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[ATINA HUSUSi MUHABiRiMiZ 
YAZIYOR] 

Atina, 12 Temmuz 
Bitmez tükenmez münakaşalar, ~a: 

diselerden sonra Beşinci Yunan mılh 
meclisi plebisit yapılmasına karar 
verdi. Karar 49 muhalif reye karşı 
188 rey ile verildi. Fak\t bu rey v~· 
riş, dogrudan doğruya ~ükfım~t~n 
vermiş olduğu iki maddelık tak~ınn 
kabuliı şeklinde olmadı, bu t~rırde· 
ki plebisit nisbetini tayin kaydı.ne kar 
sı verilen ve Başbakanın gerı alı~· 
masını istedıği halde imza edefll~r~n 
geri almadıkları bir başka taknrın 
reddi ıle otomatik bir surette kabul 
'-dildi. 

Kabul edilen takrir şudur: 
Madde: ı - Beşinci Milli Meclis, 

15 tkıncıteşrin 1935 e kadar bir 
plebisit yapılmasına karar verir, bu 
plebisit ile halk mevcut parlamant,.r 
cumurluk rejiminin muhafausına ve 
yahut taçlı demokrasinin tekrar ih
yasına serbestçe karar verecektir. 

Krallı demolnasmin tekrar ihyası 
takdirinde, bunlara, erkek sırası ta
kip edilmek suretile sal:ıık hanedanın 
ta lta tekrar getirilmesi manası var-

d Yunanistana krallık rejimi daha 
ogru u Başbakan Çaldzır:i._şi~ bul _ 

duğu uzlaştırıcı tabır ile "ta21ı de
ınokrasi,, rejimi olacak mı yoksa 
cumhuriyetçi parlamanter r~jim ka
lacak mı? Bu suale cevap vermek çok 
nıuşkiıl ise de, şimdiden şunu söyli
yebiliriz ki, eğer vaziyet bugünkü 
§eklini muhafaza ederse buna "evet" 
dıye cevap vermek doğru olur. 

Çunku, seçimden evvel, seçim ea
~asında, seçimden sonra, Milli mec
lıs açıldıgı gün, açıldıktan sonra du
yulan "yaşasın., sesleri arasında ku
laklara en çok çarpan ses "cumuri
yet,, ten ziyade "krallık idi 

Çünkiı Başbakanın, iİcinclsi Sü 
Bak~nı. Kondilis, cumuriyeti müda
faa ıddıasıle isyan edenleri mağlfip 
eden general çok gUrütiilü bir şekil
de kralcılığı ilun etti, ve kabine bu 
yuzden, sarsılmak şöyle dursun, hat-
ta kuvvetlendi ve Ko d"I' . .. 1 ,. h . n ı ısın soz e-
rı. şa st fıkridir,, tarzında tevil e
dılmekle beraber hu""ku" t' b" b . me ın ır e-
yanntı eklınde de muhaf d'Jd" 

ÇunkU b ::..... aza e ı ı. 
. ug<m iş başında olan yük-

sek sıya~J şahsiyetlerden başka, 
-Uhele .. ktasfkıyeden sonra • hemen bU-
t n yu se ve hatta kürük 1 
kralcıdırlar. :s memur ar 

Çunkü mecli~te olan şiddetli mli-
nakaşalardan hır kısmında ü k 
a mevzuu "krall k ' ' .m na a-
. "b 1 

- cumurıyet,, ten 
zıyadc u kralı nu getir 1• k 

. b' b kn e ım, yo sa 
yer:; ır k~ş kral nu seçelim,. tar-
zın n şe ı m~~cleleri Üzerinde ol
mı· uştubr ive çuln kzarnan zaman, mec-
ıste u unan ar endilerin' b . 1 b . . k 1 u ış o. 
muş ıtmış te, rallık reJ·ı· • . b" 

1 •• d h" . 1 mının ır mec ı ın e ıssı a tında kal 1 d 
Bu Ü b 1 B mış ar ır. 

t n un ara aşbakanm, btitiın 
ısrarlara rağmen ve hükGmetin bi· 
taraflığını costerrnek için ves·ı . . 
·ı . . k • r ı esını 
~- rı surer

1
e .' pdartfı'kıderi srfatile re

Jım mese esın e ı rıni söyleme 
i · d d ğ "h • me-8 nın uyan ır ı ı ı tırasJarı da ilave 

l Arkası 3 u "'" l 
Fikret ADIL 

inönü Karakösede 
Karaköse, 14. A.A. - B şbak n 

lsmet lnönU 13 temmuz sabahı Muş
tan harck t ederek Bul k Mal z. 
kırt ilçelerıne uğramı ve ak 
Kııraköseye gelmi tir. 

