.au:teferiıt 4ifi~ elif· 
meaini Ut.mu. BunJa belki kı•· 
men JvıJd. olcıbüirkr. Çainlıii ıloi-
,.... ... ıilH ıdtıtilı .,.,,. İtl4l#i ;,. 
leri tam salôJUydkrk ifli_,elJile
cek, mütcı4.•• Jetık,,.,crinti:z her • 

rikaya •İparifini anl.t9mamaaına 
intk• yMhır. 

Eğer g~telerin yaz.il.ığı ger • 
çek ve sipari~ler l•brikalara .,.. 
~ ..... .,,.,_,,,.ikeıla 
sİpcırrİf afamn fcif anr..ma:z brri•i 
olduğuna yahut '• ei,,...C, "Oef'eft· 

ı..... ,.. üıtetlüılıerUti ~
dıklanna atfetmek ıerektir. B~
.ıce ı.c.:.,. ilııi.ıittte de ifttiweal yOlr. 

O ı..lde- S. bir~ ,.J,tıir. ..,,. .... ~ -~ .,.,....,,_ 
~ertle ıl*6e~ir. 

Faıe.t gerelrtir iri: 'llız •esilcr· "°""" 

incir ve üzüm alan bir Avusturalya 
finnası, i11t defa olaralt memlelte -
timizden üzüm ve incir istemistir. 

• Türkofisi, festival mü~asebe
tile gelecek gezginlere büyük ko -
laylıklar göstermek üzere şimdiden 
hazırlığa başlamıştır. 

• Bakırköy ~imento şirketi genel 
heyeti üçüncü defa olarak 9 eylül -
de toplanacaktır. 

• Arkeoloji öğrenmek üzere A -
tinaya iki Türk kızının gönderil -
mui kararlıl~ırılm.litır. Bunlar bu 
zünkrde şebrimizıSen Atinaya gide 

-kakışan. Diyeceksiniz kJ, ' ·, 
şamları dönüş ve sabahla:• [e. 
diş vapurlarında bütün kı§ a· 
rin önü böyle olur. Biz bu~at\1' 
lıştık. Sanki ne diye şimdı 
tup bunu yazıyorsun?,, ·ıci 

cekler.dir. 

Belki hakkınız var. Bir, 1
1 
r· 

fazla memur ve tahta perde e i· 
de açılacak bir iki delikle b'!.a, 
tişip kakışmanın,. bu yazın ;ıa 
neşte, kışın karda, ya~ııı Üt' 

• Birsc>k gıda maddeleri u-cuzla- bekleşmenin önüne geçıleb J:• 
tıldığı halde et fiatlannm hala pa- ııse 
hah otdllğundan be1ediyeye §İkaye.t ceği halde geçilmek iste~ btl 
ier vaki olmuttur. Bu hususta Y"- _ ğini biliyorum. Önun içıll iiJle 
pılan 1tı.<;e1eındere pc et fiatlan yazıyı yazarken bunun ön 
normaldir. Bununla beraber mev - geçilir diye düşünmüyoruJll-1"11 
sim dolayısile sığır kesilmeğe baş- Alışma denilen nesneye "lf•I· 
!~ea k-endiliğinden ucuzhyıacak _ de alışmağa çalışıyorum. J dl" 

• Balık ve tavuk gibi hayvanların ruz bu işte bir türlü alt~arn' t' 
~el bir kontrol. tabi tutulmaları ğun bir şey var. Sıra belt~ıı 
:kararlaştmlmıştır. Çünkü bu gibi sine yanaşmıyan açık gözle rt· 
bayvanların etlerin.den bazı zehir- saygısızlığı. Düşünün bir 1'~lt" 
lerune vakaları olmuştur. Bele-diye yorgun argın gelmişsiniz, b~ , 
.doktorları ~erektlği kadar satılığa tinizi almak için kişenin _ö~. 
iıkarılan bu hayvanları gözden gc - - - :.11t1"" 
~ireceklerdir. deki kalabalığın Ruyruı;~ •'JC 

:"""=-.....,--~~-----~~--------·-·~-----,,/ • Osküciar :ve hav.alisi tr.aaıvay - yerinizi tutmuştmnu;r.. sırası iluının bu a.cne.ki .inp.at" projesi bi- gelsin diye bekliyorsunuz. ~ 
efen f,e/tfenen .. Onuf a(ınamacfı)'• Siz ne 11ersiniz ? 

Dul, uetlm ve lstanbulda ra ...... , tirHmek üzeredir • .Bu civardc ey • den; tel.aşlı bir . açıkgöz,. ~:~ 
,, ~· 9'9• velu u-k olar.ak y~pıla.ıı Jatların ·· 1 b" · k ·· iifl'P. Tekaüt '"'hkları P A .çifte çıkarJlmuı i§i de bu ay so - şoy e ır yana ıtere on . 6' Kabahat Liman -ı ~ ıasa11ı .ııuna kadar bitirihnit olacaktır. geçiveriyor. Yahut, kişeJ1İ11 ti' 

idaresinde mi ? D•I, y•tim. ....,klik (müt<ka;t) Boa cımı.nı. ııehrimisde peçe ve •Yumurta ile yapılan çö<ek, pan hür başından, elini deliğe U~ol' 
•ylıklann.Jıll kolaylık olAtıı diye mal ~fın puk edileceii hakkında dispanya :ve saire gibi maddelere "U veriyor. Bu açıkgözler bir ik

1 ..ıı 
ı L· V k müdürlükleri yerine, aylık ~hiple- bır karar verilece'"ne .a-!· ba s.a ~ ı-sr"" "ı üç ...r. .. evvel Sokoni a um •· u.u. zı s - murta yerine boya kuHanıldıg~ ı ırö- sa yine neyse. Bilet atıcı .. " ,,. 

k ..... rine ~hanelerden haY.alename ile yialar ~ıkmiftı "' ı~ umpany.aaının Bopzd.a b.ıtan du- uöndecilm«inin dilı;.linüldüüünü bir J Şuba • U :rülmektedir. Bunun üzerine beledi- dörtte üçü bu kurnazlıg- ı gos 
ba&ından dalılarak bütün limanı "' s • 1 ve 'Y Jıluhiddin •tiindai ye kimya.gerlcri bu gibi maddele - · le 
bphyan muotlann b··-··'- getird.i· ·~ &azetesi ya.ımıft.ır • bu huıuıta diyor ki: • L k hl"l '\.- d. rır rse ne yaparsınız? ~ ~ Bunu. ;ı .. ili yerlerden.sorduk. Böy .. F'1Jsa'-!L- A dol bi n ••• cı ta ı e -r.ac venni~ler ır. 1 ii :ıuarlar yliziiıı-den meydana çıkan ... - 1 ~- na unun rçok Yumurta yerine boya kull.ananlar Orhan SE!:· ~ 
hldıiae 1ittikçe eenitlemıekte ve ö - le ıMr teYin bahai ~eçmed.ijin.i söy- yerlerinde milli te,ek1tü11er tarafın- cıculandınlac.aklardır. ~ 

li b
• L'l 

1 
L d lediltt ve dediler ki: dan 9CSC n çarpfın meııi hakkın· 

nem ı.r ft•1 .a ma .. ta ır. 1 ·--ı.. ı.ı- 30 b' d 1 ~..: d k ı · • Üniver•it-de ı""-a\ ı·mt.ıhanları P P t I' Bu yiizden ı:anr vören Şirketi - -~u.ıU U4 ın u. Y~·m Ye a arar ar verıldi, yasak edildi. Fa .. '" ·~= r. ros ge ıyor ' 
Jbydye, Akay <Ve diter vapur kum emeklik aylı&ı .alan vardır. Bunun kat İstanl.ıul halkı, böyle bir karar~ devam etmektedir. Bu imtihanlar Şehircilik mütehassısı Prost '$1'p' 
nanyabrile JIHKuıi vesait aahiplet"i ıpar.ı tutarı l milyon 6 yüz 50 bin ihtiyaç hiuettirmiyccek kadar mü- "lbir hafta dcva:n edecek ve 17 Eylül Jülün on beıine dogru Paristeıı~t', 
~ liradır. Bunun malmüdürlilklerin • nenerdı'r Bu •eı.--ıe bu acaı·p ··rı·· de de son &ınıfların mezuniy•t en- · · l --L • ve uıulalcdar zuatlacmı tosbi t et - · .. ""ıt' 0 u " ır.ıauze ge el,;.Ç.Atir. Mütehassııi 1 ~ 
tirmekte •e Liman id.are.i ile Soko· den poaa.banelere verilm!Iİ ve 30 le.ri kendiliklerinden terkedccekle- gel yoklamalarına başlanacaktır. ru Yalovaya gidecek ve Bayınô~ıf 1 

bin ki~iye ayrı havalename aöndeıil rini un:ıuyoru• • İ'k 1
- ti d k k · J • • ni Vakum kwnpanyuını protesto et • - • o .. u ar a ayıt ve a.bul mu ış erını gözden geçirdikten -_.-

mektedirler mui bu~ünkü tekilden kolay ola - amele5i dev.am etmektedir. Dün de ~hrimize döneecktir. Prost bd!!;· 
mıy•c.ıiı gibi nih&yet paranın alın- k 11 k k 1 b ı k ı h" 1- ti'"~ Şimdiye kadar bütün bu zararlara .ı - • bo .ı ,_.ı_ • mil Evlere au . neden çıkmıyor? 0 

u ar ço a a a ı o muştur. .şc ır p anının hazırlanmasile • Nl~lna alt r~r....- lmz.l VCya • • • K'"J •• d" k •• •• L ' 1 1 --L •• .,ebebiyet verd1~i ıaöy1enen Sok"""i . u tur ıre toru me .. tepsız çocuk eu o a\AAtır. Türk mimarlar#ı , 
,, r. "" hür tatbikatı v.ırdır ki, bu, hlç U .ko- Be ,..;:,.l · .ı- ı.: l · ·· 1

·-
1
-- • • h ·· · k d. · b ld Vakum kmınnanyası da Llman ida· y....-_. u çıvarınu.a.w e..v enn uat ,..u.ı ... rnası ıçın er muracaatm <1. - u;ı.ne u yo a yardım edtc 

-·~r ·~ay bir iş değ~ldir. k tl k d - d · • b 1 d'l · · k · · .ı: resi aley'hine 90,000 liralık bir rwo- B . 
1 

. t.. , a arına su çı ma ıgın an şıkayet .u e ı mesını mc tcplere bıldırmiş- <Wr. 
r- u lf. o sa olu dul, yetım ,eme .. - ediliyordu. Sular idaresinin bu hu- tır J 

te.w ~kıniı!i "c ur.ar .zi:r;ao ist.cait- 1i kleri.a ~lanm nwayyeıı veva - · · 8 ~d t• ti lik lif" tir. ibirC:~'Jliffiliy·a· a"yı' rma•!'~~ o~Jn?ri. ~ .susta yaptıgı -lncel~m:ler~ göre, taz • Mühendis ve mimarların 1 "-8- U!I ~ ıya arı y 98 if ~ • ~ ~ 11:: nıök1nc\cı't :ı:aı:utcuınç -.. .. uhh• .,, Jı ,,,._. f .-! 
Bu h~ ıafu1 keJ,\~l~rilei1~e - odan verilmek(e daha ·kolaylaJtınfa- 1 Jıer katlarına su rıkabil~ktedir. :1:,,;, -ıın ııııııuı.. 1 '""'''"'"'-·~ ·--·--- . ,..._ seJ;;en.r;""~"'···~1·(dı'C1:ieTıf:' hiE~t\ı 

.mas ettı ımiz :Sokoni Vakum ku~ .bilir. Bu da timdilik vöriiı;.ülmemıc- Harici ıu •do:..,atlarmda da bozuk • G · · bug- day ıt"' u a.ıalmı.:tır. , 1' • ~ :s ,.......,..., ezıntı 14-9--935 <umartesi günü sa- "" -r • Peyami SAFA 
' ğ" ~ r.. ;& zı esbapt.an delayı tıelW edilmi§ti. ~, ·~-- , S' 

panyası erkanı JUnlan söylemi,ıe~- tir. . luk yoktur. Ancak ban eVterin da- at on dört buçukta yapılacaktır. kadar mevcut stok yekunu !..&~ 

L
• Orl k dir: • Dul, yetim. emeldiluin üç ay- hili tesisatları bozuk olduğundan su· ton olarak "tesbit cdilmiıtir. OF'~ 
ISe Ve a me • - :Bu Wdisedı: lıtı'':ıahat tamam~n 3Jklarının verilmeline yakında baş lar üıııt utlara çıkamamaktadır. Ge· • Davutpap cen_çler birliği bat haftanın stok miktan 24.221 toll .... ıJ 

t 1 k d d
•I J kt 't:'-ı.:1- ba ,__ yaı:•anlıı-ından: Birlig~ irnizin senelik De · rd d .,, ...-

ep ere a'J e 1 e
• Liman §irketinin romorköründedir. anaca ır. ~-11 - eytam n-sı, çen sene .... bire ..,..•nde 36 bin ton • ğnme.nle eki un ve buğ a;ı: 11 

1 
· ,__ .ı .. d · · r- ... ıoplant111 8-9--935 tarihine tesadüf 

1 
Dubadjj, makine .olmadıfı için önün- ımu.t arın >•1W11110SUn~ ~un en ıtı - ,su veriliyordu. Bu yıl her gün 38 tarı ise 9,233 tondur. ~ 

m 
uen çocuklar L. ba 1- ed~D p.lUl° gÜnlt Saat lQ da yapılaca ~IJ 
,, de kendiıini ç.elccn ro.ı:norköre tabi- 1.M1rcn t .. mıttrr. .bin ton verilmektedir. Yeniden in- ~ Emlı.k ba k · .ı- b t ğmdan idare heyetini sec;mek üze.re " Liıt-" YC orh okull,,.rda '·-yıt ve dfr. • n a11, yenı'\Kn aı:ı er oi"at yapılmakta olduvundan aele - b. 1· · · "k A •_lllllllllllllUlllllllll•ıııııtlllf 1 "' .. - - ·ı..- ı · · de d .. • ır ığe ılıtı bütün azanın hazır bu ,. 

kabul muamelesinin on gün sürdük Halbuki Diz.im dubayı çeken Li- tı,_t "mJi, mai! tevz;ı yerme - cek yıl a bu mikduın 40 bin tona !unma.sı rica olunur. E .. EVLı·oı· ŞERi ~ 
.ten aonra bittilW1ni ve mU.ddetin uza- man jdareıı.inin romorkör kaptanı mir parmaklık yapmış ve turnilCe çıkarılması kararlaştırılmıştır. _ ı•ı ~ 

E> hi,. Jiizwnu olmadıi7ı halde iki ~kın ko)mUftUr. Bu suretle numarasını • Şehrimizde bulunan Gümrük .. _: öıu··m"ıle memleket·ın te~.i 
trlmadığmı 1azm~tık. Bu on gün - .. . • • b . t -veren her maat sahibi vezne kısmına ve lnhiaarlar Bakanı Ali Rana dün " :. 
llik müddıctın ldfi geımedığı anla- tı aruına gırmıı ve u vazıye te k ,_ 

1 1 
ı.1 a.ı k Pette koftftreaa·-· gidenler ö"'ledeıHOnra inhia.arıar cre.rıel di - =- ve denizcilik alemini müt;.ı;I 

~ılmak.tadır. Çünkü birçok talebe ~ anafor ar.ısında kalan dubanın fena leç"el"e l'O ay I~ a maa§lftl awt - ••• ,_ • • a!J'."" ı .. mektepl .. e kayrt otamamıdar - •niyetini gll<enlerin feryatlarrnı tır. Londra • lstanbul otomobil yolu· relrtö<lüCline ciderek !Nr müddet E ellim eden merhum S ..... 1 :o: , • L mctcul olmu9tur. z d B R ,. t""~ i 
(irr. Buna sebep te lise ve orta okul dahi duyrnıyarak dubay:ı yandan çek O b" . h k sçan ya .. ında Budapqtede top- S a e ay uşen ın .ıı;ıfl 
J b k 

··dd f d h tomo dil ••Y"• lar ço ıanacak 1
- 1 ı k • · b b · -su. .. arın u ısa mu et zar ın a er mekt.e devam etıı»ı• ve baımuına ae .1 o .. n arsıu ua.a ongreye S ıçın u ayın eşıne tes~ .. atl 

gün pek fazla kalabalık olmasıdır. Bu aeM memleketimize otomo - memleketimiz ninuna ittirak ede- Kabz Ha • ı· • d b ·· .. :;r 
Bu yokluk araaında kay" ola:nıyan bebiy~ venniJtir. bille gele.n seyyahlar her ocnekin· ~ek oW. Türkiye Turing ve otomo· - r cemıye 1 

: e en perşem e gunu .~ 
talebe velileri kUltUr dlrelrtMUğU - ICauya <ebebiy•t •mn Liman ida· den çok fadadıc. Dün de Pado Uni- bil kllibü batkanı Retit Saffet koa- idare heyeti istila etti Ei on üçte Y enicamide 1'I ., 
ne mUracut ederek bu cib"i bil - resiain kendi vesaitidir. Biz de bu verahealndm Gohn Mayn. Picrre ır•Y• mütarir tayin edibittir. K.absuaallar cemiyeti batkanı ve : !idi şerif okuttunııacağıı> .. ı 
dirmek meeburiyetinde katmıtlar - yilzden uy1>ettithniz ıo.ooo liralık .Marftinen i9Rlinde iki erkekte Ad-ele Kongrede, Londra - İ•tanbul yo- idare heyeti üyeleri iıtifa etmişler : dan merhumu tanıyan , .; dır. Kültür dir.ektörlüğü bu hususta duba ile l O.OOO liralık mazotu öde· iıminde bir Amerikalı kız otomobil lunda tuiı edilecek arbht tedbir • .clir. Bu istifa, kabzım.allarla beledi- ! sevC)llerin teşriflerini 5a} i 
bakanlıktan gelecek direktifleri mesi ilin Liman idaresini protesto le tchrimize gelmi§lerdir. Jer ü~.rinde de konupa\ar yapıla· ye arasındaki noktai nazar anlasa - S .gılarımızla dileriz. i 
beklemektedir. Kayıt ve kabul mu - Gezginler Pariıten Edirnoe yolile cağı sçın Retit Saffetle birlikte Kı- mamazhğının sonucu sayılmakta • · ıı 
amelesinin ıs eylülde yeniden başlr ettik, daha olmaz.sa mahkemeye de geldiiklerini ve buradan da vapurla zılaydan da. bir murahh11 gidecek- .dır. Cemiyet üyeleri, pazarte:;i gü- S Merhumun ailefl f 
Ya ak 20 E ı ·· ı k d d d' müracaat edip hakkımızı arıyaca • v'"'-t• e "d L t b"ll Pa t'ır Deleoel · · ·· •· h ·· ı b" 1 

1
-1 - ··-• ..ı4 r y u e a ar evam e ı - AUIJ '"ne ye gı ere .. o omo ı e - · • erımız; cu~ 1711 .. • 1e - nu eene ır top antı yapaca .. ar, •>tHllllllllUIHlllllllllHlll11\'7i1 