Atina-1 an bul acını 4-1 azan 1 
KONDiLiS YUGOSLAVYADA 

Yunan Sü Bakanı Prens 
Pol'le Gör··şecek 

Yugoslav Krallık Naibi Kondilisle görüşmek 
üzere Romanyadan B 1 e d şehrine gitti 

Sinaia, 14. A.A. r- Yugoslavya 
Krallığı Naibi Prens Paul, General 
Kondilis'le karşılaşmak üzere Bled'e 
hareket etmiştir. 

Prensin Romanyaya gelişinin u
mumiyetle, özel mahiyette olduğu 
sanılmaktadır. Mamafih, Prens Paul' 
ün Kral ile birlikte iki hükfimeti il
kilendiren meseleleri ve bilhassa 
Habsburg'lar meselesini görüşdüğü 
söylenmektedir. 

Habsburg'lann tahta çıkanlmalan 
ihtimalinin önünü almak için Küçük 
Antant hükumetleri arasında yapı· 
lan uzlaşmaya karşı Romanyanın ye
ni bir durum almayacağı söylenmek 
tedir, 

Kondilis'in seyahati özel 
bir mahiyettedir 

Atina, 14.A.A. - Çaldaris, basın 
üyelerine, General Kondilis'in İtalya 
ve Yugoslavya seyahatinin tamamiy
le özel mahiyette olduğunu söyle
mişdir. 

Çaldaris, Kondilis'in ihtmial ki İ
talya ileri gelenleriyle birlikte her i· 
ki ülkeyilkilendiren bir takım mese
leleri gözden geçirecegini ve lakin ne 
siyasal, ne de diplomatik hiç bir me
seleyi müzakereye yetgili olmadığını 
da ilave etmişdir. 

Kondılis Yugosiavyada 
Liubliana, 14. A.A. - Kondilis 

'Pomadan buraya gelmişdir. Yunan 
asbaşbakanı, istasyonda Yugoslavya 

PRENS AUL VE KONDlLlS [Arka ı 3 iıncudej 
-==.:.:===========--==:.......: 

HABEŞ MESELESi VE iNGiL TERE 

Kızıl Denizdeki İngiliz 
Donanması Kuvvet eniyor 

Habeş imparatoru hiç bir bölgeyi İtalyan 
nüfuzu altında bırakamıyacağım söylüyor 

Süvcy§ lianalı 

Nevyork, 14.A.A. - Habeş İm· 
paratoru Haile Sellisiye, Nevyork 
Taymis gazetesinin bir sorgusuna 
k~rşılık olarak bu gazeteye çektiği 
~ı; t~~graf~a: avaşın önüne geçmek 
ıçın, ulkesının her hangi bir bölge· 
sinin idaresini İtalyaya bırakmak hu
susundaki her türlü teklifleri reddet
meğe azmeylediğini bildirmişdir. İm
parator, bu türlü nüfuz bölgelerinin 
ileride mutlaka ilhak edilmek ihti-

mali olduğunu ilave etmektedir. 

Kızıl deniz donanma· 
sı takviye ediliyor 

Kahire, 14.A.A. - Mısır adında~i 
... ·· Bahrı· mecmuada okunduguna gorc, 

ahmerdeki İngiliz donanması da~~ 
kuvvetlendirilmi dir. Şimdi orada d 
parça gemi bulunmaktadır. Sudan a
ki süel kuvvetler de bir çok uçaklarla 
takviye edilmişdir. 