leceği aöylenınektedir. ğız.,, rise döneceklerini söylemişlerdir. rirnizden hareket edeceklerdir. yeni idare heyetini 5cçeceklerdir. " 

~~~~~~~~~~~~~!!!!!!!!~~~!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!~~~~!!!!!!!!~~!!!!!!!!!~~ 
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Curribadan 
Rumbaya! 

Server BEDi 
Niçin mi ailamııtı? Bunu kendisi 

de itkön~e pek iyi bilmiyordu. Se· 
limclen ayrılıp da Kara&limrüie alır 
•i•r cMSnerken, birderi&ire bofalan 
ı~ı yatlarından sonra, içinden bu
lanık ve ıehirli bir ıu dökülm~ bil
lur bir bardafın Uıtündeki tekiller 
kadar berraktapn beyninde, o &ün 
Selime raaıelditi andan ayrılıncaya 
kadar seçen hatıraların ve duycula
nn tam bir ıuuru belirdi. Ömründe, 
yakın bir maıiyı bile hiç bu kadar 
kolaylıkla hatırlamam19tı. Selime 
raaıeldiji ~aman, onun içinde, Tah· 
•inin odahiı olmak nefreti vardı. Bu 
nefret ona Selimi birdenbire eskilin· 
den çok futa beiendlrdL Bunun 
için ona futa 10kularık yürilmilftü. 
Bunun için lelimin koluna clrdi ve 
tabiatı hllifma onun uzun likırdıla· 
rınr dikkatle dinledi; dikkatle ve 
luıetle... Bunun lçln, mahallebieide 
Selime kartı clttlkçe artan bir 1evgi 
duyuyordu .. H~.tt.a onun arkadaşları
na aöylediJt aozü hatırlıyarak, ken
di kendine:. ·:~en de bu çocuğu deli 
,ibi sevcl)llınm .• , diye dü~ündü. 
O ıaman derhal Selimin fefakarlığı· 
nı demcl< iatemişti. Bunun ic;in mek· 
tebe citmektert vaıgeçmesini iıtedi. 
çocuk bunu kabul edince, kız ona 

kendiJini b1r defa öptürerek müka· 
iat vermek arzusunu duydu. Fakat 
bu -Opüş. Cemileye hemen Tü5inin 
dudaklarım ve öpU!lerini diljündür
ınÜ§tÜ. Nefretten rcnıi uçtu. Bu
nun için: "İltemiyorum,, diye ını· 
nldanmıştı. Tahsini istemiyordu. fa. 
kat bunu Selime açamadı Aruk bü. 
tün ruhu kilitlenmİ!tİ· Sokakta bir· 
denbirc, Tahıini bırakmak, Selimle 
yqaınak, bütün hayatını onunl.4ı bir
leştirmek arzusu içine doidu. Selim 
onu hakikaten 1evebiliru, aldatmaz· 
aa, terketmene buna Cemile haıır· 
dı. Fakat teminata ihtiyacı vardı. 
Bunun için: "Bana doğru cevap ve. 
recek miıin?,, diye sordu. Fakat 
böyle aya.k üıtü, fol yok. yumurta 
yokken atk teminatı iıtemenin &Ü· 
lünç olduğunu hissetti, sancılanıyor
muş gibi acıler çıkardı, "Ben sahiden 
deliyim,, diye mrrrldıındı. O nman 
Selime kartı büyük bir "fil duymı· 
ya blflamıttı. O kadar ki her ıa· 
manki Jiüb&lili&ini unutarak ona 
resmi hitap etti, fakat Selimin bu 
dei"itiklik kartısında büıbütün hay· 
ı et ettilini ıörUnce mantıksıdıiın· 
dan utandı ve nihayet. Selimin eli 
onun eline delince, içinde ııkıpn 
bütün duyıutarı, bu temaarn sıcak· 
hiı ile kı)'namıt 1\bi ıözyaıları ha· 
linde dııarı fıtkırdı. 

Ne tuhaf fCY 1 Cemile hayatında 
ilk defa olarak bu hisleri duyuyor, 
ilk defa olarak kendi ruhunun içini 
bu kadar aydınlık eörüyordu. Hem 
ne tath ağlamıştı. Sevda bu mıydı 
acaba? Bu ise ne güzel şey! t nsan 
bambaıka oluveriyor. Bu Cemile, 

bir Hat evvelki Cemile mı? Jile tu· 
haf t Ne tuhafl 

Kızın ~6ründe her §ey batkalat· 
mıştı: Yalnız kendisi deiil. her ıün 
geçtiği bu yollar bile yepyeni ve 
bambaşka görünüyordu. 

Evin sokağına girerken. yokuşta, 
Hafize ile karıdat•· Kadın fena fe
na soluyordu. 

Cemileyi ıörüııce: 
- A ... Neredesin ayol? dedi, ıeni 

aramıya çıktım. 

Baıını solundaki eve doğru sevi· 
rerek ıcıiııl yükseltti: 

- tsu •ııuıın naac~aan Hn ıe· 
tirıln. Kaynana ıelin bir oldular, 
söylemediklerini bırakmadılar. 

Hafize durup bir nef ei aldıktan 
10nra, ıesini alçaltarak devam etti: 

- Ben ıizin eve gtizel eiizel ık· 
tim. Anncciiin de beni bekliyor
mu9. Hemen meseleyi açtı, anlattı. 
"Ne denin kardetim? dedi, bu me· 
ıelenin altrnd.a bir fenalık olma11n?., 
Ben: "A ... Ne fenalığı olacak Aıiye 
Hanım? .. derken içeriye o Hamdune 
cad11iyle ı?elini ıirmez mi? Annen 
onlara da mcaeleyi anlattı. Ben kH 

göz ederim. görmez, bir bir he~ini 
söyledi, çıktı isinden. Ben sana de
medim mi? O Hamdune kanya, geli
nine emnivet olmaz diye... Efen
dim. vay ..• ne demekmİJ elin Tahsin 
beyine nikihıız kız vermek ... "Ayol 
herif nikah yapacak. dur. telaş et• 
meyin, karııınr bofasın da ondan 
aonra .•• ,. diyorum, Hamdune, hele 
sokak süpürgesi gelini dinler mi? 
Bunlar kaynana gelin bir oldular. 
annenin üstüne yürüdüler, "Sakın 
hanım sen. dediler, çıldırmadm in
ptıah •.. Salcın ..• Bunlar Beyoğlu dü
zeni!., dedıler. ondan sonracağızıma 
efendim, aenin ne aürtüklüğünıü bı
raktılar, ne orospuluğunu ... 

Cemile ıittikçe kuanyor, pkakla
n zunkluyordu. Gazleri Yağlıkçının 
eviyle Hafiunin yiizüne hızla gidip 
gelmeie bqladı Kapıyı çalsa açmaz
lar... Fakat o ana km eline ıeçir
mene di1flip bayılabilirdi. 

- Hanıi.sl bunlan aöyliyen? di
ye sordu. kaynanası mı? Gelini mi? 

Hafize batını ild yanma da sallı· 
yarak: 

- A... lkiıi de, iki.si de... dedi, 
ama daha ziyade gelin, ıelin. .• 

O •ırada Nazlı pencereden başını 
uzattı ve Hafizeye bağırdı: 

- Gene ne fitneler yumurtluyor
ıun, teccal karı 1 

Hafize pencereye doğru yumruk· 
lapnr sıkarak haykırdı: 

- Yalan mı, ayol, yalan mı? Al
lah var... Allabtan kork... Söyleme-

din mi? _819ı' 
Gelinin .ar.kasından kaynaO" 

sesi çıktı: •.İ 
- Söyler a. ne varmış, slS~ 

işte... Pek ala etti... Sana ne~ 
l»rdenbire Cemilenin avu1'• )t 
üzerine aldın? 1'ahsinin yarııi' 
yamaklığına mı gireceksin? c'

Bunları söyliyen Hamdune. "":I 
lenin orada olduğunu . bilrıt1~ 
Gelininin yanında pencereden ~ 
çıkarıp da Cemileyi görünce ti 
dııarr sıkarmasile içeri ıokal' 
oldu. jrt~ 

O sırada Yağlıkçılarsn .e" 'llf. 
küçük Fevzi çıkıyd'tdu. Certııl~~ 
nın açıldığını görUnce bir sıç 
atıldı. evin içine daldı. .. ef'r 

Merdiyenleri dörder dorder ,~ 
yordu. ~ 
, Sofada, korkudan buca~ ıts~ 

1fü kaçacak delik anyan ~_.,...., 
karşı ~arşıya gelince. C! . ~~ 
kavgalarda adeti olduğu gıb• ~ 
le kadının eaçlarma yapıştı. .~ 
kuvvetile çekerek Yağtıkçııııtl ~ 
ni diz üstü çöktürdü, hln_CllU:, "'1' 
dağı için iğilerek bir kulagırll ~ 
mrıtr. Kanlar akıyordu. Nazlı ~ 
Hamdunc pencerede, avaıJa.? .. , .,-1' 
bdar: "imdat J yetişin!,, clıY 
kırıyorlardı. Mt'rı"'' 

Cemile Nazlının kafasını , 
tahtasına vurarak: ıJ 1'İıı1 1 

- Sus! iftiracı karı 1 orosP 1'iıc1 
Söyle bana bakayım? orosJ>\' 
diye bagmyordu. ,rl . r ArkaSJ ~ 
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DOGUDA BAYINDIRLIK 

Bakan Ali Çetinkaya Dün 
Sivasa Hareket Etti 

[Özel aytarımız bildiriyor] 
Ankara, 3 

~ayındırhk Bakanı Ali Çetinkaya beraberindeki zevatla bir
t e Samsun trenine bağlanan özel vagonla bu sabah Sivasa ha
~et etmiştir. Ali Çetinkaya durakta Bakanlık ileri gelenleri 
"'lfıncıan uğurlanmıştır. ------

Peşte Turizm Kongresi 
~kara, 3 (Özel aytarıınız bildiriyor) - Peştede toplanacak 
~ arsıulusal turizm kongr~sine iştirak edecek heyetimiz per
·~c günü :hareket edecektır. 

Pul Satabilecek Olanlar 
ı..~ltara, 3 {Özel aytarnnız bildiriyor) - Pul bayileri bayi .~u
~:'IUYan küçük kasabalarda yaptırılan pul satışları ve bey ıye 
~tı hakkında defterdarlıklardan ve malmüdürlüklerinden is
~len maltlmat Finans Bakanlığına gelmeye başlamıştır. Ba
;::!ık bu maltlmatm tetkikini bitirdikten sonra, satış talimat
~ esini tadil edecektir. Yapılan tadilatla pul satabilecek _olan
ltriVeniden tesbit edilecek ve bayilere verilen komisyon nısbet-

~e·c·e·k·ti·r·· .............................. . 
HUSUSi 

Yunanistanla Tecim 
Anlaşması Müzakeresi 

~'teni Ticaret mukavelesi için Türk ve Yunan delegeleri mü
~~elerine devam ediyorlar. Türk delegeleri nokt~i nazarlarım 
b\._ll'llli§lerdir. Şimdi mesele Yunanlıların vereceğı ceva~a ka~
~tır. Dün Dış İşleri Bakanı Maksimos delegeler şerofıne bır 
~le ~yaf eti vermiştir. Heyetimiz müzakereleri birkaç güne ~a
\.: bıtirirse 8 Eylulde Selanikte açılacak olan arsıulusal sergıde 
-q}Urunak üzere Selani.k yolu ile dönecektir. 

l:::Salkan Oyunları 
~tina, 2 - Dün Stadyomda Balkan oyunlarına hazırlık için "rlan atletizm müsabakalarında Hleços 3,877 ile sırıkla yük· 

atlama rekorunu kırmıştır. 

~llru üzüm ve 
~~lrcilerin mitingi 
~~· 2 - Mesinya vilayetinde ü
~ f:iler ile incirciler bir miting yap 
\ 1f ~ere hükumetten izin istemişler 'tt iikuınet bin vermemiştir. Bu
~br.en dün bu vilayetin muhtelif 
~ ~de gösteriler yapıldığı bildiril 

Atinada Türk 
El~iliai binası 

Atina, 2 - Türkiye elçiliği için A
tinada yeni bir bina satın alınmııtı. 

Bu bina Cümurbatkanının oturduğu 

binanın civarındadır. Elçilik oraya ta 
şındı. ~r. 

=====~, ====================================== 

Biçki Ve 
Mektebinin 

Dikiş ihtisas 
Sergisi Açlldı 

~ S.,.widen bir BÖrünüı H yurclun talebelerinden bir Brup 

~l~adaki biçki ihtisas yurdunun 9 uncu yılı dün törenle 
~ e>Jın ış ve bir sergi açılmıştır. Bu sene, yurttan 14 talebeme 
~:-fı p U§~r. Sergide bir de Atatürk köşesi yapılım~. köşenin 
'ir artı, Çocuk Esir.gcme ve Kızılayın bayraklarilc süslen-• 

Muayenede 
Pu 1 

Ankara. 3 (Ozel aytarımız bildiri
yor) - Gemilerin muayene ve me
saha şahadetnameleri ile kıymetlerini 
takdire ait evraka pul yapıştırılıp ya
pıştmlmıyacağı Finans Bakanlığınca 
tetkik edilmektedir. 

Akbaba kapatlldı 
Ankara, 3 (A.A.) - Dost devlet 

şefi aleyhinde neşriyatta bulunduğun 
dan dolavı (Akbaba) gazetesi icra 
vekilleri ·heyeti kararınca muvakka -
ten kapatılmıştır. 

iki Sıhhat Direktörü 
arasmda deijişiklik 

Ankara. 3 (Ozel aytarımız bildiri
yor) - Bakırköy hükumet tabibi Na 
fi, Gaıi Antep sıhhat direktörlüğüne, 
Balrkesir Sıhhat direktörü Yunus Mar 
din sıhhat direktörlüğüne tayin edil
mişlerdir. 

Komisyoncularm imtihan 
kAOıtları 

Ankara, 3 (Ozel aytarımız bildiri • 
yor) - ı Ağustosta yapılan gümrük 
komisyoncuları imtihan evr«kının tet 
kiki, bu hafta bitecektir. 

Deniz ücretleri 
Ankara, 3 (Ozel aytanmız bildiri

yor) - Ekonomi Bakanlığı deniz 
vesaiti nakliye ücretlerinin yeniden 
tetkiki etrafında Pire ve Selanik seor
best limanlarında tetkikat yaptırmak 
tadır. Bundan alınacak neticeye gö· 
re, lcizımgelen kararlar verilecektir. 

Yumurta ambalajı için 
rende talaşları 

Ankara, 3 (Ozel aytarımız bildi 
riyor) - Yumurta ambalajında kul
lanılmak üzere Rusya ve Romanyadan 
getirilen rende talaşlarının ihraCj müd 
detinin bir sene daha uzatılması etra· 
fında Ekonomi Bakanlığınca tetkikat 
yapılmaktadır. 

Konsey 
Görüşmeleri 
Başlarken ... 

[Baş tarafı 1 incide] 

Bu görüşmeler Pariste yapıl
mıştır. Bir karara varmak müm 
kün olmadığrndan 3 Ağustosta 
verilen karar iktizası, Habeş 
davası genel heyetile birlikte 
Uluslar Kurumu konseyi tara
fından EylUlün dördüncü günü 
yapılacak fevkalade bir içtima
da incelenecekti. Ancak Eylu
lün altıncı günü konseyin aleta· 
de içtimaı da toplanacağından 
bu alelade içtima tarihi iki gün 
öne çekilerek fevkalade içtima 
ortadan kaldınlmıştır. lşte U
luslar Kurumu konseyi içtimaı 
bugün bu şartlar altında toplan
maktadır. 

İtalya - Haıbeş davası içtima 
ruznamesini teşkil eden yirmi 
beş kadar meselenin yirmi üçün 
cüsünü teşkil ediyor. Binaena
leyh bu meseleye ancak birkaç 
gün sonra temas edilebilecek
tir. Ancak durum şimdiden te
bellür etmiş görünüyor: Dava
nın genel heyeti henüz Uluslar 
Kurumuna intikal etmemi§ ol
makla beraber, mesele Kurum 
dışında ince uzun münakaşa e
dilmiştir. 1 tal yayı Habeşistan 
üzerindeki emellerinden vazge
çirmek için hakkında Uluslar 
Kurumu misakının sanksiyonla
rmı yani müeyyidelerini tatbik 
etmek lazımdır. Fransa bu mü
eyyidelerin tatbikma yanaşmı
yor. lngilterenin de yalnız ba
şına müeyyide tatbik etmek is
teyeceği şüphelidir. Binaena
leyh meselenin ltalyaya Habe
şistanda bazı menfaatler temin 
etmek şeklile halledilmesi bek
lenebilir. Yani neticede Habe
şistan bu işten zararlı, ltalya da 
karlı çıkacak. Fakat esas itiba
rile bu kararlaşmış olmakla be
raber, henüz İtalyanın kar dere
cesi, Habeşistanın da zarar de
recesi belli değilair. Mussolini, 
Habeşistan üzerinde bir hima
ye kurmakta ısrar ediyor. Daha 
aza kanaat etıni ecek ibi ö-

BiR ATiNA 0AZETESiNE CEVAP 

Gagauzlar Türktürler 1 
I 

Yazan : Nizameddin Nazif 

Atinada çıkan Fransızca Mesajedaten gazetesinin başlığı 
Türkiye, damarlannda Türiıt ka· 

m tafryanlerla yÜzyıllardanberi 
Türk kültürü ile büyüyüp yatamıt 
olanların bul'ünkü oğullanna ve 
kızlanna aınır kapılannı açık bu
lunduruyor. Balkanların &'öbeğin
de, Balkanların Orta Avnıpaya ya. 
km boylannda ve yime bu Balkaıı
lann Karadeniz kıyılarında fU iki 
tarlm ya ikiaine birden veya yalnız 
birine uysun olan iıuanlar belki 
bulunduklan yerlerde birer azlık· 
brlar mnma, yanyana l'eliriene hiç 
le ihmal edilemiyecek bir çokluk 
olurlar. 

Fakat, aanılmaanı ki bu çokluk 
harplerin, iç aiyaaa kavsalarmm, 
iatilalarm. ekonomii buhranların 
Türk evlerinde, Türk tarluıada, 
Türk atelyeainde açtığı botluiu 
doldurmaia davet edilmit bulunu
yor. Hayır .•. Böyle olmut olaaydı, 
bugünkü Türkiyeli Türk nealin ye
tittimıe ve çoğalma kabiliyetinden 
fÜphemiz olduiu neticeaine vanla· 
bilirdi. Bet yıl içinde tüıiôyeli 
Türklerin çokluklannı on yedi mil
yonun ütüne yükaeltmit bulunma
ları kartıamda böyle bir fÜphenin 
yeri mi vardır? 

Kaldı ki, 20 llktepinde yapıla· 
cak aayımın bu rakamı daha çok 
yukanlara ulattıracağını duyduran 
aebepler bir hayli çoktur. 

O halde Türkiye neden ıöçmen 
itine bu kadar üatün bir önem n· 
riyor? Çünkü biz yeni endüatri pli· 
runuzm tehirlerde yapbğı ve da
ha da yapacağı inaan toplanmuının 
tarlalardaki kolları ve çiftçilikteki 
enerjiyi azaltmamaaını iatiyoruz. 

Eaaa budur. Trakyaya, ciierleri 
Balkan havaaına abtınıt ve Balkan 
toprağında yqıya.bilir bir inun 
ço'kluiu yılmak iatememiz bundan 
aonı-a gelir. Ukin bu arzumuza 
ulapak için Güzey Amerikanın 
IAtin Clffl.clerl ~ ~ 
lodoaa, poynza çevirip iman lccıkıMu 
anyan ve dünyadaki her milletin bet' 
serserisine iltifatlar savunap, primler 
vadederek: 

- Amaan bize geliniz! 
Diyen bir dununda da deiiliz. 
Romanya ve Bulgaryadan ıeleıi 

ve ıelecek olan Türkleri, Make
donyadan ve Bulıaryadan ıelecek 
Pomaldan, Yuıoalavyadan ıöç et
mek iıtiyen ve iatiyecek olan Bot
naklarla Arnavutlan beiendikleri
miz araaında a&ydrktan aonra toplu 
bir halde bize gelmek iatedikleri 
için ön pli.nda bir önem ve aevıi ıle 
kollarunızr açtığımız Gaaauz'lar 
üzerinde biraz durınak doğru ola
cak. 

Neden mi? 
AtinaU. fıoenk dili ile çıkan Me

aaje Da ten ( Meaearer d' Atbene) 
a;azet~i~e. çal( tubal iddialı, sa
np bar aınırlenıneii ifade eden ve 
bilbaaaa ibni kıymetlerden yüzde 
yüz mahnun bir yazı okuduk ta 
ondan. 

<>kt_ LiMof imzuile bu ıazetenin 
4160 mcı aayısnun ilk aayfaamda 
ve ''Balkl:nlann Karadeniz kıyıla
rındaki Türk dili konutan Grek
ler" adı ile çıkan bu yazıda deni
liyor ki: 

"Türkiye, Greklerin kökü kazandık· 
tan sonra botalan Trakyayı doldur
mak için bir Tilrk lehçesi ile konuıan 
Romanya müslümanlarmı kendi top· 
raklarına gözettirmek istiyor. Bu 
arada _yine türkçe konupn ve Gaga
uz dıye anılan hıristiyanluın da 
Trakyaya göçmeğe teıvik edildikle • 

rünüyor. Daha doğrusu kendiai
ni dünyaya böyle gösteriyor. 
Biliyor ki ncakdar ağır basar
sa, işin bir savaşa müncer olma
sını istemiyenler Habeşistan 
namına o kadar fazla f edakir
hkta bulunacaklar. Habeş impa
ratoru da İtalyaya Ogadan ha
valisinde toprak ve Habeşista
nın diğer kısmılannda da eko
nomik menfaatler temin etmeği 
teklif etmiştir. Fakat siyasal 
erkinlikten vazgeçemiyeceğini 
bildiriyor. Kurum konseyinin 
açıldığı bugünde, bir taraftan 
Habeş erkinliğini korur gibi gö
rünecek, diğer taraftan da İtal
yanın emellerin= tatmin edebi
kcek bir formülüı~ çerçevesi 
içinde davanın halledileceği ve 
bir savaşa meydan verilmiyece
ği ümitleri fazla gibi görünü
yor. 

rinden bahsediliyor ve bunların Türk 
ırkından oldukları ileriye sürülürken. 

"Yeni vatanlan olan Türkiyeye ka
vuşmak iCjin heyecan içinde bulun • 
dukları, müslüman adetleri ve an'ane· 
leri ile yaşadıkları birçok istilalar 
iCjinde Türk kitaplarından ve Türk 
mekteplerinden uzun zaman mahrum 
kaldıkları halde yeni harflerle çıkan 
gazeteleri okuya okuya ana dillerini 
unutmadıklannı ( ı) ve hıriatiyan 
Türk papazlannın (2) bu yeni Türk· 
lere asıllarını hatırlattıkları" da söy
leniyor. 

Halbuki bütün bu ırk ve dit iddia
lan hiçbir ciddi eaaaa dayanmamak
tadırlar. Biz (yani Meaaje Daten ga
zetesi) 927 yılı l 7 Ikinciteırininde 
ve 930 yılının 28 ve 29 uncu llkteı
rinlerinde çıkan aayılanmmia bazı 
Greklerin bu türkçe konuırna illetle-

1 
1 

' \ 
j 
~ 

1 
\ 

Gagauz'ların ruhani reislerinin 
oturduğu Kişenol şehrinin bu-
lunduğu yeri gösterir harita 

rine temu etmİf ve 934 yılı ıubatı· 
nm 25 iricf ronu çıbn -~·da da 
(Gagauz) lar hakkında ciddi bir etüt 
neşretmiştik. Fakat Gagauz'lar hak
kında en kestirme ve kökten fikri ve
recek olan vesika hiç fÜphesiz Arhi
mandirit Krizostomos Hacıdanyel'in 
ölümilnden sonra dosyaları arasında 
bulunan bazı yazılardır. Bavyeranın 
Erlangen Universitesinde felsefe oku
mu9 olan bu ruhani, kendisi de bir 
Gagauz'du. Vamada doğmuştu ve 
orada ırkdaşlarına büyük hizmetler • 
de bulunduktan sonra kendisine da
ha mühim vazifeler verilmitti. Bah
settiğimiz yazıyı Aynarozdaki Diyo
nisaiyu manastırının höcrelerinden 
birinde, Bulgar hapishanelerinde çek 
tiği azabın ve yorgunlukların tesirile 
gözlerini yummazdan bir iki hafta ev
vel yazmIJtır. "Helen" lik duygula
rından ayrılmamakta israr ettiği için 
Bulgarların sayısız diltmanlıklarına 
göğüs genneğe mecbur kalmıı olan 
Hacıdanyel bakınız neler söylüyor: 

"Gagauz'lar yahut Surguz'lar 
Karadenizin Kırımından Varnaya 
kadar uzayan kıyısında, küçük 
arabalar içinde dolaııp yapyan, 
Sit ırkından putpereırt ve blrbar 
göçebclerdi. 

Peçenekler, Avarlar, Hunlar, 
Kumanlar, Hazarlar, Ot?uzlar gi· 
bi burtlar da zaman ile batka mil
letlerle karı§Cl karıp ortadan kay
bolmuılardır. Fakat Türklerle 
Bulgarların Grek ırkına kartı duy 
dukları nefret yüzünden, türkçe 
konuıtukları halde hakiki ırkları
na bağlı kalmakta ( 3) isr~r eden 
bu kavme hakaret etmek ateme· 
leri yüzünden adları diğerlerinin· 
kiler gibi unutulmamıttır. Türk· 
ler Anadolunun türkçe konupn 
Gre)ılcrine nasıl Karamanlr ve 
Atinalılara nasıl Gagarey diye ad 
takmıtlaraa bunlara ela öylece Ga
gauz demekte devam etmişlerdir. 
Gagauz kelimesinin aah da şüp
helidir ama Turani iki kelimeden 
yani gaga ve uz kelimelerinden 
mürekkep olabilmesi de mümkim
dür. Bununla beraber Hintli diye 
anılan Amen1ca yerlileri Hint ır
kına hakikatte nekadar yakın ise
ler Gaıtaua'lar da Sit'lere o kadar 
yakındırlar. Grek dü,manı olan 
Bulırarlar bunlara hakaret etmek 
için Guauz kelimesini kullana 
kullana bir gün bu Greklerin de 
canına tak etmi9 ve kendileri de 
kendilerine inat olsun dive Gaga
uz öemejje baıılamıslardır. 
T:ıdh hiz~ e:österivor ki: "Türk· 

lt-r bir Grek meonlek,.t;"j :r,•otet
tikleri zaman daima türkce konu
ıuıt.,,u,"ı emretmi-.ter ve ,,a1lu. 
türkce konuıımıv11nlarrn ,rn1~rini 

baecektenni söyliyerek tehdit et· . . ,. 

FUTBOL ALEYHiNDE 
BiRKAÇ SÖZ 

Bu aatırlan yazan adamın 12 ae· 
ne hiç fasıla vermeden futbol oy• 
namıt ve yirmi sene futbol aporu· 
nun İ§lerile uğratmıt birisi olduğu
nu her feyden evvel aöylemeliyim 
ki, sonra aözlerimi itin yabancısına 
ait aykm feyler aaymay· sınız. Ben 
futbolu hem oynamaaını, hem aey· 
retmeaini aeverim. Bu spor cazip· 
tir. Efendice oynanırsa hatta zarif· 
tir de. Li.kin eaef edilecek fU ki; 
burada aayıp dökmesi uzun •Üre· 
cek birtakım aebeplerden dolayı 
bizde futbol bir anom&lie. içinde· 
dir. Bunun teknik kmmlarile, fil• 
zetelerle uğnlfanlar var. Onu bir 
kenara bırakırım. Fakat asıl aa.kat 
taraf tudur: 

Futbol gazetelerin enfant gite· 
si olmutlur. Yani çok bozulmut bir 
ınevzu haline girmittir. Memleket 
gençliğine enerji, spor terbiyesi ve 
ruh asaleti vermek halka da haki· 
ki aporun tadını tattırmak noktala· 
nndan fÜpheli hizmetler eden .JU 

oyun bütün diğer tubeleri, diğer 
sporlan gölgede bırakıp cılızlan • 
dırmaktadır. Bu sakat tesirin mat
buattaki akisleri o kadar büyüktiir 
ki; anlataam §•tanınız . 

Meseli; Türkiyede sporla ençok 
uğratan bir gazete Galatasau.y 
klübünün Şifli iunindeki küçük bir 
takımla yaptığı oyunu birinci say
fasmda çift aütun bir yazile baıla
yarak içerde üç aütunda anlatnııt 
olduğu halde, ayni gazete Balkıt.n 
oyunlarına hazırlanan ve iki gün 
evvel Türkiye birinciliklerinde bir
takım dereceler yapan Türk takı
mı hakkında birincilik neticeleri 
de dahil olduğu halde ancak yarım 
aütun yazı yazaba1mif. 

Biz bunu apor sütunlannın sade 
futbol aeven veya anlayanların e· 
linde olmaaına ve matbuatta apor 
tubelerine verilen ehemmiyetin ka· 
ri kütleainin adedile ölçüldüğüne 
atfediyoruz. Halbuki gazetelerin 
karileri aevketmeleri li.zun gelen 
birtaknn iyi yollar da olduR-unu 
aöylemiye • zannederim • hacet 
yoktur. 

Böylece. buıün Türkiye matbu· 
atında futbol layık olmadığı halde 
o kadar büyültülmüt ve §İtirilmiş· 
tir ki i.deta bir "ur,, hali almıf, bu 
yüzden diğer bütün spor tubelerini 
körletmittir. 

Bu mütahade kar§ıamda futbol· 
cular da dahil olduiu halae hepi· 
mıizin tasala!MDM!!ız ve buaa bir çare 
bulmamız llzundır. Bu aatırlan bi-
tiririlen elimde iddiamı kuvvet• 
lendirecek birtakım müspet delil
ler olduğunu ve bunun artık ( A· 
larmant - Urkülecek) bir hal al
dığmı da ilave etmek iaterim. 

B. FELEK 

Eski Bi"r 
Eti Mabedi 
Türk Tarihi Araıtırma Kurumu Ço 

rum ilbayhgına bağlı Alaca • Höyük 
te kendi unsurları ve kendi araçlarile 
hafriyata baılamıştır. Kurum, bu haf 
riyatın ulusal tarihimiz için çok önem 
li belgeler vereceğini ummaktadır. 
Burada bundan önce 1908 de Istan • 
bul müzeleri adına makridi tara • 
fından küçük bir araştırma yapılmt§ 
ve iki Sfenks ne bazı kabartmalar bu-
lunmuıtur. . . . . . 

Buranın eski bir etı mabcdını ıhtıva 