Giridde Memuriy tten Çıka 
rılanlar Bir Mesele yaptılar 

[HUSUSi MUHABiRLERiMiZ BiLDiRiYOR] 

A tina, 14 - Giridde son günlerde vaziyetin karıştığı hak· 
kınd:ı bazı havadisler intişar etmiştir. Dün bütün Girit 

saylavları bır heyet halinde Başbakan Çaldarisi ziyaret ederek 
bu mesele etrafında kendisile görüşmüşlerdir. Bu esnada Girit
lilerdeki heyecanın önüne geçmek üzere Girjde tam satahiyetli 
bir umum valinin tayini meselesi mevzuu bahsolmuştur. Başba· 
kan Girid saylnvlarımn bu isteğine karşı kendilerini memnun 
edeceğini söylemi tir. 

Bundan sonra. G~rit saylavları ga etelere bir tebliğ vererek Gi
ın a y ve ıntızammm ihl 1 edılmemiş olduğunu ve Giritli-

h t mcmurıyetlerinden çıkarılması üzerine ayrışık 
ın n bo,rle haberler ~ıkarıldığmı bildirmişlerdir. 

Misafirlerin kalemize bir hücumu 

ATiNA iLE YAPILAN REVANŞ MAÇI 

ımım z Bütün Tehlikeleri Atlat Ta 
Oyun 

1 

4 -1 G a ı ·biye timiz 1 e Bitti 

I .. 

8 ütü n oyuncularımız 
epiyce uğraştılar ve hakh 

bir zafer kazandılar 
Fena bir İstanbul muhtelitile 3 • 3 

berabere kaldıktan sonra, gene iyi ya
pılm mış bir Istanbul muhtelitini 3-1 
yenen Atina karışık takımı, dünkü re
vanş maçında 4 • l yenildi. lstanbul 
Futbol heyeti kırk yılın başında bir 
kerecik scizümiızü dinledi... Dinledi 

de hem kendisi, hem Istanbul takımı 
işin içinden yüzünün akiyle çıktı. Is
tnnbul seyircisinin de hakkiyle yüzü 
güldü. Biz söylediğimizde hiç bir su· 
retle haksız değilmişiz: Ati na karışık 
takımı hiç bir zaman iyi yapılmış bir 
İstanbul takımını yenebilecek kabili· 
yette değildir. Dün takımdaki bazı o· 
yuncular kendilerinden beklenilen o· 
yunu çıkaramadıkları, takım da fev· 
kaladc oynamadığı halde Atina takı· 
m~nı 4 • 1 gibi iyi bir sonuçla yenişi· 
mız, Servet gibi, Seget gibi, Yuven· 
tuı gibi Yunan takımına da üstün ol
duğumuzu göstermeğe yeter. Futbol 
heyeti, oyunculan çağrnrken muha-

[ Arkası 7 incide] Fetlıi 3 metre SO atlayarak bir rekor kırdı. 

Arsı Ulusal Kuyu · çinde Bir Facia 
Durum Karışık Bir Adam Kuyu 
Yunan Dıf iıleri Baka· 
nı bu karııık va:iyettc 
Balkan ve Ankara pakt 
tarının barıfa hizmeti· 
ni öuüyor. 

içinde Havasız
lıktan Boğuldu 

Dün saat 12 de Tophanede kuyuy. 
inen bir adamın ôlümile biten fecı 
bir hadiae olmuştur. 

Bir muharririmizin yerinde yaptı
ğı tahkikata göre facianın tafsilatı 
şudur: 

Vaka Tophanede Bostanba ında 
Yeni çarşı sokağında 12 numaralı Pa 
pa Yanakinin francel5 fırınının için 
de bulunan kuyuda olmuştur. 

Ne zamandanberi içinde su bulun
madığından kullamlamıyan ve ıs · 
20 metre derinliğinde olan bu kuyu 
ya dün sabah fırının sahibi Papa Ya 

1 n~~i na ılsa bir sepet frnnceUi dü lir 
I muştilr. Bunun üzerine bunları çı -

karmak için hayli ugra mı ve hece 

1 
remeyince o civarda hamallık yapan 
35 ya larında Yorgo i minde birisi· 

1 ne kuyuya inerek franceUiları çıkar 
masını söylemıştir. 

Yorgo nihayet kuyuya inrneğe rıı· 
zı olmu ve kuyunun içindeki taşla· 
ra basa basa inmeğe başlamıştır. 