ettiği tahmin edilmektedir. Makridi, 
burada ayni zamanda F: :kya kitabe
leri de bulduğu için bu hafriyatın Eti 
ve 'Firikya kültürle~i . arasındaki bağ 
ve devamlılığın tcgbıtıne çok yardımı 
olacağı umuluyor. 

Eski izerlere sevgi 
gösterenler 

Tarihi eserleri toplamak ve onlar 
üzerinde araştırmalar yapmak sure· 
tile tarihe ve tarihsel eserlere karşı 
sevgi ve bağlılık gösteren ve kendi 
kendine küçük bir müze meydana ge 
tiren İznik öğretmenlerinden Kültur 
İfyarı Orhan Sargın Türk Tarihi ara§ 
tırma kurumunun muhabir üyeliğine 
se«jilmiştir. -------Yeni Profesörler geliyorlar 

Ankaradaki Ziraat, Orman, ve ta· 
bii ilimler fakülteleri için getirilecek 
mütehassısları seçmek üzere iki ay 
önce Almanyaya giden Yüksek Zira
at Enstitüsü rektörü Dr. Falke dün 
sabah gelmiştir. Falke. bir muharriri
mize demiştir ki: 
"- Almanyarun tanınmıt profesör 

]erinden Lorens, tabii ilimler fakülte 
si kürsüsüne, Dr. Diks Ziraa fakül· 
tesi meyve ağaçları kürsüsüne getir
tileceklerdir. Mütehassıslar, birinci 
teşrinde Ankarada bulunacaklardır.,. 

r 
20 llkteşrin Pazar 
GENEL NOFUS SAYIMI 

Evinizde o gün hazır bulunan bütün 
insanlan yazdırınız ... 

Başvekilet 

lıtatistik Umum MüdürlüğJ 
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Mektuplarını Bagaiı 'Mürekkeple, Selamla, Ke
lamla Doldur. Yazacaklarını da Şu Sudan Yaz 

- Yani hükumet ve ordunun cı· 
rarına dair birşcy istemiyorsunuz. 

- Hayar, canım. Memleket içinde 
olup bitenler. Ben herhan~i bir ada
mı da gönderip istasyon veya liman
larda bulundunam bu haberi alabili
rim. Seni kazandırmak için söylüyo
rum. 

- O halde, peki. 
- Ha ... Yalnız bir şey var: Sen 

tüccar olmadığın için bilmezsin. Bu 
eibi haberler tüccarlar arasında gizli 
tutulur. Bize verdiğin mallımatı bat· 
ka biri duyar, yahut mektubun bat
ka bir tüccarın eline geçerse biz yal
nız kazanacağımızı değil, kazanmak 
ümitlerini de kaybederiz; belki una 
da zararı dokunur, 

- O halde? 
- Onun da kolaya var: Sana bir 

§ite •u vereceğim.Mektuplarını baya
ğı mürekkeple ve ıclim, kelamla dol 
durduktan sonra bu şiıedeki su ile 
senden iıtediğim ıeyleri yazarsın.Hiç 
belli olmaz. 

- Peki, bu mektupları nasıl, pos· 
ta ile mi? Göndereceğim? 

- Hayar. Orad~ bizim bir adamı
mız var. Ona verirsin, o bize gönde
rir. 

- Olur. Adamınız kimdir? 
- Sen bir defa İstanbula git. İlk 

blektubunu yolla. Adamımızın adre
aini ondan sonra vereceğim. 

- Gizli mürekkep? 
- Ha.. Şimdilik onu sen, kendin 

yap. Limon suyu veyahut kaynamıı 
pirinç suyu ile yaz. Ben sana daha 
sonra batka bir mürekkep yollıya
cağım. 

Haci Petraki Komiser Cemile 
l 00 lira vererek İstanbula gönderi
yor. Harbin ıiddetli ihtiyaçları için
de kıvranan bir memur yüz: lirayı 
alır ve bundan ıonra alacağı yüz li
raları dütünürse ne yapar? }Jaci 
Y orgakinin hizmetine girer, değil 
mi? Hayır, komiser Cemil ak sütlü, 
temiz 7ürekli, bü,.WC vicdanh bir 
&'ürktüs. Utanbala 'l•lir gelmez is-
tihbarat daireaine koşuyor. • 

O zaman1u Büyük Erkanrha~biye 
jstihbarat şubesi mildiri Seyfi Bey 
idi. Seyfi Bey şimdi ıümrük muha
faza genel komutanı general Scyfi
dir. Komiser Cemil meseleyi olduğu 
gibi anlatıyor. Seyfi Bey Cemilin bu 
hareketini takdir ettikten sonra di-
YM ~: . 

- Siz aldığınız ite ba§layınız; ılk 
olarak da §U bilgileri veriniz. 

Seyfi Beyin tertip ettifi malQmat 
Hati Yorgakiye gidiyor. Yorgaki 
bunları değerli ve üm~ verici bul· 
muş olacak ki, birkaç gün sonra Ce
mile bir mektup ve bir §İ§C gizli 
mürckiep gönderiyor. İıtanbuldaki 
adamının adrekini de veriyor ki, §U· 
dur: 

(Karamanlı Yorgi - Yunan kon
ıola.luğu tercümanı. Marmara oteli) 

Komiser Cemil Yorgiyi buluyor ve 
Seyfi beyin tertip ettiii raporları 
ona vcrmeğe batlıyor. Yorıaki ra
porları pek beğeniyor. Bir ay geçer 
ıcçmez tekrar 100 lira yolluyor, 
yaptıklanna teşekkür ettikten sonra 
bu yolda devam etmesini de rica e
diyor. 

Bu oyun bir müddet böyle fidi· 
yor. Fakat Yorgaki öyle ıeyter aor
mağa ve öyle şeyler istcmeğc baıh
yor ki bir tüccar için değil, ancak 
bir dütman crkinı harbiye11i için 
lazımdır. 

Şu halde Pandomimaya nihayet 
•ermek ve Yorıakiyi itleten merke
::zi bulmak gerelmıitti. Seyfi bey ya
nına aldığı iki memurla (1) lzmire 
gidiyor. Vali Rahmi beyle göril§il
yor. Rahmi şiddetle reddediyor:. 

- Izmirde bir tek caaua yoktur 
~e olamfZ ! diyor. 

Seyfi bey validen bir yaroım rö· 
rcmiyeceğini anlayınca batlı baıına 
ıçahpnak mecburiyetinde kalıyor. 
lstanbu.ldan Yorgaki adresine yuıl
mıı. pullu ve damgalı mektubu me
murlardan birine veriyor. Memur 
bir müvezzi kıyafetine girerek Yor
gakiye götürüyor. Yorgaki me~ubu 
'kime götürecek? Yahut Yorgakıden 
mektubu kim alacak? lkinci memur 
bunu taruaut etmektedir. Biraz ıon 
ra Robcrt Hatkiıuıon Yorgakinin 
mat~na geliyor. Mektubu alıp 
götüreceği aırada mafaza basılıyor. 
Ayni zamanda Hatkin10n.larm evine 
gidiliyor. Bet kitldm ibaret olm 
Hatkinıecmlarm hepsi tutuluyor. Ro
bertin oğlu Pcrsvval incilizce bir 
§eyler söyleyor. 

- Bizim mektupla alakamız yok
tur. Bu mektup bizim değHdir. De
mek istiyor. 

Seyfi Bey dinlemiyor, hepsini 
müstahkem mevki binasında bir ye
r . kapıyorlar. llk sorgu cevapsız 
kalıyor. Bütün aile inkir etmekte, 
protesto etmektedir. 

Gece Seyfi bey Robcrti alarak 
Hatkinsonlara gidiyorlar. E ·t' bir ıoa
ray gibidir. Her taraf aranıyor, bir 
ıcy yok. Odanın biri mükemmel bir 
eczahane şeklindedir. Seyfi bey i.çe
riıindc yüzlerce ilaç kavanozları ve 
şi1ele1i bulunan camlı dolaph:-dan 
birini açıyor. Küçük titclerden bir 
tanesini alryor. Hey teudüf Tanrı
ıı 1 Sen neler yapmazsın? Seyfi bey 
rutgelc aldığı bu tiıeyi Robcrtc 
ıöstererck l'Oruyor: 

- Bu nedir? 
Robcrt tatkın, korkak ve hayret

ten donmut bir tavıflla Seyfi beyin 
yüzüne bakıyor. Dili tutulmut gi!Ji 
bir müddet durduktan sonra: 

- Kolonel, diyor, ıiz herıeyi bili· 
yorsun uz. 

Seyfi bey tesadüfün iyi bir ipucu 
vumit olduğunu anlayarak: 

- Tabii, diyor. Biz hcrşeyi bili
yoru.ı:. Sizin için en doğru hare~et 
bize biJ.diklerimizi ve bilmek iste -
diklerinizi söylemektir. Böyle yap
mazsanız ... 

İhtiyar Robcrt biru daha dütllnü
yor: 

- Ah, diyor, bmim bu yara.-naz 
oğlum Preshal J Bir gizli yazı for
mülü bulmuf, onunla bir 9eyler ya
zıyor. Bu titc odur. 

- Ona da &izli yazılı mektuplar 
&eliyor mu? 

- Geliyor. 
- Nuıt hatlediyor1 
- Oruını ıiz daha iyi bilinirrlz. 
- Açık konuıunuz. Siz ecncbt tc:-

bauuınız. Korkmayın: CHUS cezası 
gönneninis. Doğru söylemekle aile 
nizi uzun müddet mevkuf kalmtk· 
tan kurtarmıt oluraunu.r:. 

- O halde oğlumla görüşeyim. 
Gece Perhali kaldınp Robcrtin 

yanına getiriyorlar. Baba, oğul knr
şılaşınca Robert diyor ki: 

- Oğlum, bunlar her şeyi öğren
mişler. Ben bildiklerimi söyledi:n. 
Sen de söyle. 

Preseval soğuk bir sürat ve çelik 
bir inatla inkar ediyor: 

- Söylenecek bir şey yok. 
Seyfi bey söze karışıyor: 
- Bizim hcrşcyi bildiğimizi ha· 

hanız göroü. Söylemeniz ailenizin 
terd ve kurtulması için lazımdır. 
ihtiyar babanıza acıyınız, hürmet e
diniz. 

Robert Hat1cinson ağlamağa baş
lamıştı. Persvvalin itirafa başlayaca
ğı beklenirken ters bir durum aldı. 
Koltukta biçimli ve terbiyeli otu -
ran Persvval ayağını ayağnnn üstüne 
attı. Yine soğuk, çelikten dökülmüı 
kelimelerle: 

- Söyliycccğim hiçbir ıey yoktur! 
dedi. 

Artık sabah oluyordu. Hepsini yi
ne müstahkem. mevkie götürdüler. 
Ertesi günü Yorgakiyi sorguya ~e
kiyorlar. İtin meydana çıktığını gö
ren Yorgaki yalan aöylemcğc lüzum 
görmüyor. 

- Heqeyi yapan onlardır, diyor. 
Ben yalnız vasıtayam. Ben onların 
kuryesiyim. 

Tekrar Hatkinsonların evine gidi
liyor. Alınan ve gönderilen raporları 
bulmak gerekti. Halbuki evde gizli 
mürekkepten batka birşey bulunama
mı§tı. Tekrar her taraf arandı. Hiç
bir §ey yok, istihbarat işlerinde tesa
düfün mucizeleri pek çok ve pek bü
yüktür. Yine o Tanrı ycti§iyor: 

[Arkası var] 

(1) Bunlardan biri o zaman süet san
ıör memurları ıefi olan ünlü tiyatro ıa
natldrunız Bay Sadi idi 

'EVKAF MUDIRIYETI iLANLARI 
De§ eri 
L K. 
24 80 

Pey pataaı 
L K. 
1 88 Arnavud Haremeyln aoka§ında 9 

aayllı ve 34,S metre murabbaında· 
ki arAnın bUtUnU. 

1330 oo 24 8S UakUdar aolak ainan mahallealnde 
Topanell aoka§ında eakl 28 yeni 

8o 00 

Moo 

1o4 84 

30 uyıh evin bUtUnU. 
4 8o Kaaımpapda Sirkeci Mushhlddln 

mahaH .. ı Pltmanlye caddealnde 
•ki 85 ıeni 123 aaydı ve 147 
metre murabbaındakl araa ile ha· 
rab iki kulubenln bUtUnU. 

4 o5 Kumkapı kUrkCjUba91 SUleymana§a 
mahalleal KUrk«jU aoka§ında eakl 
24 aaııh ve 13,5 metre murabba• 
ındakl araanın bUtUnU. 

7 87 Samat,ada Sulumanaatmr Kocamus-
tafapa9a mahallealnde bahk«jı Kir• 
kor aoka§ında eakl 28 ve 28 aayıh 
62 metre murabbaındakl araalaran 
bUtUnU. 

do oo 47 25 Akaarayda Valde camii Uat tara• 
tında Yakuba§a camii araaaının 
bUtUnU. 

Yukarada ,azıh 6zelgelere latekll Cjıkmadı§ından 
pazarhkla aatllacakdmr. lateklllerln ıUzde yedi bu· 
CjUk peı paralarlle 23.9.935 Razarteal gUnU aaat 
1S de MahlOllt kalemine gelmeleri. (5283) 

Kira uzu 
1 • Galata, Okcu Muu, Karamolla 938 mayıa bl· 

s. 22 no. h apartman111 1 ncl timine denıu 
kab 

2 • Akaaray, h-kl, Ba9mak 9erif 
tekk•lnln 2 no. h odaaı 

8 • lleyazlt, Sekban Batı Yakub 
a§a almltcl s. 3 no. h dUkkln 

4 • ÇengelköyU, talimhane, kuleli 
C. tarla ve bahCje 

938 mayıs bl· 
timine denlu 
838 mayla bl· 
timine denlu 
U«i aene 

Yukarda ıazıh mahaller aaralarandakl uzlarla pa• 
zarhkla kiraya verllece§lnden lateklller S EylUI 935 
per9embe gUnU uat onbete denlu Evkaf MUdUrl· 
yetinde varidat kalemlne gelmeleri. (5282) 

Kuleli Askeri Lisesinden: 
Okulumuza ba9vuran lateklllerln aayıaı kadroya 

nazaran ahnacak mllctar1 •ttllından 9 uncu aınıfa 
ahn .. cak lateklller araaında talimatname mucibince 
mUaabaka imtihanı yapllacaktlr. MUaabaka imtihanı 
4 • EylOI • 935 Çartamda gUnU aaat 13 de batlaya· 
caktar. llgllllerln mektebe ba1vurmalar1. "5284,, 

~ :.aıııııııııııııırııuıııııııııııııııııır.ıııııııııııııııııııııııııııııııııııllJJll 
SA G L 1 K § S Eylül Perşembe l'ÜDÜ aabıraı:dıkla bekleniyor. 

ÖGÜTLERi 

Ameliyatla 
Güzellik 

Her bayan gençliğinde beğenil
mek için, yaşlı olduğu vakit te ken
disinden nefret edilmemek için, da
ima güzel olmıya çalışmalıdır, der
ler. Zaten bayanların arzusu da bu 
pek doğru aözün hükmüne uymak
tır. 

Fakat güzel olmak, her vakit ba
yanın kendi elinde değildir. Mes-cla 
basık, yahut ortasından pek sivri 
gaga gibi bir burun bütün çehreyi 
bozar. Yelpaze gibi iki tarafa kanat 
açmış_ kulaklar, saçlarla örtülemiye
cek kadar açık olurlarsa, onlar da 
en güzel bir çehrenin tatlılığına do
kunurlar. Bunlara karşı ne yapma
lı? Pudra ile boyalarla bu kusurlar 

--------------
SARAY Sinemasının 

1935 • 1936 mevsiminin kGtad provamı ve 
H. B. Wamer'in de temsili olan 

iFIRTINADAN SONR --: Eranmzca aödü büyük film aabıraıdıkla bekleniyor. 
i Samimi. • insani ... Müessir ve dramatik pek ıüzcl bir filJD. 
İ IJiyeten ı Mickf'y • Mauae'in bir ~eyrek saatlik kahkaball 
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ESüreyya Opereti-Yeni operet ve Muhliı Sabahaddin tarafından bu -
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1 E H a r ı k · H a y a t K a z a ve O t o m o b ~ 

--örtülemez ki... E Sigortalarmm Galatada Unyon Hanında Kain 
U N Y O N S 1 G O R T A S 1 N A yaptırınııı 

Türkiyede bilafasıla icrayı muamele etmekte olan 
-Böyle kusurların çaresini opera - : 

törler bulmuılardır. Çehrede bulu - ; 
nabilecek kusurların hepsi bugün : 
usta bir operatörün elinde düzelebi- 5 
lir. Bu usul yeni bir icat ta değil- : 
dir ... Eski, pek eski zamanlarda 5 
Hindistanda bayanlar kocalarından : 

•• 
-başka, yabancı bir gül koklamağa : UNVON kalkıştıkları vakit. ecza olarak on· : 

ların burunlarını keserlermiş. He - § Kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptmnayııııl;..ı 
kimler hcryerde ve her zamanda iyi : Telefon : 4.4888. ~ 
yürekli ve merhametli adamlar ol - ~ 
duklarmdan güzel bayanların böyle i:nHHllllllllHlllllllllllilll111111111111MllHllllllllllllHlllllllllll~ 
bir kabahatten dolayı çirkin kalma
larına dayanamamışlar, onları, bil -
tUn ömürlerine sürecek bir cezadan 
kurtarmak için hiç belli olmıyacak 
bir surette ameliyatla yeniden bu
run yapmak çar"ini bulmuşlar. 

O eski zamanlardanbcri öyle ka -
bahatıler için o kada rağır ceza ver
mek adeti kalkmıt olduğundan, şim· 
di bücsbütün yeniden bir burun yap 
mak ameliyatına lüzum görülmez. 
Fakat gaga burunlar, basık burun -
lar ameliyatla kolayca düzeltilir. 

Bunun gibi yelpaze kulakları da 
düzeltmek mümkündür. Kulak üze
rinde ameliyat .yap.mak ta yine eski 
Hindistandan gcJmedir. Şimdiki 
Hintlilerden çoğunun kuzu gibi sa
kin olduklarına bakarak Hintlilerin 
her vakit öyle olduklarını sanmıtma
lıdfr. Eski zamanlarda pek zalim a
damlannış. Hapishaneden çıkanlara 
yeniden kulak yapmak usulünü de 
bulmuşlar, bir kulağı bmbütün ye -
niden yapmak usulil bulunduktan 
sonra, yelpaze gibi kulakları dil· 
zcltmclıi te kalavlasmıa. _ 

Yüzdeki kırışıklıklar da ameliyat
la düzeltilebilir. Dudaklu fazla bü
yük, dıtarıya doğru çıkık olursa, 
çene doğuştan çarpık bulunursa 
bunlar da düzeltilebilirJer. 

Güzellik için ameliyat yalnız yüz 
de olmaz. Bayanlardan bazılarının 

göğüııılcri pek izyade düşük olur. 
Korsa modas ıkalktıkta~ sonra bu 
hal güzelliğe büyük bir engel olur. 
Böyc pek büyük göğüslü olmak, ba
yanın çok akıllı olduğuna de.Jilet 
eder. diyenler vana da bayanların 
ke~dileri o kadar akıllı olmayı p~k 
te ıstcmezler. Onun için operatörler 
bunun da çareıini bulmuşlardır. 

tşi~ zorluğu böyle güz::llik için 
amehyat yapmasını iıtiyccek :>pera· 
törü bulmaktır. Çünkü operatörler, 
bayata ddlcuna::ak bir .ebep olms -
yınca, bıçakla oynamayı pek te sev
mezler. 

Lokman Hekim 

TIFOBIL Dr. Ihsan Sami 
Tifo ve paratifo baatalıklanna tu
tulmamak için ağızdan alman tifo 
haplarıdır. Hiç rahataı.ı:lık vermez. 
Herkes alabilir. Kutuıu 55 kuru. 

-·-· --.. 
5913 

Kimyager ~ 
Hüsameddin 
idrar, kan, kazurat ve ticaret tah
lilleri yapılır. Eminano, Emllk 
ve Eytam Bankam karıaaında 
--... luet Bey Han --

6726 

Ope.AhmetFahri 
Operatör Bay Ahmet Fahri Av• 

rupa 1eyahatinden avdet etmittir. 

htanbul ikin.el icra memurluğun
dan : Bir borçtan dolayi maheuı; 

ve paraya çevrilecek ev eıyaaı 

4-9-935 de saat 14 den ıs te kadar 

Eğri kapı TQPrak aokak 39 No lu 

evin önünde ve saat ıs den 16 ya 

kadar Eyi Bahariye caddeısi 78 No 

lu evin kapısı önünde birinci açık art 
tırma ile satılacaktır, Taliplerin ma 

.hallinde hazır bulunaca\f memuru

na 935-2254, 2317 No. lu dosya ile 

müracaatları ilin ounur. (14191) 

.lıtanbul Harici Askeri Kıtaatı ilanları 

Bir tanesine biçilen eder Satrnalma Komisyon~ 
55 santim olan Dört Mil- yapılacakdır. Şartn~ 
yon tane değişik numarada parasız olarak Sankadlfr 
mıh kapalı zarfla eksiltme- Komisyondan alınır. ; 
ye konmuştur. İhalesi teklilerin kanunda 1 r 
23-9-935 pazartesi saat 15 vesaikle beraber belli_~ 
tedir. Şartnamesini parasız tan bir saat evvel teıw; 
almak isteyenler M. M. V. rini Komisyona vennele;, 
Satınalma komisyonuna (193) (4924) 

uğramaları. Eksiltmeye gi- * * • e/I.. 
recekler ilk inanç parası ile Bir çiftine biçilen / 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3 190 kuruş olan 800~ 
üncü maddelerinde yazılı terlik kapalı zarfla e ~ 
belgelerle birlikte teklif meye konulmuştur. 111~ 
mektuplarını ihale saatin- 17 Eylül 935 sah günii_:; 
den bir saat evvel Ankara- 15 dedir. İlk inanç P"'.f 
da M. M. V. Satınalma Ko- 1140 liradır. Şartnam~ 
aü•Ô .7 vu.,.. • .__ -.----1--! ----- _ , __ , _ -aır ..... ~1' ., 

(125) (4517) 6654 Alma KomiSyonund'BJ1 ~ 
* • • nır. Eksiltmeye gireez 

Bir kilosuna biçilen eder İlk inanç parası veya 'f 
700 kuruş olan Beş bin kilo buzlariyle 2490 sayılı~ 
değişik renk ve N o. da ke- nunun 2 ve 3 üncü ın~ f. 
ten ipliği kapalı zarfla sa- lerinde yazılı belgelerl~ 
tın alınacaktır. İhalesi likte teklif mcktuP t1.'' 
24-9-935 salı günü saat 15 ihale saatinden bir .. , f• 
tedir. Şartnamesi! 75 kuru- evvel Ankarada M. l'~·ı 
şa M. M. V. Satınalma ko- Satınalma Komisyo;ıl 
misyonundan alınır. Ek- vermeleri. ( 18 2) ( 4 9 l;I 
siltmeye girecekler 2625 
liralık İlk inanç mektup ve
ya makbuzlariyle 2490 sa
yılı kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerinde yazılı belge
lerle birlikte teklif mektup
larını ihale saatinden bir 
saat evvel Ankarada M. M. 
V. 'Satmalma Komisyonu
na vermeleri. ( 12 3) 
(4118) 

• • • 
Balıkesir Garnizon hay -

vanatı için 400 ton yulaf 
10-9-935 salı günü saat 
16 da ihalesi yapdmak üze
re kapalı zarfla eksiltmeye 
konmuşdur. Tahmin bede
li 18000 lira, muvakkat te
minat mikdan 1350 lira -
dır. Şartnamesi her gün 
komisyonda görülür. İs -
teklilerin tekliflerini ihale 
saatinden bir saat evvel Ba· 
lıkesirde Kor Satmalma Ko 
misyonuna vermeleri. 
(186) (4910) 6119 • • • 

Kıtaat ihtiyacı için azı 
675 ton çoğu 900 ton un 
tahmın bedeli 1O12 50 lira 
teminatı 6313 liradır. Azı 
500 ton çoğu 800 ton arpa 
tahmin bedeli 26000 lira
dır. Teminatı 1950 liradır. 
Kapalı zarfla eksil.tmeleri 
5-9-935 perşembe gunu 
saat 1 O da unun ve aynı gün 
saat 15 de arpanın eksilt
mesi Sarıkamışda Askeri 

*** , 
Bir m~tresine biçil~~ 

der 25 kuruş olan 5~ 
metre çamaşırlık bez eY ,,J 
mesinde verilen fiat 9':1 
görüldüğünden Y~ 
kapalı zarfla eksil e f 1 

konulmuştur. 1 h a 1 t ı~ 
ıo-9-935 salı günü saBv· 
tedir. Şartnamesi 6~ 
ruşa M. M. V. Sa j1. 
Komisyonundan alınıt'f5~ 
siltmeye f!irecekler ~ 
liralık İlk inanç par&:sı1, '/ tup veya makbuzlarıY ~ 
nunun 2 ve 3 madd~ · 
de yazılı belgelerle bit~ 
teklif mektuplanJU ti': 
saatinden bir saat sa"ıl 
Ankarada M. M. V. ~ 
alma komisyonuna ~ 1, 
leri (196) (5044) ~ 

btanbul Tapu Baıaneıo:ı,.ı;/. 
datı : RU.tempap aıab ff,J ~ 
Kutucular caddcainde eıkl el"'"/ 
kapı No Ju ve 343 inci 

1.,ı -
paneline ait dtikklnın al~ ~ 
met ile kansı RabianJtl JıllldJ.,..f. 
.den beri meydanda ;; 
kadastrosunun tatbiki / 

pılan tahkikattan anlatı~ -1 
·barf fi 

makta ilin tarihinden ftı. . •1 _,, 
• · ı1'1 •r disinin veya verescsının 411 

fında Sultanabmettc 'faP~ııı''~ 
•• .. ncU -~ sinin üst katında uçu ldled1 

/ 
kadastro müdürlüğüne ge 1"1'' 
ri ıurctte hazine nanıınJ 
dileceği ilin olunur. 
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iCMAL 
PETROL KOKUSU 

ltaJya. Habeı da\-ası Petrol kok· 
tnaya ba§ladı. l ki gündenberi gelen 
Ajanı telgraflan. Habe§ impanıt~· 
nun bir lngiliz • Amerikan komonı· 
Yonıuna Habeı topraklarındaki pet
~ollerin işletme imtiyazım verdiğini 
bildirmektedir. Habesistanda Petrol 
var mı; yok mu? B~rası henüz ma· 
luın değil. Fakat imparatorun, ltalya 
ile münasebetleri çok gergin bulundu 
iu bir sırada bu petrol imtiyazını ln
~iliz ve Amerikalılara vermesinde 
:Yangından mal kaçırır gibi bir vaziyet 
''ardır. Alanlar ne aldıklarını, veren 
de ne verdiğini bilmiyor. lmpantor: 

- Bir §ey bulabilirseniz alınız di
:Yor. 

Kimbilir? Belki de kömür maden-
1c:rini Almanlara, pamuk tarlalarını 
J&ponlara, şu ve bu madenleri de baş
ka devletlere vermeie hazırdır. lmpa 
ratOTun bu cömertliğinde kurnazca 
<>ynanmıı bir poli tika oyunu vıtrdır: 
.liabeşiıtamn tabii zenginliklerile 
mümkün olduğu kadar fazla devlet 
tebaalarını alakadar ederek bu top
rakları 1 talynnm elinden kurtarmak. 
'Fena bir oyun değil. Keskin bir zeka. 
l°akht korluırrz ki fazla k~kin. Cün
kü bir defa bu imtiyazlar hangi dev
let tebaasına venlmiş ise, o devletin 
İıntiyazları müdafaa ebnesi Jaznndır. 
.Amerika da, lngilterıe de kendi tebaa 
lnnna verilen imtiyazlar için bir par
tnak kaldmnayacaklannı bildiriyor -
lar. lngiltcre ve Amerika hükUınetle
rinin korumadıkları "&et"Vet kaynağı 
da" ayın içindeki 5ervet kaynağı ka
dar hayalidir. Sonra bu aralık Habe
şi tanda yabancılara ekonomik men
faatler venneğe çahımak Habeş im
Paratoru için ele iyi değildir. ltalya, 
ekonomik m~nfaatlere razı olmuyor. 

- Habeşiıtanın şÖzÜne İnanılmaz. 
V aadeder vermez. Bugün verine, ya. 
t-ın geri aln-, diyor. 

Askeri İfgal istiyor. Hahe§ impara
toru da ı:ıanki hu .özün doğru olduğu
nu isbat etmek için bir taraftan 1ta1-
yaya ekonomik menfaatler vaadeder
den, diğer atraf tan da AmerikaJılara 
geniş imtiyazlar veriyor. 

Jmparator siyan] menfaat, Ameri
lcelılar da maddi kazanç temin edeme 
diklerine göre, bu elçabukluğunun 
manası nedir? - • * ı:: 

İstanbulun bir 

FRANSIZ - YUGOSLAV GÖRÜŞMELERi 

Küçük Antantın · Bugünkü 
Durumu incelendi 

Paris, 3 (A.A.) - Laval, Fransız - Yugosla:v görüşmeleri so· 
nunda, basına, şu diycvde bulunmuştur: .. 

•'Her iki memleketi ilgilendiren bütün meselelerı ınceledik. 
Fransa ile küçük antantm İtalyan - Habeş anlaşmazlığının se
bep olduğu durum ikarşrsmdaki görüşmelerindek tam bir ahen 
mevcut olduğu bu konuşmalar sonunda anlaşılmıştır. 

Paris, 3 (A.A.) - Löbrön, Yugoslav Başbakanı Stoyadinoviçi 
kabul ederek kendisine Lejyon Donör nişanının büyüK: haç rüt-' . besini vermiştir. Löbrön Stoyadinoviçi hususı surette öğle ye-
meğine alakoymuştur. Yemekte .J..aval'a vekillik eden Deniz 
Bakanı hazır bulunmuştur. 

Cumur Başkanı, evvelce karar verilmiş olan kabul resminden, 
Belçika Kraliçesinin cenaze töreni dolayısiylc vazgeçmiştir. 

Belçika Kraliçesi Gömüldü 
Brüksel 3 (A.A.) - Kraliçe Astrid, Laeken kilisesindeki kral 

lar makberesine defnedilmiştir. Kral, Leopold Laeken'e kadar 
tabutun arkasından yürümüştür. Makbercde yapılan son tören
de yalnız Kral ailesinin üyeleri hazır bulunmuştur. 

Yugoslavyada Yeni Parti 
Belgrad 3 (A.A.) - Yeni siyasal parti iç bakanlığına tüzü

ğünü ve~iştir. Parti, Yugoslavyadaki halk hareketini ifade et
mektedir. Başkanı, eski bakanlardan Liotitch olan bu parti, 935 
de Sırbistanda, Bosna ve Slovanyadaki entclloktüel ve muharip
ler gruplarının birleşmesile kurulmuştur. Parti programı, Yu
goslavyanın birlik ve bütünlüğü ile ~demi merkeziyet ve ekono
mi dirije esaslarını ihtiva etmektcdır. 

Almanyada Uçak Manevraları 
Berlin, 3 (A.A.) - Brunswick yöresinde en yeni tabiye usul

lerine göre büyük uçak manevraları yapılacaktır. 
Kırımızı partiyi teşkil eden ve sının Elbi nehri olan doğu dev

leti de, bu nehrin batısında bulunan ve mavi partiyi teşkil eden 
ülke arasında harp ilan edilmeksizin muhasemat başlamıştır. 
Batı ülkesi, düşmanın seferberlik yaptığını ve h2~ım uçakları
nın şimdiden sınırı geçmiş olduklarını öğrencre'.c ~eferberliğe 
başlamış ve hava hücumlarına karşı, bir avcı uçat,ı '''ilosu hare
kete getirilmiştir. Manevraların esası, evvela sert bir hava hü
cumuna karsı bütün ülkcvi müdafaa ve..sonra ..müdafaadan taar
ruza geçmektir. 

mahalles·i yandı Bir Uçak Elektriklenerek Yandı 
[B .. 1 tarafı 1 incide] 

termi§tir. , 

lstanbul itfaiyesinden 
yardım isteniyor 

• Bu vaziyet karşısında İstanbul itfa 
ıyesinden yardım istenmiş, bir grup 
derhal Kurtuluşa gönderilmiştir. 11 -
bay ve Emniyet direktörü ile Beyoğ· 
lu kaymakamı Daniş yangın yerine 
giderek alınan tedbirlerle me§gul ol· 
:muşlardır. En geniş sirayet ihtimal· 
lcri gözetilerek alınan tamamlayıcı 
tedbirler sayesinde, saat l 4 de doğru 
teşin hm. kesilmiş ve 1 S de yangın 

tamamen söndürülmi.iştür. Yanan ev· 
lcrin sayısı 17 dir. Ateşin çıktığı ev 
hariç olmak üzere, diğerlerinin eşya
ları tamamen kurtarılmıştır. 

Kimlerin evi yandı ? 
'Yanan evler şunlardır: 
31 numaralı Yorgi, 33 numaralı 

J\tina. 35 numaralı Aliscvi, 37 :tıuma
raı. Min 39 numaralı Katina, 21 nu 
maralı Andırya ve Tramvaycı Vasi!, 
22 numaralı Hidayet, 24 numaralı po 
li Cevat, 26 Aleko. 26 B alo Vasil.30 

lrıumaralı K~o. 32 .. numaralı Madam 
tini, 34 numaralı ::,ifon. 36 numara

lı Boşi Bartin,38 numaralı Artin'inin 
~'ileri. 

Yangın sırasında itfaiye neferlerin
den Eyüp, muhtelif yerlerinden yara 

lılannus. hastaneye kaldırılarak der
al tedavi altına alınmıştır. 

Yangmm sebebi nedir? 
Yaptığımız tahkikata göre, ateş 

kahveci Seyfinin oturduğu evden çık
l'rıı§tır. Seyfinin karısı Asiye, mutbak 
ta Çama ır yıkarken bacanın kurum
ları tutuşmuş, yangın. ancak alevler 
s~çağı tutuşturduktan sonra görüle • 
~ıl':liştir. Rüzgarın §iddetli oluşu. ev
l erı.n sık bulunması, bütiın bir mahal-
;nın kül olmasına sebebiyet vermiş

tır. Zabıta, derhal tahkikata el koya· 
~ak Asiyeyi sorguya çekmiş, bu ara· 

1 a •. 'Yangını ilk gören ve haber veren
~~ın. de malumatlarma müracaat edil 

• 1§tır. Tahkikatın dünkü seyri. ate· 
~~n kazaen sıktıgı sonucunu vermiş· 
it, 

1• B"yoğlu kaymakamlığı, yangın fe
aketzedelerine liizrmgelen yardımı 
raPrnıs. yersiz kalanlar muhtelif yer
ere yerleştirilmişlerdir. 

Polis raporu 
c1 Yangın hakkındaki polis raporu şu 

Ur: 

"Kurtuluş Tuzcu sokak 33 sayılı 

Paris, 3 (A.A.) - Matin gazetesi, Los - Angeles uçakçılığını 
yas tutmakta olduğunu haber vermektedir. Kaliforniyada iş gü
nünün kutlulanması sırasında on beş yoku, bir pilot, bir radyo
cu ve bir hizmetçi kadın taşıyan bir uçak şehir alanından hava
lanırıken yüks~k tansiyonlu bir kabloya çarpmış, derhal ateş al
mış ve bir evın damına düşmüştür. Uçağın içinde bulunanlar 
kurtanlamıyarak yanmışlardır. Eve sirayet eden yangın başka 
kurbanlar vermeden söndürülmüştür. 

YUNANiST ANDA REJiM 

Dışbakanı Triyestede 
Başbakanla Görüşecek 

Atina, 3 (Özel) - Dışbakanı Mak 
simos Triye~tede Başbakana re ji:n 
meselesinde ahali partisinin fikrini 
anlatacaktır. kralcı gazetelerin yaz· 
dıklarına göre kralcıların günden 
güne çoğalması dolayıc;ile Ba=?bakan 
ile Maksimos ta kralcılık tarafını 

tutacaklarmış. Yine bu gazetelerin 
fikrine göre Başbakan eğer Triyes 
tede krallık lehinde beyanatta bulun 
mazsa bunu Atinaya döner dönmez 
yapacaktır. 

Ba bakan pazartesi Atinada buJu 
nacaktır. 

Finans Bakanı Pesmazoğlu dost· 
tarından birine yazdığı mc ktupta 

Başbakanın genoyun geriye bırakıl
masına taraftar olduğunu anladığı· 
nı bildirmiştir. 

Atina, 3 (Özel) - Hüriyetper • 
ver parti lideri Sofulis gazeteciler 
ile kon.uşu~ken yapılacak genoyda 
Cumurıyetın çoğunluk kazanması 
cumuriyct partilerinin bir zaferi sa 
yılamiyacağını çünkü bütün ulusun 
reyi ile bu kazancın elde edilmiş 
bulunac~.;ını söyliyerek genoya hİ· 
le karışmaması için hükumete teklif 
lerde bulunacağını, , bunlar arasında 
jandarma kuvvetlerinin yerine süel 
kuvvetler getirilmesini istiyeceğini 
söylemiştir. 

Türk -Bulgar Dostluğu 
[Baş tarafı 1 incide) 

sözler, iki komşu ulus halkının ru- ı inkişaf halinde bulunan uluslarımız 
bunda iddetli bir akis uyandıra - kuvvetlerinin gelişmesi için çok la 
caktır. İki ulus, karşılıklı tanı§ma- zım olan teşkin ve anlaşma eserine 
yı, hürmete ve anlayışa dayanan iyi erişmek için mesut hiiktımetlerin ve 
komşuluk münasebetleri ida:nesi - entellektüel mahfellerin u<Yra~la • 
nin lüzumunu tarihten öğrenmiş • rma yardım edecektir.,, b 

lerdir. Bugün bu lüzum, her za • Slovo gazetesi, Kristo Statef' in 
mankinden daha ziyade şiddetli • imzasiyle neşrettiği bir betkede di-
<lir.,. k" 

G yor ı: azete maltalesini §U suretle bi· 
tiriyor: "İki Bakanın müşterek diyevi ö -

''Bakanların iki memleket bası • nemli bir sıyaeal hareket teşkil eder. 
·nına yaptıkları hararetli hitap hiç Bu diyevin, gelecek bazı hareketle 
şüphesiz işitilecek ve bu basın, tam re kapılmanın önüne geçmek için 

iki ülke kamoyu oruntakları tara -

sigortasız Africanm mutasarrıf ve 
kahveci Seyfi ile metresi Asiyenin 
miistccir bulunduğu evden yangın çık 
mış. 16 sı dolu, biri boş olmak lizere 
17 ev yanmıştır. Eşya ve nüfusça za 
yiat yoktur. Yangının çıkış sebebi 
tahkik edilmektedir.,. 

fından tam manasiyle takdir edilme 
mesi imkfuısızdır. Bu kapılmalar, ge 
çirdiğimiz devrede Vt: arsnılusal du 
rumun genel ihtilatatında,barış, ra
hat ve güvene ayni derecede ihtiya 
cı olan iki memleketin münasebet
lerinde yersiz güvensizlikler ihdas 
etmektedir.,, 

Gene Karşılıklı Protestolar Var 
[Baş tarafı 1 incide) 

tir. 
Hükumet, bu isteğe henüz cevap 

vermemiştir. 

H abeşislanda Amerikahlara 
verilen imtiyaz 

Paris, 3 A.A. - Eden, Laval'a İn
giliz hükumetinin Rickett imtiyazı 
meselesinde yapacak hiçbir şeyi ol· 
madığını ve bu imtiyaza hiçbir veç 
hile arka olmadığını izah etmiştir. 

Laval'in bu izahatla tatmin edil • 
miş olduğu sanılmaktadır. 

imtiyazm gizli tarafları 
Adisababa, 3 A.A. - Petrol kon

tratosuna göre, imtiyaz sahibinin 
eenede 2,500,000 ton petrol istihsal 
etmeğe ve işletmeğc başladıktan 
&onra dört yıl içinde limanların bağ 
Jı b(ılunduğıu devletlerle anlaşa -
rak denize kadar borular döşemeğe, 
böyle olmazsa imtiyazı Habeş hü -
kumetine brrakmıya mecbur olduğu 
tasrih edilmektedir. 

Kontratonun finansal hükümleri 
gizli tutulmaktadır. 

Bir yandan da tekzip 
ediyorlar 

Londra, 3 A.A. - Habeşistanın 
Londraclaki elçiliği, Habe§ist~nm 
bütün maden menbaının Amerıkalı 
Finanscr Çertok'a verildi~ini bil -
diren Nevyork haberini yalanlamak 
ta, bu hususta yalnız görüş:neler ya 
pılmış olduğ.unu bildirmektedir. 

Tahkikat yapılacak 
Nevyork, 3 A.A. - Nevyork Hc

rald TribÜ'll gazetesi yazıyor: 
Senato mühimmat komisyonu dün 

toplanarak, (Afriken Eksplorey~in 
end Deve\opment Korporeyşin) im
tiyazı hakkında, bu korporasyon ar 
kasında bulunan kimseleri meyda -
na çıkarmak için gerçin yapmaya 
komisyonun yetkisi olup olmadığını 
incelemiştir. 

imtiyaz, istikraz 
mahiyetindedir 

Londra, 3 A.A. - Reuter ajansı • 
nın Londradaki Hal:eş elçiliğinden 
öğrenıdiğine göre, Habeşistan'ın 
Londra elçisi Martin tarafından 19 
temmuz tarihinde, kendisinin Ha -
beşistandaki imtiyazlarının birinci 
sahibi olduğunu iddia eden Nevyork 
lu Chertok Brokere'e gönderilen 
bir mektupta, böyle bir mukavele -
nin mevcut olduğu teyit ediimekte 
ve Chertok'un bu tarihten itibaren 
90 gün içinde Habeşistan'a bir mil· 
yon dolar bulmağı tekellüf ettiği 
bildirilmektedir. 

Mektuptan anlaşıldığına göre, bu 
irn~iyaz bir :milyon dolarlık bir İ• -
tikraz kaydilc bağlı olup, imtiya -
zın şamil olacağı bölge henüz tes
bi t edilmemiş bulunmaktadır. 

ıngıliz sermayes de var 
Lonfüa, 3 A.A. -Adisababa'dan 

Reuter ajansına bildirildiğıne gö 
re. Habes imparatorunun finansal 
danısmanı Amerikalı. Colson, Ric • 
kett 'tarafından sonuçlandırılmı§ o
lan imtiyaz işinde İngiliz sermaye
si bulunduğunu söylemiştir. 

imtiyazı alan sosyete 
Amerikalldır 

Cibuti. 3. A.A. - Rickett, mensup 
olduğu sosyetenin yüzde yüz Ame
rikan sosyetesi olduğunu Reuter a
jansına söylemiş ve şunları ilave 
etmiştir: 

"Sosyete. yol, demir l:ıi:>ruları, de· 
miryollan yapmak ve kendi telefon 
ve radyo istasyonlarını kurmak hak 
kına sahiptir ... 

Rickett, silah satın alınması için 
iınıparatora hiçbir para verilmedi 
ğini söylcmi'}tir. 

J\daababa. 3 A.A. - İtalyan'ların 
dankali'ye girdiklerine dair bu· 
rada resmen hiçbir şey denmemek • 
tedir. 

lta:yanla rın hududu geç· 
tikleri doaru deaiı 

Roma, A.A. - Yarı resmi çeven
lerde İtalyan kıtalarının Dancali 
bölgesinde Habeş toprakların:ı. geç 
tiklerine dair olan haber teyit edil
memektedir. 

lngiliz gemileri manevra 
yapıyorJar 

Lizbon, 3 A.A , - 23 İngiliz harp 
gemisi Montedelcgada açıklarında 
dolaşmaktadır. Bunun i~in, Porte -
kizden yakında müsaade alınmıştır. 
Bu gemiler, her zamanki sonbahar 
manevralarrm yapmaktadır. Sonra 
Akdenizdeki, Ingili2: filosuna ilti
hak etmeleri ihtimali vardır. 

Londra. 3 A.A. - İngliz suların 
dan Akdeniz'c nakledilen Berham 
deretnotu bugün Plimut'tan Malta 
ya hareket etmiştir. 

Hakem heyetinin raporu 
Cenevre, 3 A.A. - Burada sanıldı 

ğına göre, Politis'in raporu Vat Val 
hadisesinin soravını (mesuliyetini) 
mahalli Habeş komutanına yükliye~ 
cektir. Negus hakem kararı kendı 
aleyhine olduğu takdird~ İtalyayı 
tatmin edeceğini vadetmış oldugu 
için. yakında yapılacak görü~üler -
de 2:orluğa karşı yolun düzeleceği 
umulmakta dır. '\......: 

Mısır hUkOmetinin sUel 
uçaklar hakkında tebliği 
Kahire, 3 A.A. - Sanııaığına gö-

re. Mısır hükumeti, vabancı dev -

!etlere bir nota göndererek Mısır 
topraklan üzerinden geçecek süel 
uçaklar için uçuştan en az ıs gün 
evvel Mısır hü'kumetine müracaat 
edilerek uçuş izni alınması gerek 
olduğunu bildirmiştir. 

Maltada asker toplanıyor 
Malta, 3 A.A. - Reuter ajansljla 

göre, Malta topçu ihtiyatları 6ifih 
altma çağırılmıştır. İstihka':Jl ve Mi 
lis kıtaatma mensup olanların da mü 
racaatlan isten~ktedir. 

Habeşistan yabancı asker 
istemiyor 

Londra, 3 A.A. - Öğrenildiğine 
göre, Londradaki Habeş el~il.iğine, 
lngilterede Habe ordusu ıçın as
ker alınmasını yasak eden talimat 
gönderilmiştir. ~ . 

İtalya ile harp oldu:;:u takdırde 
Habeşistan, yabancı ko:nutanl~~~ 
yardımı olmaksızın tek ba§ına dogu 
§eCektir. 

Gazetelerin mütalaaları 
Paris. 3 A.A. - Basını başlıca dü· 

şündüren şeylerden biri, İngiltere 
ile İtalya arasında &ıkışıp kalma 
ğa mani olmaktır. Basın, herşeyden 
önce, anla mazhğın Avrupadaki a
kislerinden endişe etmekte ve te -
easüs etmiş olan düzeni muhafaza 
etmenin yegane çaresi olarak başlı
ca Str,esa cephesinin ihya ını te -
menni :etmektedir. 

Le Journal şöyle yazmaktadır: 
"Fransa, İtalyan - İngiliz kavga • 

~ında yalnız bir tarafı tutacak olur 
sa, önce kendine ve sonra herkese 
karşı kötti bir hizmette bulunmuli 
olacaktır.,, 

Petit Parisien gazetesinin direk
törü M. Dupuy diyor ki: 

''Fransa, bilhas:;a karşılıklı yan • 
Jrş anlaşmaların ortadan kaldırıldığı 
sıra.da, herhalde İtalyaya kar~ı mu 
hasım bir durum alrnıyacakttr. 
Almanların yeniden silahlanma -

larmın Fransiz • İngiliz elbirliğinin 
sağlamlaştırılmasını daha lüzumlu 
bir hale getirdiği şu sırada bu sağ
lamlaştırılmanın yapıldığını gör -
mek te önemli bir şeydir. 

f ngilteredeki aklı selimin. ken 
disini yakında, Laval'in Avrupa te· 
takkisine yakla§tıracağr umulur. 
Çünkü bu telakki. aralarında en tı· 
fak bir ayrışıklık bulunmıran tı:ıgi
liz ve Fransız menfaatlerıne hız • 
met edecektir. 

Paris. 3 A.A. - ''Te~ .. gazete· 
si, baş bctkesinde şunları yazmak
.tadır: 

"Fransa. adalet ve nısfete meftun 
dur. Xendiltinin c~bu ve siddet kul
lanmak suretile müsaadatta bulun -
masına meobur bırakılmasını iste -
mez. 

Bununla beraber, Almanya·yı, et -
rafına yığılmış olan kuvvetlerin üs
tün lüğti ile ezmek mevzuubahis de
ğildir. 

İyi kurulmuş bir güvenlik sistemi 
içinde, hiç olmazsa İngiltere dere -
cesin<ie, biz de Almanya'ya menfa· 
atleri ve haysiyeti bıkımından eşit 
muamelesi yapmağa hazırız. 

Fransızlar, Cenevre ve Stresa and 
laşmalarmın ru~unu, hiçbir zamın 
başka şekilde anlamamışlardır. 

Avrupa. geleceğind~ emin oldu -
ğu takdirde, bu politika ile pek çok 
şeylFr yapılması mümkündür, fakat 
ıherşeyden evvel ulutlar sosyetesi • 
ni kurtarmak lazımdır. 

Temps gazetesine göre, Cenevre
de kabul edildiği takdirde İtalya'· 
ınm haysiyetini koruyacak, İngiltere 
ıyi tatmin ettikten maada, uluslar 
sosyetesinin, prestijini de muhafaza 
edecelC ,bir anlaşma projesinin La
va! tarafından tesbit edilmesi müm
kündür. 

Habeşistanda alınan 
eski bir imtiyaz 

Nevyork, 3 (A.A.) - Chertok is· 
mindeki Amerikalı endüstriyeller te· 
şekkülünUn mümessili olduğunu söy~i 
yen Chertok adlı bir simsar, tekmıl 
Habeşistanın bütün petrol altı~. ".~ 
gümüş membalan ile başka her turlu 
cevherlerini işletmek üzere evve~ce 
alınmış bir imtiyaz hakkınd~ b~zı ıd
dialarda bulunmuş ve bu ımtıyazın 
20-7 tarifinde Habe istanın Londra 
elçiliğinde imza edild.iğini'. 90. gün 
içinde Habeş hükume.une bı.r ~ılyon 
dolar ödemediği takdırde ımtıyazın 
sukut edeceğini söylemiştir. Chertok, 
bJ bir milyon dolara sahip bulundu
ğu ve haklarını tanıtacağını söylemek 
tedir. 

Yunan heyeti de Cenevreye 
gidiyor 

Atina, 3 (Özel) - Y<Unanistanr 
Cenevrede temsil edecek heyet dün 
akşam Yugoslavya kumpanyasının 
Olga va~urile yola çıkmıştır. 
Heyetın Başkanı Maksimosun be

raberinde Dı~ Bakanlığı siyasi iş -
ler direktörile şube şeflerinden Pa 
padakis'te vardır. Yunanistanm Pa
ris elçisi Politis ile Uluslar Kuru • 
munda daimi delegesi Rossetti'de bu 
heyete dahil olarak Cenevrede bu • 
lunacaklardır. 

Maksimo Triyestede kaplıcalar • 
dan dönmek üzere bulunan Başba -
kan Çaldaris ile karşıla§acak ve Bal 
kan ,and1aşmasının diğer devlet1cri
le birlikte alacakları durumu Baş -

Deniz Töreni 
[Baş tarafı 1 incide] 

grup diplomalan mektep komutanı 
tarafından verilmiştir. 

Genç denizcilere diplomaları veri-
lirken andiçirilrniş ve diploma tevzii 
bittikten sonra .mektep komutanı yar 
bay Bilal Taluğ, y~rsübaylara §urlla
rı söylemiştir: 
"- Çocuklarım, bug\lı1 yaşayışını· 

zın en önemli, en keskin bir d(.;nü
mündesiniz. l 4 yıldır geceli, g ündüz
lü çahşmanmn ödenini bugünden son 
ra göreceksiniz. Sizin bugün duydu
ğunuz haklı sevince yürekten orta· 
ğım. Sizi bütün. va~hğımla k.utl:.ılar, 
sizden çok hayırlı ışler bekı.:rı~. . 

Lisede, harp okulunda duzgun gı
di§inizle,sağlam duru~~n~zla biz.e se
vindirici &0nuclar verdınız. Denız çı
ğmnm yeni atıldığınız zorl~ }'Olunda 
da yarınki komutanlarınız sızden ay
ni randımanr bekliyor. Hepnize .en yü 
ce erkeler diler, hepinizi sev;nçle U· 

ğurlarım.,, -
Komutanın saygiyle t!iolcnen diye

vinden sonra 10 ve ı 1 inci tttJfların 
i~tirakile mernn olan gençler bir gc· 
çit resmi yapmışlar ve bundan sonra 
da çağmklrlarla mektebin bütün ko
nuklarına mektebi gezdirmişlerdit. 

935 mezunları, mektep salonuna 
büyük denizci Barbarosun bir büstü
nü hediye etmişlerdir. Bi.ist Güzel 
Sanatlar Akademisi talebesinden Is -
mail Gökçenin eseridir • 

Okulda ve arkadaşları arasında Bar 
baros sınıfı diye anılan 935 yarşübay 
ları, otuz ki§idir. 

GUverte yarsObaylarr 
Celal Halit. (birinci), Emin Nuri 

(ikinci), Kemal Ali, Hüseyin Hilmi, 
Hüs~yin Hüsnü, Şemseddin R ifat; 
Ferda Ferit, Nahit Zeki, Nihat Nuri, 
Bahri Ahmet, Cemal Ahmet, Feyzi 
Mustafa, Münir Mustafa, lsfendiyar 
Hakkı, Hayati Sabri, Şerafettin Bah
ri, Fazıl Rıdvan. Tarık Ali, ~emzi 
Hamit ve Se1im Faik. • 

Makine yarsUbaylara 
Cezmi Hulki (birinci). Necmi Is

mail (ikinci), Ferit Ibrahim, Fethi 
Hüseyin, Fehmi Zekeriya, Necati Sü
leyman, Rüstem Eşref, Cahit Ethem, 
Ahmet Süleyman, Hasan Hamza. 

Davetliler, mektep salonunda bü
yUk bir çay verilerek ağırlanmış ve 
salonda hazırlanan cazla muhtelif 
dan havaları çalrnmıştrr. 

Genç yarsübaylar. bundan sonra, 
main, topçuluk, torpido, Maltepe A
tış mektebinde piyade, seyir ve sahil 
tanıma kurslannda muayyen vakit
ler bulunacaklar ve oralarda aldıkla
rı derecelere göre donanmanın muh
telif gemilerine tayin olunacaklardır. 
Mektebin lise oluşundan sonra beşin
ci kafileyi te~kil edcnµgenç sübayla· 
nmıza muvaffak'ryetler dileriz. 

bakana anlatacaktır. Yu..'lanistan Cc 
nevre konuşmalarında tutacağı yol 
sulhun bozulmamasını temin yolu 
olacaktır. 

Şehrimizde gönUllU 
yazılan ltalyanrar 

Şehrimizden Habeşistana gitmek 
istiyen İtalyanların kayıt muamele
lerine konsoloshanede devam edil -
mektedir. İtalyan konsoloshanesi ile 
elçiliğinde bulunan bütün memur -
lar da gönüllü olarak kaydolmuşlar
dır. 

Kaydedilenlerin pek yakında sıh • 
hi muayeneleri yapılac~k muvafık 
görülenler bir liEte halınde Roma • 
ya bildirilecektir. 

imtiyazı geri bıraktılar 
Londra, 3 (A.A.) - Adisababada

ki lngiliz elçisinin hükumetinden Ha 
be§ impar~toru ~at!nda girişilerde bu 
hınarak Rıcket ımtıyazının meriyete 
konulmasının geri bırakılmasını öğü
lemek üzere talimat aldığı teyit olun
maktadır. 

Londra çeven1erinin kanaatine gö· 
re böyle bir imtiyaz, Habeşistanı şim 
eli dayandığı Uluslar sosyetesi paktı· 
nı saymak alanından daha çok çürük 
bir duruma koyacak ve zecri tedbirler 
alınmaktan yana olanların davasını za 
yifleteccktir. 

Uzlaşma komisyonu 
kararını verdi 

Paris, 3 (A.A.) - Italyan • Habeş 
uzlaşma komisyonu bugün işlerini bi 
tirmi tir. Yargıçlar oybirliğiyle ka -
bul ettiği karar her iki hükumetin a
janlarına ·ıerilmiştir. Bu kararı ulus
lar sosyetesi genel sekreterliği yaya 
caktır. Ancak şimdiden şurası anla ıl
mahdır ki, kararda Ualua1 hadisesin
den hiç bir tarafın soravlı tutu1amı· 
yacağı kaydedilmektedir. 

Musso.ini bir nutuk daha 
söyliyecek 

Roma, 3 (A.A.) - Bu akşam Ve
nedik meydanında büyük bir siyasi 
halk tezahürü tertip edilmiştir. Mus
solini çok mühim bir nutuk söyliye· 
cektir. 

Pariste bir toplanh 
Paris, 3 (A.A.) - Bugün burada 

Habeş milletinin müdafaası için arsı
ulusal bir toplantı yapılmıştır. 

Bircok hatiplerin söz aldığı bu top· 
lantıdan sonra kabul edilen karar su
retinde arsıulusal hukuk müessesele
rinin ve Habeş milletinin müdafaası 
ve bcseriyet davasını ele almak Ü?.e
re bütiın barış teşebbilslerinin ve kuv 
vetlerinin hemahenk kılınması Mil ·• 
Jetler Cemiyetinden istenmektedir. 
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•• 
Gümrük Memuru Oldü 1 

Rakı Yerine 
İspirto I çenler 

;l Bayburt özel aytarımız yauyor: 
Adana, (Özel aytarımız bildirl)lor) - 30 Ağustos gecesi Is- "Bir yıldanberi burada rakı ye-

lahiyc istasyonunda bir cinayet işlenmiştir: rine iapirto içenler çoğalmaia haf· 
Mardin treni lslahiye istasyonuna vardı2-ı sırada karak eşya . lamıftır. Bu miktar, son günlerde 

~ ~ yüzde 30 a kadar yüluelmiftir. I•· 
aramak üzere istasyona gelen manifesto memuru Münir ile mu- pirtonun vücuda yoptıiı zaran bil· 
ayene memuru Ali arasında bir ağız kavgası olmuştur. Fena miyenler, rakının pahalılığı karp· 
halde öfkelenen Ali, tabancasını çekerek arıkadaşınm üzerine 9 aında bu çareye bafvurmak mecbu-
el ateş etmiştir. Münir derhal ölmüş, çıkan kurşunlardan ikisi riyetinde kaldıklannı aöylüyorlar. 
Aliye rasthyarak onun da ölümünü intar etmictir. inhisarlar genel direktörlüğü -

~ :ı nün bu meaele ile yakından ilgi • 
Adliye tahkikata el koymuş, cesetlerin defnine müsaade e- lenmeai gerektir. Bugün, Bayburt-

dilmiştir. ta 49 kuruıtan ucu.z rakı bulunma· 

Sağır, Dilsiz Ve Körler Mektebi 
İzmir, (Ö•el aytarımız bildiriyor) - Karşıyakadaki sağır, 

dilsiz ve körler müessesesi, Sağlık Bakanının gösterdiği lüzum 
üzerine teşkilatım genişletmiştir. Bu yıl, müesseseye bir bina ve 
8 sanat pavyonu daha eklenmiş ve geniş randıman vermesi temin 
edilmiştir. İlave edilen yeni pavyonlar, müessesenin sanayi şu
belerine, demircilik, tesviyecilik ve kaynakçılık gibi kısımların 
girmesini temin etmiştir. Bu yıl mektepten çıkan 8 gençten ikisi 
kör, 6 sı sağırdır. Körlerden birisi piyan.odan, diğeri kompozis
yondan ehliyet vesikası almışlardır. Altı kişiden üçü marangoz, 
biri kunduracı, biri de do'.ı<umacıdır. 

Bir Eşek Kudurarak Öldü 1 
Gemlik, (Özel aytarımız bildiriyor) - Altbenlide bir eşek 

kudurma vakası olmuştur. Hayvan, sahibinin parmağını ısır
dıktan sonra, kendi bacak aralarım yiyerek ölmüştür. Köylü, 
derhal tedavi altına alınmıştır. Gemlik urayı, kuduz köpeklerle 
iyiden iyiye mücadeleye başlamıştır. Evvelki gün de, kuduz ala
metleri gösteren bir köpek öldürülmüştür. 

Bayburt Kalesinin Taşları 
Bayburt, (Özel aytanmız bildiriyor) - Güzel bir sanat eseri 

olan Bay.hurt kalesinin bir kısım duvarları günden güne küçül
meğe ve taşlan azaltmağa başlamıştır. Bu vaziyet dikkati çel
miş, tahkikat sonucu~a ôflu Mehmet isminde birisi tarafından 
taşların söküldüğü anlaşılmıştır. Sökülen taşlar Mehmedin e
vinde bulunmuş, geri alınarak yerlerine koydurulmuştur. Suçlu 
hakkında takibata baılanmıştır. 

-w ____ _ 

~ir ihtiyarı Sopa ile Öldürdüler 
Bayburt, (Özel aytarımız bildiriyor) - Bayburda 3 saat me

safede Saracık köyünde, kadın yüzünden kanb bir vaka olmuş
tur: Habip oğlu Remzi ile Necati, Niyazi, Ösman ve Ali ismin