Aradan epey müddet geçmiş fakat 
buna rağmen kuyunun içinden hiç 
ıir ses sada gelmemiştir. Bunun Uze 

1 rine kuyunun başında lıekliyen Papa 
Yanaki kuyunun içine doğru Yorgo 

Atina, 14. A.A. - Dış işleri Ba- yu çagırmaı,n ba lamışsa da yine bir 
kanı Maksimos basın mümessillerine ses gelmedi •ini gcirünce hemen ka
aşağıdaki beyanatta bulunmuştur: rakola koşmuş ve oradan da derhal 

Arsıulusal durumun pek karı ık gö itfaiyeye haber verilerek imdat is • 
[Arkası 3 üncüdej tenmiştir. 

MAKSIMOS 

Olen adamrn annesi lelfıketi 
ilk duyduğu zaman 

Nihayet vaka yerine yeti en itfa
iye neferleri dcrhnl kuyuya inmı.ge 
ba lamışlar fakdt bir kaç m tre ka • 
dar indikten sonra kuyuda nava bu • 
lunmadığını görmü terdir. Bunun 
üzerine ylizune ma ke takılan bir nc-

[Arkası 3 üncüde} 
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ÇPLAK KOLLAR VE 
BACAKLAR 

Bizim "Sağlık öğütleri" veren 
Lokman ıbekimimiz, hekimlik 
bakımından, kadınlarda kol çıp
laklığının aleyhinde görünüyor. 
Hele !kGltuk altları yüzıbinlerce 
mikrobun vücutlara dahnası 
için mükemmel birer anafor ka
pısı ımış. 

Ben çıplak kollara ve bacak
lara hekim gözile değil, kadm
lammzm kıtm ipek kumaşlar ve 
çoraplarla etlerine yapıştırdık· 
lan cazibeyi yazın kendi ellcrile 
nasıl aöküp attıklarmı düşüne
rek, iyi kötü ibir estet gözile ba
kıyonmı: Nadir güzellerine di
yeceğim y<*sa da plajlarda, say 
fiyel.erde, ıhatti köprü üstünde 
rastladığml ukalh bacaklar, bı
yıklı kollar, hatti pala bıyıklı 
koltuk altlan tüylerimi ürperti
yor. Bu tarafından tterbeat moda 
lara düşmanım. Birçdt kadınla
rımızın ayaklarında o her yam 
açık dekolte iskarpinler birer ta
kunya haline giriy.orlar; çıplak 
topaklarla ökçe arasmdaki me
safe, geviı getiren, yahut sakız 
çiğneyen bir ağız gibi çarpık ve 
yayık, açılıp kapanıyor; ayağm 
bütün ahenginden ayrılarak is -
karpinin ucundan sipsivri çıkan 
parmaklar, nek.adar itina gör
müı olurlarsa olsunlar, vahşi ve 
iptidai vücutları hatıra getire -
rek, doğrusu, tiksinti uyandın • 
yorlar. 
Kadın vücutlarını en güzel 

hayvanlarınkinden ayıran şey. 
iskelete ve adaleye ruhmı kat
tığı ürperişler, titremeler, utanç 
lar ve tereddütlerdir. Kadm VÜ· 

cudü ruhun içeriden verdiği bu 
boyasız renklerle güzeklir. Bir 
ağaç kütüğü kadar cesaretle, çe
kinmeden kendini güneşe, ha va
ya ve insan bakışlarına arz-eden 
kadın azaları, bu nıhi makyaj -
dan mahrum kalarak ceıetleıi· 
y«lar: çıplak kollarm ve bacak
ların bize cansız 8i&Wwıwleri, 
derinin a1inm kllplay• -.emer 
kezi en derin benlikte":dln ince 
haaasiyetin kötürüm olmasın -
dandır. Hava teması cildin zeki
snu ve xzifini öldürüyor: haJ. 
bmi imanın yalnız ruhunda de
ğil, vücudünde ve cildinde de 
sevdiğimiz feY gene bu hassasi
yet ve zekidaıı ibarettir. 

Peymni SAFA 

Belediye imar mDdOrD 
.... etli 

Şarbmylık imar pbeai müdürü Yu 
auf Ziya YMifesinden ietifa etmif • 
tir. Yu9llf Ziyanın niçin iatifa etti
ği benli% kati olarak belli depıdir. 