deki dört arkadaş, kazma ve küreklerle 60 yaşlannda Mustafa
nın üzerine hücum etmişler, ihtiyarı vura vura öldürmüşlerdir. 
Hadiseye adliye el kovmus. katiller vakalanarak tahkikata bas
lanmıştır. 

~ Memlellet görüfÜnÜflerinden: Bayı,aJırda ıehr• gelen ftl.)'Un bendi 

.)'ıfr, birçok akfamcıları iapirto iç· 
meğe aevkediyor. Bu zararlı vaz.i • 
yetin ıürüp gitmemeai için, lnhi-
11arlar idareai, Bayburt piya11a-
11ına ucu.z rcıkı çıkarılmasını temin 
etmelidir.,, 

Aytarımı.zın mektubunu, lnhi
aarlar genel direktörlüğünün dik -
katine koyuyoruz. Günlük zevkini, 
1 O kurufluk iapirto ile giderdiğini 
aanan akıamcıları bu kötü adetten 
vazgeçirmek, Bayburt Sıhhat di
rektörlüğünün olduğu kadar /nhi
aarlar idareainin de vazifesidir. 
Bayburda, mademki aranıyor ve i· 
çiliyor, ucu.z rakı temin etmek alı
nacak tedbirlerin baıında gelmeli
dir. Bundan bcıtka mahalli aıhhat 
idaresinin de bu konu üzerinde Ö· 
nemle meıgul olma•ı ıa~mdır. 
~~ 

Denizlide bir yaz ve sabah 
dinlenmesi 

Gemlikte bir 
Koruluk yandı 
~mLik, (Özel aytarımız bildiri

yor) - Kapaklı taraflarında bir 
koru yangını çıkmıştır. Ateş, fazla 
genişlemesine meydan verilmeden 
~ndürülmüştür. . 
Ordu mebuslarının 
Gezisi 

Ordu, (Özel aytarımız bidiriyor) 
Ordu saylavları Muhittin Baha 
ve Selim Sırrı Tarcan, intihap dai
ırelerini gezmek üzere buray<J gel
mişleroir. Saylavlar şehri gezdikten 
&onra kültür direktörlüğünde meş
gul olmuşlardır. İki konferans ve
ren saylavlar kış tatil devresinde 
tekrar gelmek üzere buradan ayrıl
mışlardır. 

1 
KÜÇÜK TELGRAF 

HABERLERi 

• Eğridir, (Tan) - Civar genç
lerile tanış.~k üzere bir tur prog
ramı hazırlıyan Coşkunspor genç-
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PAT 

Şatrançta bir de Pat denilen bir 
durum va~ır. Bir oyuncu, oynamak 
sırası kendisine geldiği zaman Şahı
na Kiş denilmediği halde, taşların
dan hiçbirini oynatamazsa Pat olur. 

Pat olduğu zaman, iki taraftan 
birinin taşlarının durum ve avantajı 
ne olursa olsun, oyun (berabere) 
bitmiş sayılır. 

Pat'a bir misal olarak ( 1) numa
ralı şekle bakınız: 

a b ,. rl c r g h 

·şı~kil 1 

Oynama srrası karalarındır. Kara 
Şaha Kiş denilmemiştir, fakat kara
lann oynıyabileceği hiçbir taş yok
tur. (gh) daki Ruh ve (e4) deki 
paytak (açmaz) dadır. Bunlar ye
rinden kaldırılmakla Kara Şah ya 
Ak Fil veyahut da Ak Ferz tarafın
dan Kiş'e maruz kalır. Şu halde bu 
iki taş oynatılamaz. (f7). (g3), (h 
5) ve (h6) hanelerindeki paytaklar 
da önlerindeki taşlarla oldukları 
yere " mıhlanmışlardır " kımıldaya
mazlar. Geriye kalır, Kara şahın oy
nanması... Bu da imkansızdır: Gi
debileceği (h3), ve ( g4) haneleri ki
şe maruzdur. İşte burada akların 
büyük üstünlüeüne rağmen Pat ol
~uş ve oyun berabere bitmiş demek
tır. 

Pat, tecrübesiz oyuncuların sık 
sık başına gelen bir durumdur. Me
sela hasmının bütün taşlarını alan 
ve düşman şahını "çırçıplak,, bıra
kan tecrübesiz oyuncu şahı köşeye 
kıstırır. fakat Kiş ve Mat yapmasını 
beceremediği için hasım şahını Kit 
olmadan kımıldayamayacak hale so· 
kar ve bunun için Pat olur. Kııacaıı 
UstUnlük her ıuretlc....kcnd\~~ ... 1. 
duğu halde oyun bffalierc "biter. 

Şekil (2) ye bakınız: 
g h 

fl ~-- 8 

') ~I 
G J~m b 

-Şekil? Şekli;,· 

Aklar oynamı§-1 sıra karalarındır. 
Kara Şaha kiş yoktur. Fakat Kara 
Şah kımıldayacak halde değildir. 
Çünkü gidebileceği üç hane de Kişe 
maruzdur. Şu halde Akların büyük 
üstünlüğüne rağmen Pat olmuş ve 
oyun boş yere berabere bitmiştir. 
Halbuki "çıplak., bir şahı, eldeki 
kuvvetlerle mat etmek kolaylıkla 
kabildir. 

Buna benzer bir Pat da birçok 
partilerin sonunda vukua gelir. (3) 
numaralı sekle bakınız: 

Oyun sırası karalardadır. Kara 
şaha kiş yoktur. Fakat ne sağa, ne 
sola, ne ileriye gidemez, çünkü ora
larda ak paytağrn veya ak şahın ki
şine maruzdur. Ak paytağı alamaz, 
yine kiş'e düşer. Şu halde pat olmuş 
ve oyun berabere bitmiştir. 

leri, bir m~samere vermişlerdir. 
Müsamere güzel olmuş, fakat tees
süf ounacak bir alakasızlık görül
müştür. 

Poli•in ~tinden lraçınlmak iatene1t otomobil 

Evvelki gece Beyazıtta bir hadise 
olmuştur: 

Beyazıt nokta memuru, gece yarı
sından sonra son süratle ve lambalan 
sönük olarak geçen bir otomobili dur 
durmak istemiş ve havaya üç el silah 
atmıştır. Otomobildekiler, buna ta
banca ile mukabele etmisler ve silah
larını çekerek arabadan~ etrafa ateş 
etmişlerdir. 

Nihayet otomobil durdurulmuş, 
sarhoı oldukları anlaıılan şoför ve 
müşteriler yakalanmışlardır. Otomo • 
bilden atılan kur§unlar, o sırada cad
deden geçen .M:üreyyen ve Mehmet 
isminde iki çocuğa rastlamıştır. 

Mehmet, Cerrahpaşa hastanesine, 
Müzeyyen de Haseki hastanesine kal 
dmlmışlardır.Otomobil şoförü Cemil, 
ve Nezihi, Omer, Mehmet ismindeki 
müşterilerle diğer iki kadın hakkında 
takibata başlanmıştır. 

• Çeşme meydanında oturan 13 
yaşlarında Nuri ile ayni yerde otu
ran 12 yaşlcırında Kemalin araların
da defter meselesinden kavga çık -
mış ve Kemal biçakla Nuriyi ko
lundan yaralamıştır. 

• Samafyada Ali Fakih mahal • Atılan kurpmlarJan delinen • 
lesinde Devri§ Mehmet sokağında dükkan camı 
beş numaralı evde oturan Recebin ı müvazenesini kaybederek &0kaf' 
3 yaşmdaki Necati çocuk evin üst düşmüş, tedavi için hastaneye kaldı· 
kat penceresinden bakmakta iken j rılmıştır. , 

BelCjika KraliCjesi 
iCjin iyin 

ueçen erae ıseıçucaoa uıı v~umouu 

kazasında ölen Belçika kraliçesi As
trid 'in iatirahati ruhu için dün saat 
11 de Saint Esprit kilisesinde büyük 
bir iyin yapılmı§tır. Ayinde bütün 
sefirler. konsoloalar, ilbay Muhiddin 
Ustündağ, İstanbul komutanı Gene -
ral Halis, eski Brüksel elçisi Nusret 
Sadullah, lsveç kolonisi, eski muha -
ripler başkaniyle Fransız kolonisi, 
Mısır Prensesi Kadriye ve daha bir
çok maruf zevat ile Rum ve Ermeni 
Patrikleri hazır bulunmuşlardır .. Ru 
hi iiyinde Monsenyeur Colaro başkan 
tık etmiştir. Ayinin yapıldığı Saint 
Esprit kilisesi baştan başa siyahlara 
bürünmüş ve bütün direklere kraliçe
nin isminin baş harfi olan A markaıa 
rı asılmıştır. Kilisenin ortasındaki 
Katafalkın etrafına l'i6 tane mum ile 
Kraliçenin armaları asılmıştır. Perru
çi müzik heyeti tarafından çalman 
matem havaları ile ayinin sonunda bir 
Fransız kadım tarafından söylenen 
crucifix ilahisi hazır bulunanları çok 
heyc-rana getirm~ştir. Ayi:lden sonra 
ilbay Muhiddin Ustündaı1. Belçika se 
farethanesine gitmiş ve' taziyetlerini 
bildirdikten sonra hususi defteri im· 
zalamıştır. 

Polonyada açılacak 
fotoQraf sergisi 

Polonyada açılacak bir fotoğraf 
sergisine Türk fotoğrafç..ılerinin iş
tiraki de istenmiıtir. Bu istek, ilgi • 
lilere bildirilmiştir 

Hava kurumu 
i~in konser 

·ı urı< H&!J ıı ıusımJtıll& 
şubesi taraFın an eylül pcrJem1'1 
günü akşamı saat dokuzda Tepeba• 
§ında şehir tiyatrosunda bir konset 
verilecektir. Bu modern ve alaturia 
musiki konseri için iyi hazırlıkUıt 
yapılmıştır. Konser hasılatı Ha\1• 
Kurumuna tahsis edilecektir. 

• 5-9-935 perşembe günü saat 
20 den sabaha kadar Türk Hava 1'\S 
xumu Arnavutköy kamun şubesi ta
rafından Arnavutköyü akıntıburn\S 
gazinosunun alt ve üst salonları~ ' 
da caz ve saz - dans müsabakaları "' 
halk şarkıları ve sair eğlenceler Y?"' 
pılacaktır: büfe her günkü gibidıt' 
duhuliye yoktur. 

Festival hazırhkları 
Şehrimizde yapılacak olan arsıufU4 

sal festivale 8 genç ve 8 de erktlc 
gençle bir muzik heyetinin iştirak ~t
mek üzere 12 Eyhilde Sof yadan ha~' 
ket edecekleri, şehrimizdeki Bulgar 
konsolosluğu tarafından festival ıco· 
mitesine bildirilmiştir. Bu gençler ge 
çen Temmuz ayında Londrada yapı• 
lan Hayt Park festivaline iştirak cı· 
miş ve milli danslarile büyük muvaf• 
fakıyet kazanmışlardır. Dığer taraf " 
tan · festival biletlerinin Şeyoğlu,:t.8 

lstanbuldaki Natta acentesi şubelefl• 
le büyük otellC'rde satışına bugüJt• 
den itibaren başlanacaktır. Dün S~li 
nikten bilet ve bro.şür istenmittit• 
Balkan devletle;inden yakında teb~8 
akın başlayacaktır. 

No.108 

1 

na delirmek gelir de ondan! ı nuya değişerek sıralanıyordu: ı - Evet.. ı 
c::=-=-=----=---=--=--= Taze kadın, güzel kadın, gü- - Arkama adam koymasına, Fazıl bütün~~ kaı ;iilıkları al-V Q S M A 1 zellerin ecesi kadın doktorun beni izletmesine bir türlü daya- dıkça hem sevınıyor, hem de pa-

~ir -~!!?..~-.Y~~~.~.~ 
Gece yarısıydı. 

-. ' . gım .. 
Ferid'in şaşkınlığı gitmi§ de-

ğildi. . 

Etem izzet BENiCE 

- Fakat, karıcığım, benim 
yaşım bilmem ki daha çok bek
lcmeğe uygun mu? Ancak şim
di bir şey olursa ben yokken sa
na destek olur. 

Diyecek oldu, Güney bu kar
şılamağı yanda bıraktı: 

- Doktorcuğum beni sevi-
yorsan bu lakırdıyı kes artık. 

Dedi, sözüne ekledi: 
- Başlllla ağrı getiriyorsun! 
Doktor, zaten yapılacak bir 

başka şey yok der gibi sustu, 
dişlerini sıktı ve bir başka ko
nuyu hatırladı, söyledi: 

- Sakın ha. o ilk seni gördü
ğüm günkü baş ağrılanndan 
gelmesin. 

- Neden?. 
- Bu kere sevmek yerine ba-

bu söyleyişine güldü, güldü: namıyorum. Onu hiç belli et - rasmm git~iğine mi, yahut ta 
- Ne tuhaftı o günler? meden bu kollamalarmdan vaz- kansının hır şeysi bulunamadı-
Diye söylendi. Doktor da: geçirtmeliyim. Bunun için de ğma mı üzülür gibi suratını ek-
- Ah, bücür, sahiden neka- yapılacak tek şe:: Onun başına şitiyordu. 

dar uğraştırdmdı beni?.. bir kıskançlık belası gibi çök - Sadık doktordan ayrılırken: 
Diyerek, ilave etti: mek olacaktır. Bunu iyi düşün- - ~i~e biraz daha avans ve-
- Seninki baş :.ğrısı değil, düm, iyi buldum. Bütün planla- receksınız .. 

evlenme ağrısı imiş?! nm kafamın içinde hazır, hemen Deyince doktorun yüzündeki 
Ve Güney kahkahalar içinde başlamalıyım. Hatta, bu ak- bu ekşime bütün bütün arttı: 

doktorun bu kanığmı berkitti: şamdan. - Bitti mi paranız?. 
- Senin ağnlarınmış sevgi- Güney bütün bu konular üze- Diye sordu, ilave etti: 

tim!. rinde zihnini yorarken Fazıl da - Daha kaç gün oldu para 

Oene o gUn ---·--·-···-------·-· 
Güney yatak odasında şez

longa uzanın~ düşünüyordu: 
- Dün geceyi bütün görckisi 

ile atlattım. O kadar bön adam 
ki arada bir içim onun bu bön
lüğünün acısih: doluyor. U zülü
yorum, sızılamyorum. Fakat, 
ne yapayım? 

Ve düşünceleri konudan ko-

y11rtta iki hafiyesi ile baş.başa alalı? 
idi. Konuşuyorlardı ve iyice gü- Bunu söylerken sesi titriyor, 
ven bulmak için soruyordu: para yerine canı alınacakmış gi-

- Hiç mi bir şey yok?. bi Sadık'ın yüzüne bakıyor, on-
- Şimdilik' hiçbir şey yok.. lar da karşısında boyun kırmış; 
- Sokağa çıkmıyor mu?.. - Kolay değil ki doktor. 
- Çıkıyor. Otomobillerde, tramvaylarda, 
- P~ki nerelere gidiyor?. şurada burada su gibi para har-
- Günü gününe size söyledi- cıyoruz .. 

ğimiz yerlere. Diyorlar, parayı almak için 
- Onlar bir şey değil.. asılıyorlardı. 

Purmadan kapının zili çalmı
yordu. 

Ferit uyku sersemi yataktan 
fırladı. 

Pijamasını çeke çeke bir aya
ğına terlik geçirmiş, öbürü ya
lmayak kapıya gitti, 

- Kim o? .. 
........ 

Kapıdar. ses yerine yine zilin 
kulağı delen çığlığı geldi. Ferit 
kapıyı a1·aladı. Birdenbire gözü
ne Nesrin'in yüzü doldu, şaşır
dı: 

- A .. a .. Sen misin? .. 
Nesrin: 
- Benim .. 
Derken kapıdan içeriye girdi, 

hemen Ferid'in boynuna sarıldı: 
- Seni pek göreceğim geldi 

Ferit'çiğim. Dayanamadım. Ne 
olursa olsun dedim .. Rvdcn kaç
tllll. Bir saniye oturup gidece-

- Gel.. . 
İyi ettin.. " 
Ben d\.! hep seni düşünüyor· · 

dum.. . } 
Diyordu. Ona oturmak ıçill 

yer hazırlıyordu ama: · 
- Nasıl geldi?. 
Burayı nereden buldu?. rd ' 
Diye de merak ediyo ıı. 

Nesrin oturur oturmaz Ferit't~ 
sordu: .. ·rt? 

- Niye böyle dalgın gıbıS'l 
Ferit güldü: 
- Dalgın değilim. Mera·k ~ 

tim. 
- Neyi? · ·· • 
- Senin buraya gelişini, betı• 

buluşunu?.. .. it" 
Nesrin, katmerli siyah goz 

rini irilte irilte: 
- Amma da yaptın.. ., 
Dedi, sözünü sürdürdü: 

1 [Arbıı var 
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1 S T 1 K L A L L 1 S 1E 6 J == ' D i R. E K T Ö R L 0 G 0 N D E N: 
1 - lık; orla ve liae kısımlanna, yab ve gündüz, kız ve erkek talebe kaydına duam 
2 - Kayıl için hergün aaat 10 dan 17 ye kadar 1relinebilir. 

olunmaktadır. 

3 - latiyenlere, kayıt şartlannı bildiren Öğrenekten bir tane paraaız olarak gönderilir 
•!!!!~~~~!!!!!~!ii!!!!~ Şebzadebaşı Polıa karakolu kar9mnda Telefon 22534 ~i!!!!!!~~iii!!!~~~~• 

6621 

lstanbulspor Dünkü Maçta Perayı 2-1 
Birinciliklerin Kur'ası Çekildi 

t 1-t~va Kurumu maçlarından berabe 

Yendi, "'~~~~~~~~~ a E c EL - a o N s EL~~~~~~~~" 

Kız A:kek - Y U C A Ü L K O L İ S E L E R İ ilk -Ll~;ta -

; bı~en latanbulspor - Pera maçı dün r::t;.?r;;Jc::·~-;~;~:t::::i:!~~;:;;:f== 
•lcaım stadında tekrarlandı. -

epor oynıyacaktır. Bu maçın hake
mi de Sadi Karsan'dır. 

Romanya bisiklet turu 
( Eski : i N K 1 L A P ) 

Kuram, Direktörü: NEBILO~LU HAMDI ÜLKUMEN liafta arası olduğu halde, bir hayli 
~Yitc:i vardı ve bunların çoğu Pera 
raftarı Rumlardı. 

ta Bu iki takım arasındaki ilk maç bir 
rafın galibiyetilc bitecek bir manza 
~ ~öatermişken, sırf hakemin çok fe 
r~_ıdaresi yüzünden beraberlikle bit
ıf.i• için, dUnkü maçın ne şekil alaca-

1 haklı bir ilgi ve merak uyandır -
~~tı. Bu sefer, oyun Beşiktaştan Sad 
~nın hakemliği altında oynandı. Ve, 
d tle ikinci devredt, çok heyecanlı ol-u. 
lttanbulıpor ilk maçtaki kadrosu • 

:: '!luhafaza ediyordu. Pera, takım 
bıç bir değişiklik yapmamıştı . 
İlk devre az çok denk bir oyunla :tçti denebilir." Bununla beraber bu 

t "'!ede Istanbulsporlular daha gay· 
~tth davtandılar ve azçok tesirli akın 

r Y•ptılar. 

\··Su akınlardan birinde lstanbulspor 
t~uın hattının sağ tarafından gelen 
cı:!' ~alenin bir metre kadar önüne 
~~· Pcranın sağ muavini Hüseyin, 
I> U kendi kalesine doğru olarak, to 
~11 Çcvirmtk isterken bunu başarama 
b· •&.kendi takımına Istanbulspor le-
ltle ilk golü yaptı. 

ltı !ununıa beraber on dakika sonra 
ı:•kkak bir gol vaziyetine girmiş 
~ nbulsnorlu bir_muhacime arkadan 

r 

Kale önünde 

kına göre, lstanbulspor kritik bir du
ruma girmiş bulunuyordu. Bereket 
versin, lstanbulspor bir silkindi ve 
aleyhlerine olan golün kamçıladıgı bir 
gayretle Pera kalesi önlerine geldi • 
ler. Ustüste bir iki hücumdan sonra 
Pera ~eyhine korner oldu. Soldan o· 
lan bu korner çok güzel çekildi. Biru: 
ileri düşen topu lstanbulspor merkez 
muavini Hasan yakalıyarak çabuk ve 
köşeden bir §Ütle gole çevirdi. 

lstanbulsporun bu ikinci golü. be

Bükreş, 3 A.A. - Dü~ Romanya Kuvvetli bir talim heyetine maliktir, Resmi oıı<ullara muadeletl taadtklldlr. KaJlt 
bisiklet turunun 166 kılometre üze- lqln hergUn mUracaai olunablılr. l•teyenlare mufa•aal tarifname gönderlllr. 
rinden Olij ile Toplitza arasındaki -~~~!!!!!!!!!~~~~!!!!!!!!~ Cağalotlu • YanıkaarayJar oranı Telefon: 20019 ~~~!!!!!!i~~~~~~ 
etapı koşulmuştur. 6744 • 

Netice: Romanyalı Mormocea, 7 
saat 17 dakika 17 saniye. Lehistanlı 
Pietrovski 7 saat 17 dakika 17 sani
ye, Romanyalı Hopciue 7 saat 19 da
kika 40 saniye, Lehistanlı Daniel, 
Romanyalı Tsapu, Lehistanlı Lip -
nitski, Romanyalı Tudosc. 

Genel şahs1 tasnif: Romanyalı 
Mormocca 40 saat 4 dakika 55 sani
ye, Lehistanlı Daniel 40 saat 4 da • 
kika 55 uniye, Romanyalı Tudose 
40 saat 38 dakika 50 saniye, 

Ulus bakımından genci tasnif: 
Romanya, Lehistan, Yugoslavya, 
Türkiye. 

TiCARET MEKTEPL~RI iÇiN 
Müderris K. Kömürcüyanın mühim 

ders kitapları • 
Yeni harflerle:- tenzilli bedelli Kr. 
Ameli ve tatbiki kambiyo 35 
Yeni muhasebe usulü 122,5 
Ticari maltımat ve bankacılık 105 
tktisad ilmi 87,5 
(Şirket, ıanayi, ziraat ve banka) 
Ticari ve mali hesab 70 
Lugaritma cetvelleri 56 
yeni rakamlarla 
Başlıca satış yeri: İkbal kütübha
nesi 

lstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Mer
kezi Satınalma komisyonundan: 

MUstahdlmin i~in yerli mah deriden 172 t;ift 
fotin at;ık eksiltme ile yaptıtllacakt1r. 

A • ·Tahmin bedeli 774 llrad.r. 
B • 'artnameler merkezimiz levazımından para· 

aız ahn1r. 
C • Eksiltme 24 EylQI 935 sah gUnU saat 18 da 

Galatada Karamustafapafa aoka§ında latan· 
bul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi Satınalma 
Komisyonunda yapllacaktlr. 

D • Muvakkat teminat 59 llrad.r. 
E • latekliler konduracı olduklar1na ve halen bu 

itle meşgul olduklar1na dair 935 senesi 
Ticaret Odası veslkaaı gösterme§e mecbur· 

. durlat. Aksi takdirde eksiltmeye giremezler. 
F • Eksiltmeye girecek olanlar peyler aUrUlmeden 

evvel teminatlarını merkezimiz veznealne 
makbuz mukabili yat.rmıt olmalar1 llzımd1r. 

'5259,, 

lst anbul Komutanhgı 
nalma Komisyonu 

11anıar1 
Satı 

K omutanlığa bağlı bir
likler hayvanatı ihtiyacı o-

40 ton arpa veya yulaf 
ı zarfla eksiltmeye 
muştur. Arpa ve yu

lan 4 
kapal 
konul 
laf da n hangisi ucuz teklif 

rsa tercihen ucuzu 
cakdır. Arpanın beher 
una tahmin edilen be
kuruş, Yulafın beher 

una tahmin edilen be
kuruş 50 santimdir. 

si 6 Eylül 935 cuma 

olunu 
alına 
kilos 
del 5 
kilos 
del 5 

1;> 1~al~ 
saat 15 tedir. Şart

si her gün Fındıklıda 
rma eksiltme komis
nda görülebilir. Ek
eye gireceklerin arpa 

gunu 
name 
Arttı 
yonu 
siltm 
için 1 
liralı 

650 ve yulaf için 1815 ' liren tehlikenin önüne geçmiş gibiydi. 
Bununla beraber, dakikaların yava§ -~~~~~~iii!i!i!!!!!!!~!!!i!!!!!!~• T k H k · d · k 
ya'IC,flşilerilemcsinerağmenPeramu- Denı·z yolları I• ür ava urumu pıyango ıre -
kabil hücumlara geçti ve oyunun so- iı ı 

nuna kadar lstanbulspor kalesini he- I ş L E T M E S l 

1 

ta·. r 1 u·. Qv u·. n d 9 n ·. 
men hemen bir çember içine aldı. lt· 
te asıl bu sırada müdafaanın ve hele Acenteleri: Karaköy Köprfiba11 
kaleci ile müdafi Sahihin beraberliği A~ık ekalltme ile &o ton yerli maden kömUrU 
uzaklaştırmağa büyük yardımları do TeL 

42362 
- Sirkeci Milhilrdar- 1 

1 ahnacakt.r. MUnakaaa 9.9.935 Pazartesi saat 15te 
kundu. H ele bir defasında Pera sağ 111111 zade Han. Tel. 22740 111111 dir. istekli olanlar a.artnameaini Piyango Direktör· 
içi Bambino müdafilerı geçmiş, topu M • • • Y--

• göğsline almış. iterletıteı\ •e tanr·uç ersın ~U IUMt' MM!!l!l!--~I ,.._. tfMn görebilirler. "5288,, 
dört mctredeh §Üt çekeceğf aırac!a Sa ÇANAKKALE npura 6 Ey-

t 

Dünkü maçtan bir görü 
)ttj 
•ıı ~rek topu kornere atması ve bu 
~,retıe muhakkak bir gole meydao 
te l'lrıemeai evvelki hatasını bir dere-

}'e kadar tamir etti. 

tıteranın bu gole mukabele için yap 
~ •1 hUtün gayretler Istanbulsporun 
~dafaaaının ve bunlar arasından Ha 
til "e Suphinin yerinde müdahalele-

bihin arkadan yetişerek çok güç bir , UU CUMA günü aaat 11 de 

1 
vaziyette, Bambinonun iÖğsünde to
pa dokunarak uzaklaştırması Peranm ' Menine kadar. "5279,, 
2-1 mağlubiyetini temine kafi geldi. 

Bu suretle ilk maçlar sonunda tur 
nuvadan tasfiyeye uğrayan takımlar 
§Unlardır: 

Kurtulus, Vefa, ikinci küme muh
teliti, Pera, Süleymaniye ve Şi§Ji. 

Turnuvada kalan takımlar da ıun
lardır: 

Beşiktaş. Galatasaray, Güne§, Bey
koz, lstanbulspor, Arnavutköy. 

7 Eyllıl cumartesi Galatasan-.v la
tanbulspor; 8 Eylul apzar günü de 
Güneş - Arnavutköy ve Beıikta§ • 
Beykoz karıılaşacaklardır. 

Ayvahk yolu 
BANDJRMA npuru 4 Ey

lül ÇARŞAMBA 1rfinü aaat 19 
da Ayvahta kadar 15236• 6732 

Akay işletmesi 
Direktörlü§ ünden: 

lstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Mer
kezi Satın~lma komisyonundan: 

MUatahdemin it;in maa kasket yerli mah 172 ta· 
kım elblae 172 adet kaput ve 80 takım lft;i elbiaeai 
kapah zarf usullyle yaptlrllacakt1r. 

A - Tahmin dedeli 5408 lirad1r. 
B - Şartnameler Merkezimiz Levazımından pa· 

rasız ahn.r. 

2.490 
k ilk teminatlariyle 
No. lu kanunun 2, 3 
maddelerindeki vesi
a birlikte teklif mek-• 
belli gün ve ihale saa
n en az bir saat evve

üncü 
kalarl 
tubu 
tinde 
line k adar komutanlık art

eksiltme komisyonu
rmeleri. ( 4902) 6681 

tırm~ 

na ve 

*** 
2. 

aded 
Kor birlikleri için 32 
arpa ezme makinesi 
ül 9 3 5 perşembe günü 5 Eyi 

saat 1 5 de açık eksiltme ile 
akdır. Tahmin bede-
0 lira olub ilk teminat 
iradır. Şartname ve 

alınac 
li 312 
234 1 
evsafı 
görül 
ti m 
makb i sonuçsuz kalıyordu. 

'Pollc devre bu suretle 1 - O İstanbul- • 

1 
~n ~ehine bitti. 

Birinc:llklar için dUn 
çekilen kura 

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

C - Eksiltme 24 EylUI 935 aah gUnU saat 15 te 
Galatada Kara Muatafapa9a aoka§ında latanbul 
Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi Satınalma Komisyo· 
nunda yapllacakt.r. 

D •• Eksiltme kapah zarf usullyle yapllacakt1r. 
E •• Muvakkat teminat akt;eal 408 llrad1r. 

birlik 
tanlı 

her gün komisyonda 
ebilir. İsteklilerin vak 

uayyeninde ilk teminat 
uz veya mektublarile 
de Fındıklıda Komu

k artırma eksiltme ko
onuna gelmeleri. 2'tt~ınc1 devrede Peralılar bütün e

~Uerini kullanarak mağlCıp durum 
tltti ku~tulmağa ~a.lışıyorlardı. Bunun 
htı C:cıı olarak, ıkıncı devre umumi
li. t Peranın üstünlüğü altında geç-

b,rtTa hücum hıttında Halvacı ve 
,ııc:, Capuniti ile Bambino 1stanbul
lıi) kalesi için sürekli bir tehlike o-

~Orlardı. 
"-rı ir aralık Pera adeta tek kale oy
~ ~ir duruma girdi. Istanbulspor 
t?, tıındc muhakkak bir tehlike dola 

Ordu. 

11~t~nitinin fevaklade bir şütü kale
~itt trkaç parmak üstünden geçti. 
l,~ lonra çok güzel başka bir şiltü 
'ıçr bulspor kalecisi tam zamanında 
llçı?'~~ak, ancak kornere atabildi. 
~l llc:u bir şütü yine kaleci mükem
dr. "e çok güç bir plonjonla kurtar
'tıtrl'Su ııralarda soldan çekilen kor • 
~e'~dc tehlikeli durumların önüne 
tıı~~ı sıçrayarak ve anc !c topu yum-

a Uzaklaştırarak geçti. 

~::~ar gelmişken şunu söyliyelim 
'tıilııı Unku maçta lstanbulsporun ye
~ca ~rneainde ve hatta aşağıda anla -
leh~~rnı~ §e~lde maçın Istanbulspor 
tiıu bıtmesınde lstanbulspor kale-
1-r; e 1~iidafi Sahihin büyük yardım-

0~uştur. 

~~~re ki, Peranın sürekli tazyikı 
fi]tTIYct meyvesini vtrdi. Pera müda
~u ndcn Vlastardi'nin uzun bir vu-
1\e d;~~~u latanbulspor kalesi önleri
tlltU ~Urdü. Topun müdafaadan vu
llo ~ ileri atılan Pera sağiçi Bam'bi
(Sl\Un:u yakaladı ve hasım müdafiin 
l>aı " en. •ol iç Capunitiye nefis bir 
IUt ç ekd!,Capuniti topu durdurmadan 

l> e tı ve beraberliği temin etti. 

dol ttanın bu golü çok alkışlandı ve 
t\i,.~~u da alkı§lanmağa değer bir 

0 ıkte yapılnuıtı. 
Yunun tekline ve Peramn tazyi-

Türkiye birincilikleri maçlarına 
bugün Taksim stadında başlanacak· 
tır. Fikü~türü yapmak için dün fe
derasyon merkezin·de futbol federB.$ 
yonu Başkanı ve mmtaka mümessil
lerinin huzuriyle kura çekilmi~tir. 

Kura şu neticeyi vermiştir: 
1 - Altınordu (İzmir) 
2 - Dcmirspor (Eskişehir) 
3 - Torosspor (Çukurova) 
4 - Fenerbahçe (İstanbul) 
5 - Samsunspor (Samsun) 
Evvelce kabul edilen esas üzeri-

me bugün 1-2 ve 3-4 numaralı ta -
kımlar karşılaşacaklardır. 5 numara 
lı takım cuma günü 1-2 maçının ga
libile oym'yacak, bu maçın galibi de 
ıpazar günü 3-4 numaralı takımlar 
maçının galibile finali oyniyacak -
ıtır. 

ı Bugün yapılacak birinci maç De
mirspor - Altınordu maçıdır. Saat 
114,15 te oynanacak olan bu maçı Şa
.zi Tezcan idare edecektir. 

İkinci maçı Fenerbahçe - Toroe 

2 - İhalesi 4 Eylül 935 
çarşamba günü saat 16 da 
yapılacaktır. 

3 - Her iki işin tahmin 
edilen keşif bedeli 5893 li
radır. 

4 - Bu hususta hazırla
nan şartname ve projeyi 
görmek isteyenlerin her 
gün İdare Levazım Subesi 
inşaat kısmına ve eksiltme
ye iştirak edeceklerin de 
yüzde 7,5 nisbetinde temi
nat akçeleriyle yazılı gün 
ve saatte İdare Encümeni
ne gelmeleri. ( 5 112) 

~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111.!!S 

~ Türk Hava Kurumu ~ 
i Büyük Piyangosu 1 
~ Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir 5§ 
5 19. cu tertip S. el Ke9lde 11 EylUI 935 dedir S 

~ Büyük ikramiye § 
1 35.000 Liradır ~ = = :E Ayr1ca : 15,000, 12,000, 10,000 Llrahk lkraml· 5 
i yelerle 20,000 Llrahk bir mUklfat vard1r. ii 
iiİlllllllllllllllllllllllllllllllltlltllllllllllllllllllltllltllllllllllllllllllll~ 
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F - isteklilerin terzi olduklar.na ve halen bu 
l9le me,gul bulunduklar1na dair 935 aenealne alt 
Ticaret odaaı veaikalar1nı göatermeleri mecbu· 
rldlr. Aksi takdirde ekalltmeye giremezler. 

G - Eksiltmeye girecek olanların kapah zarf 
usullle teklif mektuplar1nı aaat 14 e kadar mUhUrlU 
olarak makbuz mukabilinde komlayona vermeli· 
dirl~r. Saat 14 den aonra teklif mektuplar1 kabul 
edilmez. 

H • Teklif mektuplar1 verilmezden evvel muvak· 
kat temlnatlar1n merkezimiz veznealne yatırllmaaı 

ve mukabilinde makbuz almalar1 llzımd.r. (5258) 

Diyarı beki r Şarbayllğ ı ndan: 
Diyarbekir Uray elektrik fabrika bina, kanal ve 

transformatörlerinde yapılacak (31976) lira yetmiş iki 
kuruş bedeli keşifli inşaat bu günden itibaren otuz bir 
gUn müddetle kapah zarf usulıle eksiltmeye konulmuş
tur. ihale 23. 9 • 935 Pazartesi gUnU saat onda Diyar
bekir Uray Encümeninde yapllacakllr. Mu.vakkat temi
nat (2398) lira yirmi altı kuruştur. lstekhler arthrma 
ve eksiltme kanununda yazılı hükUmler dairesinde 
tekliflerini ihale günü olan 23 • 9 • 935 saat onda Be
lediye Encümenine vermeleri ve bu saattan sonra ve
rilecek tekliflerin kabul edilmiyeceQi illn olunur. (5257) 

. 

Devredilecek ihtira beratı 
" Elektrik akümUlatörleri için fen

ni elektrod" hakkındaki ihtiraa mah-
sus verilen 28 Eylül 1928 tarih ve 
1412 numaralı ihtira beratı ile bu 
berata ait alınmr! olan 18 Şubat 1935 
tarihli ilave tasdiknamesinin ihtiva 

f 

. 
-
-
-

ettikleri hukuk bu kere başkasına 
devir veyahut icara verilmesi tekli 
edilmekte olmakla bu hususda fazla 
malumat edinmek isteyenlerin Gala 
ta'da. Aslan Han 5 nci kat 1-4 nu 
maralarda kain idarchanei mahsusa 
aıno. +,üracaat eylemeleri ilan olu 
nur. 6629 

mısy 

(4934) 6683 
• • * 

Ha dımköyündeki kıt'a t 
cı için açık eksiltme
nulan 3000 kilo ko
tinin ihalesi 11 Eylül 
arşamba günü saa:t 15 

ihtiya 
ye ko 
yun e 
935 ç 
dedir. Beher kilosuna tah

edilen bedel 4 5 kuruş 
Ik teminatı 102 lira
artnamesi Fındıklıda 

alma Komisyonunda 
ebilir. Eksiltmeye gi
lerin İlk teminat mak 
rı ve Ticaret odasına 
ı bulunduklarına dair 

mın 

olup 1 
dır. Ş 

Satın 

görül 
recek 
buzla 
kayıtı 
vesik alariyle birlikte vak

n evvel Komisyonda 
bulunmaları. ( 5083) 

tinde 
hazır 

6694 

Eyüp sulh icra memurluğundan: 

uz olup paraya çevri)meai 

er bulunan büfe, koltuk ve 

Eylül 935 pazartesi günil 

dan 12 ye kadar Büyüka

amlıbe l sokak 17-20 No lu 

Mahc 

mukarr 

saire 9 · 

saat 10 
dada Ç 
evde aç ık arttırma suretile paraya 

ceğindcn isteyenlerin mez

un ~ saatte yüzde ikibuçuk 

e müşteriye ait olmak üzere 

çevrile 

kur g 

tellaliy 

yerinde haur bulunmaları ilin olu

( 4200) nur. 1 
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Diinya Gazetelerine GOre Hidiseler 
HABEŞiSTAN DA 

Verilen imtiyazlar 
~A .k l B. u d d 1111.·· t h l BE\..ÇiKA KRAljÇESiNiN ÖLU~$ 
1 merı a ı ırnag u u ır.ıus a - •? 

kem Kalegi Andıran Şatosu "Annemiz Gelmiyecek mı· 11 
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ARA815TAN 
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' --~ 

Amerfcan Wt!cJclyden: 
- 'Bakınız mahzende bir toprak 

tababsı kalkıyor!_ 
Birleşik Amerika hükiııneti polis 

.ajanlanndan biri bağırıyordu. Ar -
Jcadaıı diğer bir polis ajanı malue
nin" duvarında bir; tesadüf eseri o1a 
rak buldukları ve bir deliğe konmuş 
olan fonograf kolunu çevirmekte 
ikeıt biTdenbire durdular. 

lhhunde çimento ile kuvvetlct
tirilmiı büyük bir toprak parçası 
birdenbire yükı;elmeğc başladı. Po
lisler bunun ölüm, 1~ltence odasının 
gizli kapısı olduğunu gördüler. Bu
raya bugün Rbade hland'da .. cina
yet sarayı,, adı veriliyor. Bu malika 
:nenin bir sahibi olan Ne..yorkun 
zengin zannedilen Carl Rettich 
:ilci yat. iki JnOtorJL; uodalı. on oto
mob;l, g'üz.e1 bir tablo koHek~yo -
nu ve Nevyorkta güzel bir konağa 
maliktir. 

Giinq1i ~e serin bir giinde için
de Rhode lııJand'ın polis müfettiş.
leri bulunan ti~ kamyon Rettich'in 
malikan~i Cktinde durou. Bunu ne 
komşuları, ne de mahalli :hükumet 
memurları gör.meaüılerdi. 

190 bin dolarlık evrakı nakdiye ve 
200 hio dolar xıymctinde aıikevhe ~ 
rat bulunmuştur. Bunlar Fail Ri -
vcr"de yapılan hırsızlıktan dele e -
dilmişti. 

Birkaç memur mahzeni muayene 
etıniıtir. Burau temi%di Ye hiçbir 
hususiyet ar.zctmjyordu. Fakat ~bir 
memur dıvarda bir çiviye ;wh bir 
fonograf kolu görmü,tür. Aeaba, e .. 
Jci mode ide bir fonoğraf ulunun bu 
rada ne işi vardı?. Uwn uudıya ya 
pı.Jan tahkikat ueticeıinde dıY.arda 
bir delik nazar• dikkati celbetmiş -
Ur. Jı4eznududan bir fonogr.ı.f kolu
nu deliğe koyarak çevirmeğe bqla
nuştır. Birn sonra .duvardan bir ta
hakarun harekek geldiii göriilmüt
tür. Memur kolu döndürmekte 4e -
v.am ed.iou Jlhode İaland zind.ınla 
Tından birinin kapu;ı meydana ~
.kmzıtır. Buraıı.ı 20 metre uzunlu
i"unda ve 13 metre genijliğinde bir 
aalondu. Buraya ~metre yüksek -
Jieinde bir merdiven •ıe iniliyordu. .1Cri1i~ .Astr.id ff \ru küçük ogfu :Frc.ns Albert 

' 

Bu salon :1929 $Cneainde yeraltı ~ }our.aI'dan: - Neden?, ~I 
şimendüfuleri ulonlanm andıran Kraliçenin c.ena.U'lile beraber - Çünkü anneniz bura.da der 
bir ur.ıda iki haftada İnfl edilmiş.- Brübe1e dCKıen kr.a!, oraydan dışa- ıdir: 

lmtiyaz.salJasmı z~n lzariı. Malikane önünde mükemmel bir 
zabıta kuvveti toplarunıştı. Memur
lu ,atoy.a sahibinin bulunmadığı bir 
zamanda xeldiklerinden dolayı mem 
nım o1du1ar. Şatoda beş metrelyoz., 
em ""'elver u makineli tüfenk, 
15000 hartuç, lizcr.indeıı kurıun işle
nri~ !Z caket, modem zırhlar bul 
m!J!lardır. 

ti. Burasını inşa eden (emniyetli ço rrya çıkmmıııtrr. Halk çok seYdik- - Acaba a.nnesnaz: ınerededır~ 
cuklar) (Ric.ht Guy.a) caniler OTdu- leri kraliçelerini bir def.a ~ gö - - Kontes dü Roy de. B1 ,~ 
aunua kıyt11ettar f3"hmcuıdırlar. :rebilmek için cenazesini zıyaret et muhavereye devam Cıdcıneıru§ ~ 
Bunlu haydutlan lüzumlu olan bü- mekt.edir. Xr.al u.zını müddet bir ~uğu kolları .arasına .alarak Le Petit Pa.t'isıM"de'!J: 

Habe.ş imparatorunun Habeiistan 
ıdaki bütün petrıo1 ve madenleri i§let 
enek imtiyazını bir lqiliz - Ameri 
kan soayetesine verdiğine dair bazı 
~zettlerde gön.ilen haber 'Londra-
4da .:hafttt uyaıu.Unnıştcr. Bu ıimtiyaz 
.ıHabeşistanm hemen de yuaını ih
ıtiva etmektedir. Bu mıntaka Erit~ 
ıhudu.dandan başhyan 40 derece .arz 
ıdaircsindcn geçerek Havas nehrine 
..ıkadar ruzanmalctadır. Ya.n.i Adisaba
ba ile Cibutiyi biribiTine bağlıyan 
dcmiryolu üzer.inden ıgeçerek kn
~·a .hududunda nihayet bulmakta -
ıdı.r. lmtiyazı .alan şirket lO mily.on 
ıİngiliz 1ira11k 'bir 'Sermaye koyma -
tı dii§ün.:nektcdir. Bu tirk.ctin acen 
ıtalığını yapan .M. F. W. Riekett -se
ıkiz gün ka.iJar Adisababada kalmış
~tır. 'Mu'kavele geoeleyin müzakere 

• edilmiştir. Bu auretle Riclrett ve 
ıkendiıile mukaveleyi müza"re e -
tCl~n Ha'bel ricali. mütecessis nazar -
Jlar&n lııurtu'bna.şlardu. M:altavele 
aaf.alda beraber imz.a edi~ 'Ve 
tRickett sabahleyin Cibutiye hare'.ket 
.ıetmistir. Oradan K<tbfre ve Paris 
iM.ikhe !Lem raya Jitnii§tir. Bu ıinr 
tiyazı almış olan şirket Africain 
lExploitation Developmen Corpora
«:ion adında .bir Amerika. sosyetesi -
ıClir. 

HABEŞ 1JIPARATôR0 

Memurları bir uşak kabul etmii 
ve 8- yaşmaa bir ihtiyar olanRettich 
in babuma baher vermiştir. 

Ayni umanda Rcttidı.in k.ayin bi 
ra.dcri olan 1va Steele'de gel:niştir . 

Bunlar memurfarm taharriyat ı 
yqacaldanna dair olan emri gör
dükten 5onra memurlara vazifeleri 
ni yapabileceklerini söylemişlerdir. 

Memurlar talıarriyata bas1uınca 

tün itleri yübek :ücretle y.a.pan ve koltuk üzerinde oturtulduğundan ~ kmldarla ağlamağa başlamışur. f" 
her gördüiünii unut.an amelelerdir. bitik bir haldedir. Gözleri dalgın - Sekiz yasında bi~ ço~'k . .e~cO' 
Bunlar Jneyanmda her mesJefe men dır. Kimhilir han&i derin Jıayallere şeyler anlamağa muktedırdır: l')fl' 
sup olanlar vardır. Hatta duvucı dalmıstır. ses Charlotte cllerile kontesıJl 
amelesinin yüz1erini değiştiren cer- Krai xahva1tısını ettikten sonra larına asılara1.: . . ·~ 
rahlar da vardır. Amerikanın her yalnız kalmak istemi§ ve rahatsız - Acaba annem hıç mı ~e~jjij 
tehrinde bu amelenin mr ıacentası edilmemesini emret:mi§tir. En yalun cek ?. O da büyük babam gıbı 
bulunur. Bu acentalar ameleleri bul 1arına bile ltapıs.ını kapa.nuştır. gc1miyecck mi?. _JJt 
rnak için Jıanei ıtehicde kime müra· Kral, sarayın mükellef bir salonuma - Zavallı çocuğum. ZavaUı S
uat etmek lazım gele~eği hususun- konulmuş o1an kraliçenin -Cesedini iumL. J"-
da haydutlara malümat verirler. bir defa daba :ziyaret etmişlerdir. Bunan üzerine Char1otte - 1 ...,,, 

Amerikada içki yasağı kaldırıl - Bir müddet sonra kraliçenin halk pbine bir s;ığbk 'kopardı'k?n!:;'lr· 
mazdan evvel Cari Rettkb içki ka- tarafından iyice ıörülebit:nesi iç~n bay~ _bir bald~- - yere d~ 
ç.akçıbğı yapıyordu. Yatlar, motörlü yüzü açık olduğu lıalde bır ~taga Kendıane ~ldıgı zaman uzu~ ~ 
sandallar, otomobilleri hep bu itler- y.atırılmasını cmretmiıtir. Kraliçe det af1-mııtır. Küçük ~rde§I 11• 
de kunamlıyordu. Fakat i_Çki yasa- Astrid'in çearesi. geçirdiği kazaya lkctin_ acılarını duy~ca~ ~tr Y~ ~ 
ğ-. kaldınlınea Retticn'e a1ışt1fı, utmcn bozulmamıştı. m.adıgınd.an hc;D§ıreıoım ber"'' 
tehlikeli akat kolay para :kazan - Kral bundan sonra hususi diireıSi yere teselliye ç.alıpnııt_ır. • .-11' 
mak hayatına nihilyet verdi. ııe çekilmiıtir. Brüksele geldiğin - Biraz 50nra sa.raya bır ter.ı.a ~ 

Reujch bunun üzerine soyguncu - denberi lıiç kimseyi. hatta ç.ocuk1a- :nlmqtır. Yann sabah bu ?, 
luğa Te yol kesiciliğe 'Te bilhassa ço rını bi1e gönnemittir. :Kral önce. ço siy.ahla~ giyinmiı oldu~ • ~' 
cuk hrnızlıfına başladı. Bu gizli cuklarına, annelerin.in, ne suretle babalan le ~rabcr .annelennıo JIJ' 
mahzen haydutların ç.ok itlerine ya öldüğünü bizzat anlatmak istemiş - nuesi önünde ağlaımğa gidec.eY. 
radı. Haydutlar, yakaladıkları kim- tir Fakat bilahara bundan vaz geç- dir. _,,,,,,;il. 

cnap ~dıttiT_.. ~we_y: -leı;I illa ıKJeri, fidyei necat verilinciye b - mi~ ve .dam donörlerj,nden birinin 
mesele hakkında kati ir hüldim v~ darf4N mahzende ~ıyodardı. Ken Prenses th-.rlotte"a ve diier birinin Estoavada idam 
ır~bilccek k~dar kuvvet li d elillere dilei't ~ tetd 1.çin bir tehlike küsiik 'Prense Dü red vak'ayı anlat- ·~, it!~· 
malik 01maaııc1arınaan meseleyi 'bir teJlciJ eden ·nweıed de ora<U öldü- masnu münasip görmüJtiir. Hükümleri zeh1P 

hk 'L '--=- ,_ rüyodardı. 1934 seneai.nde bir .ziya- Pr~n-"' Chaı1otte yakmda sekiz • • • ~ ı .. ıM;Jaw»yonuııa haval~ etme-. - k ld lı · l D "" '""" fa ecl 1 fetten a ıp p ~öfürü en anny v.ıı•ına o-tree~ktir~ CC!\a~mn Erlik- ın z 1 ıunr , te lıiç.hir mani kalımyaca'kttt. h L.:..- d 1 f "dy - J-" ~· ı-· 
Vals 90 urn o ar ı eı necatı ver- acle ~tirHdiği ıün sarayın bahçe- ,.,.. ı·~--r..-

7
-: _ _.,"11 Böyle bir komisyonun teşekküle- mcdiğinden burada 6ldürütmüştü. sinde oynamakta idi~ n.~ .ı~"'111C' ~tılDS'pJ 

deceğini farz ve bbı.ıt edelim. o a. Vc;lsh, ~Tİ bir kumarcı n Rhode Karacşt 'TC veliaht olan Prell6 ~onyanm Reval ~hn~de ~ 
Bu haber, Londra Iinan5al fl/C ar - rnan muayym bir müddet zarfında lsland'ın kara1l1ık i-şlerine vakıf bir Baudoin hcmşin:ıinin yanına git _ Voıge,,m.ast adında bt~ ~.atıl ıcatİ~~ 

ıyasa1 -mahafilinde şiddetii a"kisler dt.alya ve Habqistmm sifi.ha mü - .adam oJdufundan Rittlcb·in evinde mek istemiyordu. Çocuklarm böyle maJ:kum olmuş ve ~ukwn, ı'ri İÇ'~, 
musule ,grtirmittfr. Bu mıyete, •c- ıracaat ctmiycceklcrine dair kendi- lbulunduğunu anlamı~ h.aydutlu da <:e yalnız ha \arma lcalmalan, mü _ c~lli! tarafın~an. v~rilen .z:~ e 1711 
rilen haberlere göre araıuluul hir lerindcn teminat almak 'lazım ge1e - kendisini serbest hır.akmaktan ise rebbiyelerinin iki pdenberi ken _ ~ıle ınfaz e_dı1mıştır. '!arıht ~~ 
ı.osyeteair. Sermayenin yüzae lı:ır - ıeektir. Bu taahhüde riayet edi:fme - öldürmcği tercih etmişlerdir. Za ~ dilerile oynamak istememesinden ıd&m ~~kumunun ı:chıri~. ·~~, 
ıicı Almanlua aittir. Mütebakitıi de ıdiği takdirde kabul edilecek usule valhyı :tahtadan bir sandı.ğa koy - ileri geliyordu. b~ldug_~ ı~~ ~f~ olarak gotiW"r O&l-;-1'~ e 
..tngiliı;, halyan ve İtw:i9'-e sermaye- .göre mütearrizin kim otdufunu ta- muşlar ve sandı~ı çimento ile dol- Binz: $00Ta kraliçenin dam dônör tur. Hulanun m.azmda hu! saı'~ı 
darları tarafıadan konulmuştur. ıyin et:rMk lazım gelecektir. ltfep.,. A .... riltelı lıa,.lut durarak denize amıtlardır. Vals.hın terinden Kontes .Roy de Bliequy ~an .. ~~k~.or m~hkUm1;1n . anı tile ı~ 
c Şfr1cet dirc'ktörü !Ric'kett"e tara - İtalya, arsıulusal zecri tehditlere · Al.._. sevgilisi o1an bir kadın .OO.tuııun gelmiı ft Pren.eı 'le Prensi çağır_ o!dugun~ tc~lut ~uru~tlr • .Ka ot1J ;41; 
ıfından reami veya gayri rcami miç .şiddetle mukabeleye hazır .olduiuau öace ~lıt bir yere eeldiklerini, öldürüldüğünden şüphe etmiş ve mıytır. Koıntes çoeuklari yanında n len zebıc ınyanur de potas)' ~ , 
.bir v.az.ife "TUİlme.:nijtir. Ve ken- beyan etmektedir. tngitterenin Sü- zeıı&.in bir ltollebiyon ~raklıwun bupdan bir kadına bahsetmek ihti _ alıkoymak için muhabbetltir bazı . &ton.yada 1 ş_ubat 1935 ~~ fPd, 
ıdisine hiçbir veçhilc müzaheret ese w.e~ iha1j. gemne:ri rönc1erınesine evine .afrdiklerini zannetmişlerdir. yattıızlığında bulunduğundan o da sözler sarfetmiı .,,e onlara kendi rn rıyete gıren yenı ceza kanu 't ~ 

· - ·1 •ştir muı...1-:1 ,._lya .ı.ıı...l~ .. i_.s- deniz 'ft e. - •· \d 1 · · r- "b" hk. ·ı zeh1 ın gocterı memı • ....._ • ..... .nı-.uc- AK Fabt biraz soac.a psterclikled se- ,.a ırı mış ve aynı mahzende ö\dü- cuklarından bahsederek ''çocuklan- cı ı~ce ma uma v:r! c;:n _ ·te~, 
Le Matin'.;Jcn: hava kuvvetleri toplamağa başlamış- batın .müW.tuu eörmüşlerdir. :rülerek ayni fekilde denize atılmış.- mm anne1eri vardır., demiıtir. dakıka z~rfında t:sınnı goak .,ıtt 

Pa.ıüte toplanan üçler konferansı tır. Aldamayalım, bu !hal neticesiz 1'ütü:piıacıtde ibulunan bazı kita°P- ur. Prensejl Cbarlotte bemen cevap sc hfikmun, mahkumu asm ~ 
.. kı"m , __ ,.lı&- ı.nd-'---: ttaııı~ - H"- kalacak lbir gösteri~ ibar.et değil la l - • d'kk t" lb t Memurlar, baı...ede ha. friyat yap- venniı;.tir: tile infaz edilmesi lazımdır ,.,,_,·.41'~,,. 
'"' ~ -~- ilL ~- .. ıdir. Bilik.is .alın.an kati karul.arm, rın a~ır ıgı nazarı ı a ı ce e - la '"'.ı ıı ;;;,,,,. 
bC:§ anlaşamamazhğı etrafında .".- ıh ka • mittir. Bu kita.plu maay-ene edilin- "tırmış r ve madeni bir 'kutu içinde - Bizim de annemiz v•rdır. . • • • • • mn • ·w= 
.. eyan eden mu··zakerelerde hır-bır er ne pahasına olursa olsun, tı · da "k · f k insan kemikleri bulmuı;.'Jardır. Dic-er - Fıvet s"ız'ın "Meniz bir .azizclir. ez swu:zka -Sov-- t-

"S surette müdafaası için mevcut uim ce c11tıer arasm otomatı tu en - ~ d d . . ,. - Amerı a ,~ -
ıilerlcme kaytSedilme.miştir. Fransa - R irade.in if.adıesiclir. lel', rfivelverlcr bulunmuştur. Bu bır yer. e e 1çındc 10 bin dolar bu- Faltat §imdilik uzun bir seyahate ı-
ıcla eikad umumiye ltalyaya karşı silahlar müum-ne1 bir surette te - lunan ~ır 'kasa ele geçirmişlerdir. ~ıktı. Ne yar;n. n.e de öbür ~ün bu lerle münasebatl 
ızecri tedöirlen mliracaat edilmesi- Hllbaşflfer yabancı midenmif ve yaflanm[ftt. Hiç bek Rcttıclı, bçmağa muvaffak olama- seyahatten donemıyecek. 
~ muarimdir. -Oencwede uhaslar pak len.ilmi yen J'UJe.rde, meseli Ming dan güzel karı sile bcr.ıber y•kalan- ::- Fakat biz onu ne zaman göre- Kese c e.k mi ? : 
ıtının maddeleri üzerinde münakaşa- asker 1'e alacllklaT' devrinden kalma kıymettar Çin va- rr.ıJtır. Nevyorkta bulunan birçok ceg12? rnıof6'. 
1ar ..ıac.akttr. Ve mava'klcat ıtMr 'SU - Londra, 1 (~A.} - Habef lıükiı- eoluı içinde, silihlu bulunmuştur. dostları adliyenin bu işte bir hata- - Bilmem. Le Joo P! 
~:ti teSTire bulunma&ı da mübkmel metinin balyaya kup bir harp ıtakdi Bir Yataiın ~yayları arurn - ya düştüğünü :unnetmiılerdi. Bi - - Acaba babam da bilmiyor mu? B~n A:~~~n matb~ 
ıdir. İtalya, Habeşistana tarizlerıde rinde orduya yabancı asker alınmama dan bir mitralyöz.. masalar içinden raz sonra bütün çete efradı da tev- - Babanı& da çok müteessir bir aevelt.ın uç~ncu entem rfll' 'fi'.. 
buhmdukça.Habqistan dekcesi de sına kanr verdi"ği 'blttfirihnelttedir. tüfenkler çı1tarı1nıışnr. BiT kasada kif edilmiştir. haldedir. AMenluatlalıi propa~antl""1. - '-

f!!!!'ll!!!!!!!!il!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!'!!!!!!~~~!!'!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!llll~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!~~~~!!!~!lll!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ tc.to için Sooyet hükGnıetrl'·~ --- Jiği _.,a,. allrqlatnJflır. ~..İ, 
ıdıt, iki eHerini kavuşturmuş, bckH - derhal hareket ~diyorum. Sov:;>•etler~n üçüncü entc~-J..: No.48 

Abanoz Bilezik 
RENE CHAMBE 

Ben de ~ocu gibi her ıeye inan
mıj ve avı eliınden kaçırllll:§tım. O 
saatte Moewe ve Framond ço1ttaıı 
l:utdudu apm,~dL JGmbilir. ~di 
...-alar&nd.a beaim1c .oasıl alay «Uyor
lardı. 

O asabiyetle me'ktubu bonışttırup 
lhuruıturap denize fıdattun. Bu ha
n.ketime sonradan da pişman oldum 
ya .. Raporuma Tiave ednecek _'kıy
metli bir vesikayı kendi elimle ımha 
ctm~ olMUr« muydum? 

Saad.al w.aya yan&§tı ve bu 29 
temmuz sabahında ayağım Fr.ansa 
toprağma bafltlea, duyduğum sevin
ci bili aınutamam. 

Framoııd bu sefer yalan ısöykme
mişti. Kuvvetli bir limuzin otomobil 
biri bckliyonhı. 

Etrafta hiç Ki &eda yok. GiinC§ 
yavaı yava~ yükseliyor. Şoför kas
keti elinae, Werner Golovinc'e yak-
1aıtı: 

- EmirJer.iniu hazırım, dedi. 'ta
bii size malumat vermi_şlerdir, değil 
vri efendim! 

- Ent. biliyorum. 
- Doktor Framond Dinz aeclıe 

1)Uyrulmaaını bilhassa rica ettiler. 

Çünkü Fransada vaziyet gittik~e 

•bla~a ba'1adı. 
Werner Golovicnc'in sesi titredi: 
- Ah, dedi, yeni bir 'haber var 

su? 
- Galiba burada seferberlik baı

hyor. Onun için acele etmek lazım. 
Bütün istuyoalar ne.ıar.et: altı.dal 
Jandarmalar ıtl'tCNlelcetin ber tarafı
nı dolaşıyorlar. Hudutlar neredeyse 
bpanaealc:. Otomoml haz:ır .. Bugiin, 
a nihayet öğiedcn •ara hemcıı a
reket etmeliyiz. 

Werner Golovine ısananara'k bir 
ilci aam. yürijtii,. yanıma ııeldi: 

- Ne miitlaiş ter! dedi, .Fraııu-
dan lıır.sızlar gibi kaçıyoruz. . 

K-olll'ftdan tattum: 
- Peki, Diçia bvada kalmı~ 

nuz? dedim. Franıa size dii§man .bir 
memleket değil 1ci .. 

- llümkia defil. Vame beni 
bekliyor. İosaaıın n.e1i ı9endi maa
Jeketi. .öyle değil mi De Soliers? 

l;auf{en variyete hlkina bir 11n1e-: 
- Haydi adık duc1111y..ı.., Gecli., 

vakit eeçiyor. ~ 
Bagaj1ar yer1eştin1mi!ti. Binaik. O
tomobil yürüdü. 

Enah sayrrlık. ormanb1c. kayalık 
yollardan -geçiyorduk. Buralarını 
!hep tanıyordum. 

Hatıralar~ kafamda birer !birer 
caıaJaadılar. Şu bir buçuk ay içiadc 
aelcr, neler olmamıştı, yarabbH Ne
ler, neler görmemiıtim? 

Kimse konuşmuyordu. 
Otomobil. arkaamda bir toz bulu

tu bırakarak, yolları yutuyordu. Ö
nümüze saman yu""ltlü bir köyfü ara
bası çıktı. Şor"O.- ~.aflatti. Arabacı 
yolun ortasında ıidiyor, arkadan ge
len bir otomobil geçecekmiş, geçmi
yecelanif, ialciınt bile etmiyordu. A
damı te!'sle~k içia otcnnobilden at
ladzm. Dik dik yüzüme baktı: 

- Ah. ala, bit ainn ne mal oldu
tmıuzu biliyoruz, dedi, yürüyün, 
~eçin bakalım. o kadar kafa tutma
yın. Sizin de gününüz gelit-. 

Nereaeyae •cla:ncaiUı kucalJrta -
yıp öpe«ktim. Bu sö.zler, bir harp 
halinde, Fransanın hangi dille lto
nu,aeağ"rnr ;facte eden ıilk işittici:n 
•terdi. Frama, kendisinden emin 
oahilirdi. 

Tt'krar otomobi1e bindim, arabay:r 
geçtik, tmrı Miratle A'bM.narre ve 
Heııperidaya doğra a.açayor.chak. 
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"'Frr'ka kmmmdamnm <emri muei
lNAce, derhal kıtaruu iltihak edi -
niz. 

lmza; Yeaiuci aiiva1i alayı 
'kumandanı .. 

Baıım ateşler içinde, 't'Clgrafl bir 
ket'c ı4a1'a okudısm. 'ltclimcler gözü
mıin öıüiııde i4eta ~nlanmıı cıbiy
dilcr. 

Ev sahibi Madam Pezarg a:kam-

.,.ordu. ,Dilinin laflCllı şiYesile: Mülbnn: De Solie::s,, lin Amenka topraklar.ında~ı ~ 
- Tel&ra.f dün akşam geldi. de- - Ondan sonra e~yamı yerleşti - yetine nihayet vermedilde_rı "'JI,,. 

ai. ben de şaşırdım, kaldım. Sizi ne· TiBin. Şu büyük ve küçük bavul, ile, Amerikanın Sovyetlerı '"!' ~ 
reden bulayım da, 'haber verl!yir::ı. bir de şu iki valiz. Fazla bir §eY ka- na dair olan taahhüdünü 8de~,ifl 

Cevap "Vernacdim. Küçük :sarı tel- hrsa, bir sandık satın alının. h:psi- cağına dair bir ihtar adde • ~ 
graf kfıtıdı parmaklarımın ıara.aında ni icine tıkarsın. Fontainbleau'da dir. Sovyet faükumdinin bıı ıfn fi':· 
tittiyordu. benun adresime gönderirsin. lşte foya üçüncü enternasyono IJi/tİ~ 

Mad&lb Pezarg bir .admı dili adresimi de yarıyorum: rclıetini kontrol dmeie !~. ~ 
yaklaSU: Rue du Bo'ia, 20 .. Bu itin o kalar olmadığı haldıında verdı!' ~ 

- 'Muharebe mi .olacak? dedi. acelesi yok. Vaktin olduğu .r:a11Un maJılı cevap ta lıa&ı.ıf eclrf':J;~ 
Vah, vah, :işittim. öyle söylüyor - pader. Hasıl o1H bana erııir. Bun- ıc~clir. Amerika, Mo•1t""°. ttı#f' .. 
lar. Ne diyelim yavnım, A.Uah biri lar si.il elbi.e1er ... Artık ihtiyacı- verdiği emirde, aelarettelıi, "'.'';~ 
lkor'usun! mu: kalmadı. Haydi Madam Puarc ı.nn ınilrııl•rou yanyon7" ~·;,. 

Elimle işaret ettim, pancurl m o kadac dü§ilnmc. .Şu masraf par.ası- •iıti IJiUirmİftir. Birçolı ----~ 
açtı. Güneı odayı aolduruyordu. O- nr da al. 'fClt"°"6r A "kcr Def ~ 
lcaliı:ti:sün yapnıkları "arasmda ser- Eline dolgunca bir para tutuıtr.ır- !.-..!~tJ.or ·ı ~ acıt eJ_.elı 7 A 

1 ld B h·1· d -- 1 
• murcıc .~~~,. ..çe er Cıvı ıyorlar. ahçede a a 4:C um. ~tlcrfe ma...-IHrfal ~~· 

11 ıee rutabetinia brnkt1tı aerirJik - Benim bir küçük ~yahat suı- ..,-ette ltailmaini id.,,, • 
-var. Otlar el.aha ziyade bfiyümüj. He tam van!L O :ne:rde? ~ ! Ben yal- J 933 ıenesinde Am~JJe_t~ 
men hiç bir çiçek kalmamış. nız bunu alıp gideceğim. Sen ne Jra.. ri ttımdıiı acıman, btm• ,.- $11''~ 
Artık hilyay.a dal.cak zaman de- dar mektup -..ana, :hepsini baTUllara aıu obut •llıiın wnıımıJ'!' ,.,.._~ 

ğildi. Kiiçük :rnanmın .başına ge&ıp aokarsın. Yalnız stilograiımt ~r, ı · A iJr-J Jı--'ttial fPJJ 
_.__ k l!rın mer ... a ~·- lloİr ~-otu~"lnTI. Me'lrtuplu, tnr yılın beni bir ~ ıöYle ocaman bir blok. Bü- 6andaaı )!Gpma~acqına _8.Jı-' •.;. 

:bekliyor. Hep cevapau, IWnbilir, yücek olauo. Çünkü yazacak çok vaadi ü~erinc buna mıı""' df f!.:il 
belki de okunamadan kalacak mck- şeylerim var. O da iyi! Şimdi Ma- mifti. Bu~n için hôılis•Y- ., ,,,,.:.; 
tuplar... dam Pcurg Allaha ısmarladık, e!- de nihayet verilme•i m•"br;::,,, ~ı· 

Dakikalar ccçiyoniu.. Acele et- bet yine cörU.üriiz.. Bana çok iyi tir: Biri •İyasal münas~. So"'t.~· 
mek lazımdı: balctm, teıekkür edttim. Ilk top us •uretle kesilmesi, ikinası lı pi:~ 

- Madam Pczarg. dedim, hen ar- lcri duyulduğu zaman, beni hatırb, ·re ikinci bir nota gön_de~er• eti~ 
tık ~diyorum. Şimdi 9CO ~vyeji şu olm.az mı? ci notayı göndermeğı ıc~ff"'Ji• 
telgrafı .al, doğru p~st.aneye g-Ottlr. lki elluioi kuvvetle sıktım. K.a- ltiMl" Lr • ı ve ..,--: • '" 

Ve bir 'klğıda şu tc1grafı yazdı:ıı: dıncağız ağlamağ-a başladı. Son dda Je ~-=-e~•:: ;ı;,,...,oJ~ ~ 
.. Yediaci Mivari .alay kuman~J olarak, küçük bahçenin har.ap b- rine gayri muancn 6ir ~ 

Fontainbleau p131ndan dı "lrıya çıktım. iare wınwiJir. 
Kıtaya iltihak emrinizi aid•tn. r Arkasr var] 
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,.- Bırakalım bunları Çar lvan ... 
ııe batka söyliyeceklerim var. 
~ - Oo:'tarı da dinJeirz Azizim Han. 
t llnız, Kazanı zaptettiğimiz günün 
~•ini düşünmeme biraz müsaade 

ez nıisiniz? -.... 
1 :'-- O gece •.. O gece kimbilir sizin 
lı~ ne büyük zevkler saklıyor Han 
~ l, Düşüınünüz bir kere .. Süyun Bi-
1ı\ 0 .&t;1rurlu kadın odanıza bir oda
~tıbı girecek ve Kefe papnın Is· 
it\ U~a. yolladığı ~~iyeler gibi e-
11crınızi öperek sızın olacak. 

') ~ Ali asabi bir homurdanma ile 
lp kalktı ve ideta bağırdı: 

'~etişir. Yetişir 1 Bunu artık 
\1~ltnb' Çdarb~van ..... d v. . d' i' ır en ıre sozu egııtır ı:. 

\ 1 
11rldi aize son derece güzel bir 

~/ ~Ö&tereceğim. - dedi - Bir kız 
>t~U!~n Bikeden daha güzeldir di-

llırun. 
l••n: 
~~!. Oooo!. diye haykırdı -
lıir 1 anladım. §İmdi anladım. Siz 
"· baıkasına mı aşık oldunuz yok-

--;- liayır l Ben bir defa sevdim ve 
~t '!'tın ki beni o sevgi il~ gömecek
t ~ır._ Size göstereceğim kız sevdi
ltc 1'~ır kız değildir, fakat gönderi
~ 'roı yerde çok sevileceğini tah-
~ tttğim bir güzeldir. 
~ e cevap beklemeksizin kapıya 
Sıktru yürüdü, kapıyı açtı, dışarı 
~ 1• lvan bu açık kapıdan dolatan 
s'rlerin ayak seslerini kulağa u-

ıran uzun dehlize gözlerini dik-
l~eyecanla bekledi. 
~l! dakika, üç dakika, beş dakika 
~tı. Nihayet Şah Alinin çopur su
~ tekrar gözüne ilişti ve arkasın
~t İtilen kara papakh, orta boylu 
~ trlr:elı: ayakları dolaıa dolaşa hız
lt~Ya kadar geldi. Sonra kapı 

...... •r kapandı. 
ır _Bu mu? t " • 
::-'ını Hanı: 
~et ... - dedi ·but 

~ İ?akat bu bir erkek? 
hıclb Ali birşey söylemeden yeni 
~tl ile Yaklaştı ve dürüst bir hare -
~e ba§ından papaiı çıkarınca kir
~ ~ terden biribirine yapışını§ 
Caı.. 11

1r •aç demet demet omuzlarına 
ıı: ld" l u. 
~ ·~· donuk gözlerinde bir hay -
t.~ uelirirken asasına dayanarak 
""ltuıdu. ...... . 
t'lı U~un aaçlı bir erkek ... Ne ga-t::r ... 
lıı.."""' l'tn Ham isteksiz isteksiz gü
~tdi · 
li) lia~ır uzun saçlı bir erkek de

• trltek kıyafetinde bir genç kı.z. 
~ litrede buldunuz bunu ? 

~Clıook. Tehlikeli birşey değil. 
~~iği bir adamla evlendirmek 
t~t !armış, düğün günü kaç.nış, 
'la~ karanlıkta yolunu şaşırmış. 
S~ atlılar onu Kıpçakta yakala
\ ) · Ben o tarafları taramalarını 
~tı 0 llarda rastlayacakları kimse • 
't)~layıp bana getirmelerini 
t~ltim. Kazandan Kırrma, Kı
~l kazana gidip gelenler ara
'le belki işimize yarar şeyler bi
~ r de bulunur diye düşün."nÜŞ
§ıı \'akalanınea bu tabii kız oldu· 
"' '-ltlamış. Bizim karargahta da "-t dtlar köteği. Fakat sonuna ka
!ııi._ :1annuı hiçbir §ey söyle~e
~- ~ndiaini, belki zorla evlendır
~')e lltedikleri adama götürürler 
~i~tkusundan ağzını açmamış. 
, 11, ller de, konuşmayınca ''hah :t d~Ü danişkasını yakaladık!" di
~- nerek yapmadık eziyeti bı-
>ı~ llııılar. Nihayet başa çıkama -
~)abana gelip "casus inat ediyor 
~tifiP&lıın ?,. dediler. Benim de ' 'şu 
~ tcrge~iriniz !,, diyeceğim tuttu 
~tıttı, 1~dıklcri anda bir tokat ta ben 
"'-t!tıt Grkusundan eğildi. Elim ya 
• :'"lın değe<:cğine papağını kafa
~e 

0 
uçurdu. Saçlar dağıldı. 'iü-

ql1ıl zanıan biraz daha dikaktli 
'"ıl. 'l1zatınıyahm kadın olduğu
t~, ldık. 

'taıt ~ Yutkuna yutkuna alaylı bir 

'~lea-tıın \ll)t olduğunu anladınız mı? 
1l-11ı: CcJc oldu • 

>u-.,:t Şah Ali onu tersler 6ibi, 
-.... &e&le · 
~~U~ebileceğiniz şeyleri dü
~ ~zi rica ederim. Çünkü 

6-tu.ı k iıtedi~imiz iJi her ~e-

A N==============================================::::::::==::= 9 

Nizamettin N A ZiF 

- Aclamlanm Kıpçakı tararlarken bunu ele geçirmitlerclir. 

ve kavga yaparken kafam yalnız 
harp ve kavga ile uğraşır. 

- Ala ... Ne yapmamızı istiY.:or -
sun uz? Bunun çok güzel bir kız ol
duğunu ben de görüyorum. Görüyo
rum ama bu masum bakış!ı yeşil 
gözlerin yalnız sevmediği bir adam
dan kaçmış olan bir genç l:ıza ait 
olduğunu ve bu gür saçlı güzel ba
şın içinde korkunç bir düşman sak
lı o~adığını bana kim temin -:der? 

- Ben ... 
Kasım Hanı bu cevabı göğsünü 

gere gere vermişti. 

B O R SA 

3 E Y LÜL SALI 

PARALAR 

A111 Satıt 

Sterling 
Dolar 

.. 
20 Franstt frangı 
20 Liret 
20 Belçika franıı 
20 Drahmi 
20 İsviçre fr. 
Florin 
20 Çek Kuron 
Avusturya ıilinc 
Mark 
Zloti 
Penıo 
20 Ley 

,,.., 20 Leva 
20 Dinar 
Yen 
İsveç Kuron 
Altm 
Mecidiye 
Banknot 

623.-
124.-
168.50 
192,-
82,-
23,-

816,-
80,-
96.-
22.-
40,-
23.-
23,-
16,-
23.-
52,-
33.-
30.-

935,-
52.-

234.-

626.-
126.-
168.50 
194.-
83,-
24.-

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

936,-
53.-

236.-

ÇE K LER 

Paris üzere 
İnciliz lirası 
Dolar 
Liret 
Belga 
İsveç frangı 
Leva 
Florin 
Çekoslovak kuronu 
Avusturya 
Pezeta 
Mark 
Zloti 
Penco 
Ley 
Dinar 
Yen 
Cemovets 
Isveç kuronu 

ESHAM 

Kapan11 

12.06 
625,50 

0,79,37,50 
9,71,44 
4,72,60 
2.43,70 

63,30,25 
1.17,30 

19,18 
4.20,-
5.81.43 
1,97.50 
4.21.-
4 51.40 

63.77.55 
34.96.33 
2.78.30 

10.98 
3,10,82 

tı Bankası Mü. 92.-
" ,. N. 9.50 
" ,. H. 9,60 

Anadolu % 60 25,40 
.. 3 100 42.-

Sirketiahyriye 14,25 
Tramvay 24~0 
Bomonti - Nektar 7,50 
Terkos 15,50 
Reji 2,40 
Aslan Çimento 10.-
Merkez Bankası 58.-
0smanlı Bankası 23.-
Telefon 10.50 
İttihat Deiirmencili~ T.A.Ş. 8.50 
Sark Detirmenlcri 0.76 
Sark Merkez Eczanesi 4,15 

i S Ti K R A ZLA R 

Türk borcu I 27,25 .. " 
II 25,25 .. .. llI 25,80 

Rıhtım 11,-
Ergani 95.-
lıtikrazi dahitr 94.25 

TAHV LAT 
Rıhtnn 
Anadolu 1 ve 11 

IIJ 

Fakat eğer !van Kuşoğlanın dost
larından olsaydı da böyle bir endişe 
karşısında ondan bir teminat aramış 
bulunsaydı acaba bu yeşil gözleri 
gördükten sonra Kuşoğlan Kasım 
Hanı gibi göğsünü gere gere cevap 
verebilir miydi? 
Şüphesiz veremezdi. Zira bu ye

§il gözlü, Kıpçak ovasının sazlı ba
taklıkları arasından kurtardığı ve 
iki atlıyı kurşunladıktan sonra izini 
bulamadığı, yeşil gözlüdcn başkası 
değildi. 

f Arkası var 1 

SOLDAN SACA VE YUKARDAN 
AŞAGl 

ı - Acı defil (5). Noksan (5). 
3- Şans (4). Cerahat (4). 

4 - Yapmak (3). Eski bir Türk medeni-
yeti (3). 

5- Bir vilayetimiz (5). 
6- Genişlik (2). Yama (2). 
7-Vaıi (5). 
8- Vermek (3). Rutubet (3). 
9-Geçici (4). Geçmiı elin (4). 

11 - Köşk (5). Balkanlarda bir hükümet 
merkezi (5). 

DUnkU Bulmacamızın halli 
SOLDAN SAGA VE YUKARDAN 

AŞAGI 
1-Namık İsmail (11). 
2 _,Ak (2). Ama (3). La (2). 
3 - Yardun (6). 
4- Ar (2). Im (2). 
5 _Kir (3). Oda (3). 
6 _ tmdadı sıhhi ( 11). 
7 - Sii (3) A.si (3). Ya (2). 
8-Mi (2). Fani (4). 
9- Mahya (5). Er (2). 
ıo-11 (2) . Han~ (4). 
ıı-U.la (4). 1rın (4) • 

Eevlet Denizyolları ı çan 
ahnacak vapurlar 

Ekonomi Bakanlığı tarafından ve
rilen on milyon lira ile yaptırılacak 
vapurlar üzerinde tetkiklerde bulu· 
nan hususi komisyon, çalı§malarına 
devam etmektedir. Yaptığımız tahki· 
kata göre bazı gazetelerin yazdığı gi
bi Avrupadaki fabrikaların hiç birin
den ne bir teklif. ne de bir proje 
alınmamıştır. Yalnız, yaptırıİacak va
purlar hakkında onların fikirleri so
rulmuş ve toplanılan bu fikirlerden 
memleketimiz ihtiyacına en uygun o
lanları seçilerek bir proje hazırlan
masına başlanılmıttır. Bu yolda çalı
şan hususi komisyon çalıımalarını 15 
güne kadar bitirecek ve bu müddet 
zarfında hpırladığı proje Ekonomi 
Bakanlığınca tasdik edildikten sonra 
bütün fabrikalara gönderilecektir. 
Bundan sonra, :abrikalar bu projeye 
göre tekliflerde bulunacaklar ve fiya\ 
bildireceklerdir. Bu teklifler tekrar 
toplanacak, hususi bir komisyon ta
rafından tetkik edildikten sonra en 
uygun görülecek fabrikaya ıemiler 
i ari edilecektir. 

FAYDALI 
BiLGiLER 

BUGÜNKÜ 
PROGRAM 

lstanbul 
18,30 Fransızca ders. 18,50 Dans mu

sikisi. 19,10 Monoloi Bayan Halide. 
20.10 Konferans. 20,30 Stüdyo caı ve 
tango orkestraları. Gavin karde,Jer. 21,35 
Son haberler, borsalar. 21,45 Bayan Ro
zi Ludvinkson, şan piyano; ile beraber. 

BU kreş 
13-15: Plik - Duyumlar. Plik. 18: Or

kestra konseri. 19: Duyumlar. 19.15: 
Konserin süreii. 20: Sözler. 20.20: Pllk. 
21: Sözler. 21.15: Piyano ile oarkL Z2.05 
Radyo orkestrası. 22.30: Duyumlar. 22.45 
Konserin aüreii. 23.15: Yabancı dillerle 
duyumlar. 23.25: Konserin ıüreii. 

Budapefte 
20.50: Kabare numaraları. 22: PlSk -

Duyumlar. 22.45: Süel müzik. 24.10: Caz 
orkeıtrasL 

Var t ova 
20.50: Reportaj. 21: Piyano konseri. 21. 

45: Duyumlar. Konferans - Şiir. 22.50: 
Doktor sözleri. 23: Klasik konser. 24: 
Sözler. 24.05: Danı pllldarL 

Belgr at 
20.30: Ulusal yayım. 21: Lyublian'adan 

röle. 22: Konferans. 22.20: Radyo orlres· 
trası. 23: Duyumlar. 23.15: Popliler pr
kdar. 23.50: Röle konser. 

Roma • Napoll • Bari 
21.15: Karttık müzik pllklarL 20.45: 

Karışık konser. 21.15: (Bari~.: Rumca ya
yım. 21.15: Pllk. 21.30: Sozler. 21.40: 
Piys. 24: Duyumlar. 

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

Utuaal yayım. 21.45: Radyo eilenceleri 
(müzikli). 22.35: Grieg'in eserlerinden 
konser. 23: Duyumlar. 23.30: Proıram 
arası. 24: Danı müzifi. 

Breslav 
20: Eilenceli müzik. 21: Duyumlar. 

21.15: Ulusal yayım. 21.45: Haftalık du
yum toplantısı. 22: Skeç. 23: Duyumlar. 
23.30: Gece müzifi ve danı. 

• NÔ BET ç l 
ECZ A NELER 

Bu ıece nöbetçi eczaneler ıunlardır : 
Mahç~kapıda Mehmed Kizrm - Alem· 

darda Ubeyd - Lilelide Sıtkı - Küçük
paıarda Yorıi - Y enikapıda Sarrm -
Karagümrükte Fuad - Kaddı::öytinde Bü
yiik - Yeldeilrmeninde Üçler - Şehıa
debaımda 1. Halil - Samatyad31- Erofilos 
- Bakrrköyünde Merkez -Be,ıktatta Rı
za - Şelvemininde Naznn - Hasköyde 
Yw Tilrkiy.f - Kaıan~pda Yeni Tu
r- - Bjl~adada '$ina81; Rsza -He:ırbe
ltde Yusuf - Galatada Karaköy - Tak
simde Della Suda - Taksimde :S:rtnirul 
- YeniGehirde S. Barunakyan - Siılide 
Feyzi - Eyiıpte Hikmet eczane1eri. 

• 
S iNEM ALA R 
T iYATR O LAR 

• Tepebaşı Belediye bahçesinde her 
hafta Cuma, Cumartesi, Pazar ak· 
ıamları saat 9 da Şehir Tiyatrosu 
Artistlerinden Hazım tarafından 
"Karaköz" oynatılacaktır. 

• Türk Hava Kurumu Beylerbeyi Kamu
tu tarafmdan çarpmba ıünü akpnn, 

.Beylerbeyi Yazhlıı: tiyatrosunda bir mü
samere verilecektir. Müsamerede Ef
ta11a ve Kemani Sadi tarafmdan kon
ser ve Komik Fahri ~mpanyası tara
fından temıiller verilecektir. 

• 1,.-lc : Bulunm17U1 Adam. 
• Yıldı• : Cin Sesi - Moıkova çocuktan 
• Ali-,..ar : AYtel - Sarlok liolma. 
• Aari : Ekmekçi Kadm - Petrol Mu

harebesi, 
• M•l•k : Kac•lr Sevdaldar. • 
• Şık ı Otuz cünlük Prenses - Meçhul 

adam. 
Milli : Fındık(r kız - Eskimo. 

• Siimerı Bitmemiı Senfoni - Kadm ıe-
vene. 

• Oılciidar Hata: $ahane Vatı. 
• Alkasar ı Bataklı damm kızı. 
• Milli : Cdım kan - İntikam. 

• 
LI M AN 
HAREKETLERl 

Bııgiın limanmuıdan cidecek ''af.ıurlar : 
Sı.oat 

9.- Güzel Bandırma İzmite 
19.- Bartm Bartma 
19.- Bandırma Ayvahia 
20.- Menin Karabigay:ı 

Bucün limannnııa ıelecek vırurlar 
~at 

• 

6,30 Gfilnihat BandıTmadan 
9.- Konya Mersinden 

16,15 Ayten İımitten 
17.- Kocaeli Mudanyadan. 

iTFAi Y E 
TELEFO NLARI 

İstanbul itfaiyesi 
Beyoilu itfaiyesi 
Kadıköy itfaiyesi 

24222 
44644 
60020 

Yetilköy, Bakır1ı:5y, Bil76k-
dere, Uıkiidar itfaJycsi 80625 
Paşababçe. KandillL Break5y, Kartal. 
takalan için telefon aantralmdaJri mema
büyiikada, Heybeli. Burıu Kmah mm
ra (yangın) kelimesini .Oylcmek kifidir. 

• ÇA B UK SIHHI 
YARDIM TEŞKiLAT 1 

Ba numaradaD imdat otomobili 

HiKAYE 1 Sancıların Tarifesi 

14 Mayıs · - Cahide beni seviyor. 
Bu, elbette ki, ben de Cahideyi sevi
yorum demektir. Ne tatlı sarhoşluk 
bu; bu ••• aşk denilen ıey. Hatırala
rmu bu deftere .kısa kısa yazacağım. 
Çünkü llZun yazıyı ne yazmasını se
verim, ne de okumasını ... Sevmeyince 
bilmiyorum demektir. Bilmek sev
mektir. 

19 Mayıs - İnsanın hem kalbi, 
hem de cüzdanı dolu olunca yaşa
mıya doyum olmuyor. Para ve ka
dın, işte hayat 1 Cahideyi her gün 
otomobille gezdiriyorum. Metresim 
olacağını vaadetti. Yarın Büyükde
reye gideceğiz. Yaşasın aşk, yaşasın 
izdivaç, yaıasın Büyükdere. 

23 Mayıs - Cahideciğim biraz 
böbreklerinden rahatsız. Arada• r: 
"Şuramda bir sancı var!,. diyor. Şu
rasını sevsinler. Öpeyim de geçsin. 
Yann onu doktora götüreceğim. Bu 
yafta - henüz yirmi bir bahar gör
müş bir kızda - böbrek hastalığı 
olur mu? 

25 Mayıs - Pek ya§a bakmaz. 
MI§. Doktor "olur!.. dedi. Kısa bir 
muayeneden sonra da bir sürü ilaç
lardan başka ne tavsiye etsin? Üç 
yere giderek on be§er gün kalması 
şartmış: Tuzla içmeleri. Yalova ve 
Çekirge. Felaket. Ben lstanbuldan 
ayrılamam. Cahide yalnız gidecek. 

29 Mayıs - Gitti. lki ay ben on
suz ne yapacağım? O tedavi edilecek 
ama ben ha.ta olacafnn. 

30 Mayıs - Tuzladan bir telgraf: 
''Şerefçiğim, sensiz Tuzla, tuzla bi· 
ber ... Fakat yarıyacak bana galiba .. ,, 
Tuzladan ikinci telgraf: "Şerefçi
ğim, burası bana pek yarıyor. " 
Uçüncü telgraf: "Burası bana pek 
yaradı. Buseler.,. 

17 Haziran - Yalovadan bir 
telgraf: "Fena değilim.,. İkinci tel
graf: "lyiceyim . ., Üçüncü telgraf: 
"İyiyim ... 

8 Temmuz - Çekirgeden bir tel
graf: "Sancı kalmadı.,, İkinci tel
graf: "Son tahlil yapılıyor. .. Üçün
cü telgraf: "Böbrek normal.., Ve 
bütün bu dokuz telgrafın son cüm
lesi §U: "Elli lira gönder., yahut 
"Yüz lira gönder ... 

9 Temmuz böbrek normal ama 
dün bir hesap ettim, Cahidcnin böb
reği bana 630 liraya mal olmu§. 

ı 1 Temmuz - Cahideciğim geldi. 
Semirmit. güzelletmiı. Ben onun 
yokluğunda hasretten üzüldüm, sü· 
züldümdü. Şimdi ben de toplarım. 
Yaıaıın 1 

12 Temmuz - Bugün Cahideyle 
randevumuz vardı. Baktım, yanında 
bir genç. Kim bu? derken Cahide 
taktim etti : 

- Tuzlada bana bakan doktorum. 
- Teıerrüf ettim. 
- Ne nazik insan. Param bitmiş-

ti de borcumu ödiyenıedim. Cebin· 
den verdi. Ne nazik imı~ - ' 

Doktora ıordum : 
- Borcumuz? 
- Otuz yedi lira. 
- Buyurun. 

16 Temmuz - Buglln Cahidenin 
yariında ba,ka bir ıenç. 

- Yalovada bana bakan genç 
dokt.orull). 

- Teıerrlif ettim. 
_ Ne nazik insan. Ona da kırk 

iki lira borcumuz var. 
Doktora parayı uzattım: 
- Buyurun. 

19 Temmuz - Bugün Cabidenin 
ya~mda gene bir genç. Bu ıefer ben 
ağu açtırmadım ve delikanlıya de
dim ki: 

- Siz Çekirgenin doktMuaunuz 
değil mi? Teterrüf ettim. Elli lira 
kadar borcumuz olacak size... Bu
yurun! 

20 Temmuz-Düştüğüm fÜphe üze
rine yaptığım sıkı bir tahkikattan an
ladım ki Cahide ne Tuzlaya, ne Yalo 
vaya ne de Çekirgeye gtmi9.Topkapı 

da te ı:eainin evinde iı:leni otunnu• 

Yazan MI - FA. 

Birer ahbap vasıtasile Tuzladan, 
Yalovadan. Çekirgeden onun verdiği 
isimlere gönderdiğim paralan aldır
mış .Hatta beraber gittiğimiz o ilk 
doktor da doktor değilmi§. Cahirle· 
nin tanıdığl. Hele o üç zıpırın dok
torlukla hiç alakalan yok. Palavra. 
Sahtekarlık. Dolandırıcılık. Velhasıl 
7 59 liraya bir böbrek. 

21 Temmuz - Fakat ben hepsini 
bilmemezlikten, anlamamazlıktan gel 
dim. Cahidemsiz yapamam. Biraz 
paraya düşkün. Açıkça istiyemiyor, 
böyle çarelere başvuruyor. 

18 Ağustos - Dün Cahide, plajdı. 
giyinirken: "Ay. aman... Şuramda 
bir sancı var!,, diye bağırmaz mı? 
Karnının sağ tarafını gösteriyordu. 
"Allah aşkına, dedim, seyahatlere 
çıkıp beni kendinden mahrum et· 
me ... Kaç liralık bir sancı bu. onu 
söyle!,, Her şeyi bildiğimi anlamış
tı, kahkahayı bastı, yüz elli lirava 
sulh olduk. 

30 Eylül - Artık sancıların tarı~ 
fesini biliyorum. Başının ağrıdığını 
söylerse on lira istivor demek. Dişi 
ağrırsa yirmi beş lira. Arkası ağ
rırsa kırk lira. Kalbi ağrırsa yetmiş 
beş lira. Apandisiti ağrırsa yüz elli 
lira. Fakat gözü ağrırsa iki yüz lira 
istiyor. 

- Çok pahalı, Cahideciğim ... Ne-
den böyle? diyorum. . 

- Sen benim ilk göz ağnmsın da 
onun için 1 diyor. 

Canını sevsioler 1 

HAKYERLERi 

Florya yo lunda 
Adam ~iğneyen 
Otomobil bulundu 

Geçende, Florya yolu üstünde, ki 
min idare ettiği anlaşılamıyan bir 
otomobil, hüviyeti ögrenil.:miyen 
bir adamı çiğnemişti. 
Yapılan araştırmalar sonunda, o • 

tomobilin şoförü zabıtaca ele geçi
rilerek adliyeye verilmiştir. 

Suçlu 330 numaralı otomobili kuı 
lanmakta olan şoför Halildir. Ken· 
disi istintak hakimliğince tevkif e
dilmiştir. 

Otomobil altında kalarak ölen 
şahıs ta Çatalcalı Recep oğlu Demir 
isminde biridir. Demirin cesedi dun 
morgtan çıkarılarak defnine izin ve 
rilmiştir. 

• Fındıklıda, sokak ortasında. 
kumar oyniyan sekiz şahsı. diin. bi
ribirlerine ellerinden iple bağlanmış 
oldukları halde adliyeye getirılmiş
lerdir. 

Suçlular bu vaziyette, bir bekçı 
refakatinde getirilirken. birçok me
raklılar etraflarını almışlardı. 
Suçluların üzerleri aranmış ve bir -
kaç paket kaçak Bulgar cigarası çık 
mıştır. 

• Adnan isminde birine, hakaret
te bulunmaktan suçlu belediye po • 
lis memurlarından Ahmet, dün bi
r!nci eczada üç gün hapise ve bir 
lıra para cezasına mahküm ~lmuş ve 
sabıkası olmadığından cezaöı geri 
bırakılmıştır. 

• Vazifelerinde ihmalleri görül· 
mekten suçlu Bursa posta ve telgraf · 
memurlarından Avni. Tahsin ve Ra
ifin duruşmalarına dün Birinci Ce
zada devam edilıdi. 

Müddeiumumi Feridun iddiana -
mcsini okudu ve bunda suçlulara 
isnat edilen suçları ayrı ayrı ince
liyerek haklarındaki tahkikatı idare 
.eden baş müfettiş Hayrinin mıh • 
kemeye çağırılmasını istedi. 

Durupa. tebligat yapılmak için 
ba§ka güne kaldı . 

• Seferlerinde kendi namına ka· 
butaj billfına mazut yaktığından 
dolayı Armatör İsmail Hakkının 
dün 9 uncu ihtisas mahkemesinde 
-duruşması yapıldı. 

İsmail Hakkı htanbula inmedi • 
ğini söyledi. 

Halbuki enli vukufun raporu bu· 
nun aksine olduğllfldan mahkeme, 
lstanbuldan mal yükletilip yükletil 
mediğinin iÜmniklerden sorulması 
için duruımayı batka cune bırak
tı. 
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Nafıa Bakanhğı Sular Umum 
Müdürlüğü Arttırma Eksiltme Ve 
ihale komisyonundan: 

Çubuk barajı önünde yapılacak havuz ile köprülerin 
inşaatı 1-9-935 tarihinden itibaren 15 gün müddetle 
kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuşdur. Bu itin , M ERZI Fo N keşif bedeli (63638) lira (48) kuruştur. Sartname. 

---·, plan ve diğer evrak suretleri (3,18) lira bedelle Nafıa 

H 
Vekaleti Sular Umum Müdürlüğünden verilir. 

Amerikan Kız ayat Mektebi İşin mu-takkat teminat mikdan (4431,92) liradan 
Lisan • Ticaret. Ev idareai Kuralan ibarettir. Eksiltme 16-9-935 tarihine rastlayan pazar

tesi günü saat 15 de Nafıa Vekaleti Sular Umum Mü-
• ll!Jlll• •91IJOI'• "-ıacl Hflamlf'lr. dürlüğü Odasındaki eksiltme Komisyonunda, yaptla-

ı..,n lentı • ... Nllaarl lenh 25 lıa cakdır. İstekliler arttırma ve eksiltme ve ihale kanunun-
Orta ._11••1•· ... .._ .,,, ..... .._ 0..••r • AIMrilran da yazılı vesikalarla beraber Nafıa Meclisince müsec-

Km Llrw• .......... •lumlar. cel müteahhitlik ehliyetnamesini veya bunun Noterden 
6620 

Kültür Bakanlığından : 
915 numaralı kanuna göre Kültür Bakanlığına bağlı 

nse ve orta okullara seçme smacı ile parasız yatılı talebe 
almacakdrr. 

1 - Seçme smaçlan 23 Eylül Pazartesi &iinü başlı
yacakdır. 

2 - Seçme smacma girmek isteyenler en son 21 Ey
lül Cumartesi günü saat 13 e kadar kabul edilecek· 
lerdir. 

il 

Seçme smacma gireceklerin şu aartlan ta1DDalan 
gerekdir. 

A - Türk olmalC, 
B - Lise ve orta okullar öğre~eğinin her sınıf için 

saptadığı yqlarda bulunmak, 
C - İlletli, Sakat, beden 

mamak, 
ve tinel kusurları ol-

D - Baba - anası kendisini okutmıyacak kadar fa
kir olmak, 

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

F - Sınıfta kalmıı olmamak, 
3 - Seçme smaçları aşağıda gösterilen yerlerde ya

pılacakc:hr. 

4 - Bu işi için fazla malümat almak isteyenler lise, 
orta okul veya Ktiltür Direktörlüklerine müracaat et
melidirler. Bakaulıln•UU bat wrmak pre1anes. 

(2385) , (l17J) Ge«SO 
~. 7. " • k- ,, '"' ~ • 

Kapah Zarf Usulile 

Eksiltme ilanı 

SiimerBank 
Umumi Müdürlüğünden: 

t .- Ankara' da Anafartalar caddeeinde eski T athan yerinde 
1aptınlacak Sümer Bank merka Mauı iDfaatmm temel im· 

mı nhidi fiat eauile Ye temelden 7abn m.. toptan 16-
türü olarak ekailtmeye çıkanlmı9br. :Tahmin edilen mecmu 
ke,if hecleli 575.000 liradır. 

2- Ba ite ait enak taalıriır : 
a) Ebiltme fAl'blqlai 
b) MubYele projeli 
c) H .... ı ıartname 
d) Femat tutaame 
e) lllf&at lideei 
f) Metraj Ye ketif cetYeli 
ı) Projeler 

lıtiyenler bu ena1a 30 lira mullabilinde Sim* BanlC An. 
kara Şuheainden alabilira... Fazla izahat almak için S~er 
n __ ._ ı ..... t Semaine m0ncaat .m.wıir .. 

3.- Ebiltme 16 E,.lül 1931 Puarteei tiiaii aut 11 da 
Ankara' ela •Ukalar Caddelincle Ziraat Bıqk11mda SUmer 
Buak ....-kaindeki komiayoocla ,.aprlecaktır. 

4.- Elmiltme bpah zarf aaulile JaPdecakm. 
S- Ebil_.,e tirebilmek için iatelrHnia 22. 790 lira mu

vakkat teminat ftl'meli •• Bıabca eecU.. bir lmmiıyoa 
tarafmdaa feanl .U,.etiain tasdik ..Ulmlt ..._ llmchr. 

8.- Tiıldif mektuplan ,...kanda yudclıiı afln " ••ttu bir 
ıaat evveline kadar elrailtme bmiqomma ....... mabbi
Unde yeril-.lmr. Poata ile ıön~ec:ek mektaplarm ihale 
1&atmdan bir ıaat eneline kadar ıelmit Ye zarfın kanuni ,.. 
kilde kapablmlf oJmuı limnclır. 

musaddak suretini ve şimdiye kadar bu derece iş yap-
mış oldukları mahallerden teahhütlerini hüsnü suretle 
yaptıklarına dair mahalli idarelerden verilmiş vesika
larını ve 16 ve 32 inci maddelerindeki teklif ve teminat 
mektublarını 16-9-935 tarihine rastlayan pazartesi gü
nü saat 14 te kadar Sular Umum Müdürlüğüne mak
buz karşılığında vereceklerdir. Teklifler, adı geçen 2490 
sayılı kanunun tariflerine uygun olacakdır. (2388) 

(5202) 6706 

Kültür Dlrektörlüğünde'l: 
ilk mekteblerde talebe kaydına 

eylülün birinde başlanacaktır. mrınd 
sınıflara bu sen.e 928 doğumlularla 
daha evvelki dolumlul•dan arta kalanlar allnacaktU'. 

Kültür Direktörü 10 Eylüle kadar bu· 

lunduklara s-e en yakın okula, 9)Cuklaranı kayclet
tlrtnel•lnl velll•den rica eder. (SOUJ) 8844 

Kültür bakanhğı siyasal bilgiler 
okulu direktörlüğünden: 

2 Eylül pazartesi günü Siyasal Bilğiler okuluna nam
zet okur yazılmasına başlanacaktır. İsteklilerde Su evsaf 
ve şartlar aranır. 

1 - Türkiye Tabiiyetinde olmak 
2 - Yaşı 18 den aşağı 25 ten yukan olmamak 
3 - Htisntthal aahi~i olmak 
4 _.. Sağlanı olma~ 
5 - Liseyi bitirimiş ve oliunluk sinacını vermiş 

olmak. 
İstekliler Nüfus cüzdanı, eehadetname sağlamlık ve 

a11 raporu asıllan altı tane 4,5 x 6 büyüklüğünde Fo
tografı ve dilek kağıdı ile Eylülün sonuna kadar pazar
tesi ve perşembe günleri saat 10 dan 16 ya kadar Yıl
dızda okul Direktörlüğüne bq vunnahdırlar. Bu ta
rihten sonraki müracaatlar dinlenmez. Taşrada bulu
nanlar istenilen evrakın asıllarını posta ile &önderebi
lirler. Fakat bu bilğiler nihayet Eylülün Yirmi beşinde 
okulda bulunmalıdırlar. 

İstekliler alınacak okul sayısından fazla olursa ara
lannda edebiyat, felsefe, ve İçtimaiyat, Riyaziye, Ta
biiye tarih Cografya ve ecnebi lisanı derslerinden bir 
seçme sinacı yapılır. ( 5 1O7) 6653 

Ankara imar Müdürlüğünden: 
1 - Eksiltmeye koit~lan İş : ltend deresi Mezarlık 

şosesi keşif bedeli 64897,20 dir. 
2 - Bu işe aid şartname ve evrak şunlardm 
A - Eksiltme şartnamesi · 
B - Mukavele projesi 
C - Nafıa işleri şeraiti umumiyesi 
E - Hususi ve fenni şartname. 
F - Keşif bedeli. 
G-Proje 
İsteyenler bu şartnameleri ve evrakı 3 lira mukabilin

de Ankara İmar Müdürlüğü muhasebesinden alabilirler. 
. 3 - :Eksiltme kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 

4 - Eksiltme 6 Eylül 935 cuma riinü saat 16 da An
kara Müdürlüğünde yapılacaktır. 

5 - gksiltmeye girebilmek için isteklinin 4495 lira 
muvakkat teminat vermesi bundan başka Nafıa işleri 
şeraiti umumiyesindeki şartlan haiz ve ehliyeti olduiu
na dair Vilayet Nafıa Direktörliiiünden vesika aöster
mesi lizundır. 

6 - Teklif mektuplan yukarda Üçüncü maddede ya
zdı saatten bir saat evvelisine kadar Ankara İmar mü
dtirlüiiine getirilerek eksiltme komisyonu Reislitirıe 
makbu mukabilinde verilecektir. 

Posta ile gönderilecek mektuplann nihayet 3 üncü 
maddede yazdı saat kadar gelmiı olması ve dq zarfının 
mühür mumu ile eyice kapatılmıt olması IAmndır. 
Postada olacak teehhür kabul edilmez. (4946) (2255) 

6640 

Umumi nflriyat ve yazı işleri Mfldüril: Etem lnet BENiCE 
.. ._ .. liiiiiiiil ___________ .... , Gazetecilik " matbaacılık T. A. Şirketi, tataabul. Ankara c:ad-

6637 • deal, 100.- BamldıiJ ,. ı ~Atı ....... 

METAMORFO 
Kültür Direktörlüğünden: 
Lise ve Orta Okullaları pa 

yatıh talebe ahnmaaı l9lle lstanbul I< 
ve Erkek Liseleri ....... , o1ma1ctac1ır. 
r•k•n tafallltl almak ve k.,.d olunmak l~ln 

ların kız, erkeklerin erkek lisesi 
mUreaqa....._ (&0t8) e8tl-

Kapall Zarf Usulile 

Eksiltme il8nı 

Siimer Ban 
Umumi Müdürlüğünden 

1.- lzmit kliıt fabrikası direktör Ye İf J'&r evlerİJIİI'. 
taatı temel kumı Yahidi fiat eaasile '" temelden JQkad 
• 
aım İnfaab toptan ıötürii olarak ebiltmeye 

Tahmin edilen keıif bedeli 49,402,50 liradır. 

2.- Bu ite ait evrak 9unlardır a 

a) Eksiltme f&rlnUDetİ 

b) Mukavele projesi 

c) F eanl 1artn&111e 

d) Metraj, Yahicli_ faat ve uıif hulbuı 

e) Projeler 

istekliler bu evrua 2,50 lira mukabilinde Sümer Bani 

kara 9ubeainden alabilirler. 

3.- Ebiltme 13 E,.lül 935 cuma ıüntl aaat 18,30 
karitA, ~ar 'c&C1dei1nde maa• .,...,ad"'-1miumk 
mer Bank Umumi Müdürlüğündeki komisyonda yapd 

4.- Ekailtme kapab zarf aaulile yapılacaktır. 

5- Ekailtmeye aireWlmelc için iıteklilerin 3708 

muvakkat teminat vermeleri ve fenni ehli:retleriai • 
iabat etmeleri lizımcbr. 

6.- Teklif mektuplan yul<anda yazıh sün ve aaat• 
saat evveline kadar .Süm. Bank Umumi MüdürlüSA•
komiıyona makbuz mukabilinde verilec:ektir. 

Posta ile ı&nderilecek mektupların ihale aaatinden · 

bir ıaat ..,...Jine kadar aelmit ve zarfın kanuni tekild• 

tılmıt o1mau lizımdır. 

ıJ.l!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!i!!!!! 8 E.JIUI cuma akfamı !!!i!!i!ii!!!i!!!ill~ 

Harblye'de B E l V O Bah~ 
YAŞAR v• CelSl'in 
neşe ve musiki gecesidir. Tel: 4909_! 

DAKTiLO ARAftlYOR 
Şutlanm 6frenmek o .. Sirke
cide ea1ok lsmau Pap Hu 
bekçisi naıtuile mGracaat 

eclilmeliclir. 

lahiıarlar Umum Müdürlüğünde•: 
1- 3-9-935 gününde ~hğr yapdacait 

lerle ilin olunan (22498) ~eli kePfli -~ .. _. 
Yaprak Tütün Amban in M-9-935 pnü _.c 
ya talile, • fJ'... 

2 - 10-9-935 gününde lıiı yapıla~~ 1' 
nan (4150.7) lira bedeli k tSivas BqmüdtuV:"~ 
nası inşaatı 17 .. 9.935 aat a talik, 1( 

Kapalı zarf usu1ile tmeye konulall ~ 
karda yazılı in1&atm pazar hizalannı:;.a ~ 
cünlere talik olunmutdıır. T olanlann _.. _Mt' 
kabilinde Şartnameleri almak 1 her gün ve ~ti 
vermek için de tayin olunan mtlôdetinde Kaba~, 
Alını Sat~ Komisyonuna mürac-.ıtlan. (5187) ~ 

DUZELTME: İdaremize ait iki adet motopomp eke~ 
nmm ihale tarihi 7-10-935 olacak yerde yanll§hkla z.ı 
zılnıııtır. Düzeltilir. 
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Satış Deposu Di rektörlüğünden: 
• 

Sıtma ve Firengi il§.çlcirı monopoluna dahil bir kısım il§.çların toptan 

ve oerakende fiyatları aşaQıda ilan olunur 

Quinine chlorhyçlrate toz Türk Koaeksi 1930 
Kilosu 
Kuruş 

2750 Beş kiloluk teneke kutularda ve 25 kilo ve daha yukar1aı için 
2775 Bir ,, ,, ,1 ,, 5 kilo ve daha yukarısı İCjin 
2825 ,, ,, ,, ,, ,, 5 kiloya kadar 
2850 250 gramhk ,, ., ,, 5 kilo ve daha yukarısı İCjin 
2900 ,, ,, ,, ,, ,, 5 kiloya kadar 

Quinine bromhydrate Fransız ko. 1884 
2850 250 gramhk teneke kutularda iki kilo ve daha yuknr ı&ı ic;in 
2900 ,, ,, ,, ,, iki kiloya kadar · · 

Quinine bi - sulfate toz Fr. ko. 1908 
2300 250 gramhk teneke kutularda 

Quinine bi - chlorhydrate toz PH. Brit 193~ 

• 

Neosaıvarsan - tek kutu ambalaj 
Kilosu 
Kuruş 

80000 

22 
25 
30 
3!.. 
37,50 
40 

Seri halinde : 
Neosalvarsan tek kutu perakend~ 
0/15 lik kutu 

0/30 " " 
0/4S ,, ,, 

0/80 '' '' 
0/70 " " 
0/90 " " 

• 

Neosalvarsan hastahane ambalajı 
45000 Seri halinde ( elli ampulluk kutularda) 

825 
937.50 

1225 
1312.50 
1406.25 
1500 

tleosalvarsan hastahane ambalajı perakende 
O/ 15 lik (50 ampulluk kutu ) 

0/30 ,, " " " 
0/45 " " " " 
0/60 " " " " 
0/7S ,, ,, ,, ,, 

0/90 " " " " • ii § 3125 250 gramhk teneke kutularda 

3100 500 " " " 
Uclarsyl tek kutu ambalaj l 

Quinine valerianate crist 
• 

4JOO 250 gramhk teneke kutularda 

Quinine tannate Türk ko. 1930 
2000 250 gramhk teneke kutularda 

Quinine sulfate Fr. Ko. 1884 
2500 2/5 kiloluk teneke kutularda 10 kilo ve daha yukarısı İCjin 
2550 ,, ,, ,, ,, 10 kiloya kadar 

7200 
7350 
7300 
7450 
7400 
7550 
7600 
7800 

Quinine carbonate ( Aristochine ) 
100 gramhk mukavva kutularda ( bir kilo ve daha fazlası ic;in 

,, ,, ,, ,, ( bir kiloya kadar ) 
50 ,, ,, ,, ( bir kllo ve daha fazlası iCjin 
,, ,, ,, ,, ( bir kiloya kadar ) 

25 ,, ,, ,, ( bir kilo ve daha fazlası için) 
,, ,, ,, ,, ( bir kiloya kadar ) 

10 ,, ,, ,, ( bir kilo ve daha fazlası İCjin) 
,, ,, ,, ,, ( bir kiloya kadar ) 

Quinine Ethylcarbonate ( Euquinine) P. H. Helv. 5 
3100 
3300 
3200 
3400 
3250 
3450 
3400 
3650 

200 
180 

250 gramlık mukavva kutularda ( iki kilo ve daha yukarısı İtjin) 
,, ,, ,, ,, ( iki kiloya kadar ) 

100 ,, ,, ,, ( iki kilo ve daha yukarısı için) 
,, ,, ,, ,, ( iki kiloya kadar ) 

50 ,, ,, ,, ( iki kilo ve daha yukarısı i~in) 
,, ,, ,, ,, ( iki kiloya kadar ) 

25 ,, ,, ,, ( iki kilo ve daha yukarısı İtjin ) 
,, ,, ,, ,, ( iki kiloya kadar ı 

Ecorce de quinquina 
Sulfate de quinine titrage 0/03,20 ve alkalolde 0/09,80 

" " ,, 0/02,46 " 0/09,15 

45000 Seri halinde 

16.50 
18.75 
22.50 
26.25 
28.125 
30 

Uclarsyl tek kutu perakend~ 
0/15 lik kutu 

0/30 " " 
0/45 " " 
0/80 " " 
0/75 " " 
0/90 " ,, 

Uclarsyl hastane ambalajı 
35000 Seri halinde (50 ampulluk kutularda) 

642 
730 
875 

1~.l1 

1094 
1117 

Uclarayl hastane ambalajı perakende 
0/1 5 lik (50 ampulluk kutu ) 

0/30 " " " " 
0/4S ,, ,, ,, ,, 

0/60 " ,, " " 
0/75 " " " " 
0/90 ,, " " " 

Neosalutan tek ampul ambalajı 
35000 !..eri halinde 

13 
14.50 
17.50 
20.50 
22 
23.50 

tleosalutan tek ampul perakende 
0/15 lik 

0/30 " 
0/45 " 
0/60 " 
0/75 " 
0/90 " 

Neo i. C. i. tek ampul ambalajı 
90000 Seri halinde 

33 
37.50 
45 
52.50 
56.25 
60 

Neo ı. C. 1. tek ampul perakende · 
0/15 lik 

0/30 " 
0/45 " 
0160 " 
0/75 " 
0/90 " 

lyodure de potassıum Türk Ko. 1930 . 
440 Bir kiloluk ,ı,eıerde (5 kilo ve daha fazlası 14)in ) 
480 ,, ,, ,, (5 kiloya kadar) 
460 250 gramhk ,, (5 kllo ve daha fazlası İCjin) 
500 ,, ,, ,, (5 kiloya kadar) 

• -• 
• 
• 
• 
• • 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• • 
~ -• -• --
• 
• 
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• 
• 
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1 Türki·ye 
Ge el Merkezinde • 

1 - 7 - 6 - 1935 tarihli ve '2767 sayıll kanunla monopolu cemiyetimize verilip icra Vekilleri Heyetince 
te .. sdik edilen Haçların listesi aşağıdadır. 

2 - Monopola tabi sıtma ve firengi ilaçlarının 1 Eylül 1935 tarihinden itibaren toptan ve perakende 
satışlarına başlanmıştar. Q 

lstanbul'da Yeni Postane civarında eski Zabtiye caddesinde Aksaraylılar hanında '2'2 numarada 
Kızılay Cemiyeti satış deposu direktörlüğüne müracaat edilm~lidir. 

3 - Hariçden yapılacak siparişler, banka vasıtasile veya postanın bişartıttediye usulile derhal 
gönderilir. 

4 - Depomuzdan büyük ambalajlar içinde satan allnarak dışarda ambalajlara perakendeye çevrilen 
ila.çtaran ne evsafından ve ne de ambalajlarından Kızılay Cemiyetinin mesuliyet kabul etmJy.e
ceği alakadarlarca bilinmek üzere ilan olunur. 

Acethylarsan 
Atebrin 

" Bismarsol 
Bism<?g~nol 

" Bismuthose 
Bismuthoiodol 
8ismuth 

,, 
,, 

Bivatol 
,, 

Casbis 
,, 

Hectine 

" lod ure depotasium 

(Ampoule) 
(comprimes) 
(Ampoule) 

( " ) 
(Liquide) 

(lnjectabıe: 
(oxyde de) 
( ,, ,, hydrate) 
( lodure de) 
( Ampoule ) 
( Solution huileuse) 
(Ampoule) 
(Solution) 
(Ampoule A) 
{ " B) 

lodobismuthate de quinine 
lodobismuth 
Kınakına kabuğu (yalnız) 
Mercure benzoate de 

,, bi-iodure de 
,, cyanure de 
,, lactate de 
,, protoiodure de 
,, Salicylarseniate de (Enesol) 
,, salicylate de 

Mesurol (Ampoule) 
,, (li~u ide) 

Muthanol 
Myosalvarsan 
Neoealvarsan 

ovarsenobenzo 
~ Neo t C. 1 

• 

Neosafutan 
Neoolesal (Ampo.ule) 
Olbia 
PlaEmochine ,, 

,, ,, Comprimes 
,, ,, » ,, simple 
,, ,, ,, composes 
,, ,, drage composes 

Quinoplasmine Ampoule 
" ,, Comprimes 
,, ,, Drage 
,, ,, stovarsor 

Quinine base : 
,, Bi-Bromhydrate de 
,, Bromhydrate de basique 
" ,, ,, neutre 
,, Bi-Sulfate de 
,, Bi-Chlorhydrate de 
,, Chlorhydrosulate de 
,, Chlorhydrate basique 
,, ,, ,, neutre 
,, Valerianate de 
,, Tannate de 
,, Sulfata de 
,, Carbonate de (Aristochine} 
,, ethylcarbonate de (Euquinin1 
,, Poudre, comprime, Tablette. Draae 

Silbersalvarsan 
Sal varsan 
So 1 u salvarsan 
Stovarsol comprimes 

,, sodique 
Spirocide comprime~ 
Treparsol 
Uclarsyl 

. 1 Kinin, Bizmut, ve civayı veya milhlerini havi olup sıtma ve firengide 
~ kullanılan mustahzarların memlekette yapılması veya yaptırılması. 
== 6709 
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