Yusuf Ziyanın yerine, Berlin be
lediyesi imar 9ubeıi müdürü Vqner 
vekileten bakmaktadır. Bir müddet 
evvel şehrimize gelen bu mütehassıs, 
1stanbulun muhtelif ,erlerinde tct• 
kiklerine 'b9flunlfbr. Vağncr yük • 
sek bir ücretle daimi olarak belediye 
imar ıubeıi müdürlüğünde çalıştın 
lacaiı söyleniyor. Floryanın imarı 
itintlc Vainer'in fikirleriadcn de İ9-
tifadc ediJmckteclir. 

No.U 

Erik Çiçekleri 
•• ,,,,_, YESARi 

- l9Dİf ,_ Ba ..ıte. ..a içmek, 
nereden aklına ıelmit 1 Bu, çılcmlık. 
hiç bqb bir 1CY depl, plcmhk.-

Beni, kaldınallk, -- ıötürüp 
yatırmak isUyol'da. Emd'i, pııdıetle 

ittim: 
- Bırak beni. kcyfime-. Mq"em 

var ba ıece··· 
:JP!ld J!ll ıcuJ tnmx ıua ~ ........ : 

- Ola!.. He fena. .mat cııı • J ıım 
Artık. -- .mm .., ... '"" 
Sabıdı, ~ • a, ltaufinri, 

yemek odaamda,, JUdeld haJmm m
tiDde bo)iu boyana aA""t buldum. 

Za..ıh Emel. ldSfeftki koltukta. 
hüdilmtif, uyuldUJOrda. Oaa da 
uyandırdmı. Bana. 4arpa darpa ba
kıyordu. Batıından ceçenleri anlat
tım. bana hak verdi. 

-ı>oktonım", b e 11 1, bir cıa.& 
''Morg" w ona mser yerlere götür
medi, batti o günü hatırasını, küçük 
lııir ima ile bile tazdemedi. 

Günler ceçiyor; "Doktorum" un. 
tatili bitiyor ve Avrapa'ya cUıne za
manı yaldqıyordu. 

Onda, yeisle karıp& bir sevinç te
•tı ba§lazmıtı. Hem AmıP.9'ya cit· 

"------------------------------------------------------------------------~ 

istanbulu 
Uçakla 
Seyretmeli 

Do~entler Eylülde 
imtihan edilecekler 

U niversite doçentleri önümüz 
deki Eylülde ~ kademeli bir 
imtihana tabi olacaklardır. Bu 
imtihanlarda muvall11Jc olanlar 
doçentlikte alıkonacak, olma
yanlar çıkarılacaktır. imtihana, 
Üniversitenin yeni te~kilatında 
kadroya alınan doçentler tüi 
tutulacaktır. 

Henüz doktora imtihanlarını 
vermemiş olan doçentler de o 
vakte kadar A vrupaya giderek, 
evvelce okudukları Universite
lerde tezlerini müdafaa edecek· 
ler, dolctora dipJODJll}arını ala
caklardır. 

Doçentler ıu şekilde imtihan 
edilecektir: Evvela, her doçen
din, Jcendi ihtisası dahilinde yaz 
mış olduğu ilmi eser Fakülte 
profesörler meclisi tarafından 
tetlcilc edilecektir. Eser muvafık 
bıılanduğu takdirde, bu doçent, 
profesörlerin de bulunduğu bir 
dershanede tale~ye bir ders 
takrir edecektir. Ders de muval
l11Juyetle takrir edilirse, bu se -
fer doçent. profesörler meclisin
de muayyen bir iki mevzu üze • 
rinde, ilmi münalı.aplar yapa
caktır. Doçent meclisteki bu im
tihandan da mavallakıyetle çı
karsa doçentliği tasdik edilecek 
tir. 

" D,. grupu befinci 
sergtaini açıyor 

Temmuzun yirminci cumartesi gü 
nü saat bette tehir tiyatrosunun ope 
ret kısmı oJan Fransı% tiyatroewıda 
"D,, grupu aanatkirları beşinci plis
tik sergilerini açacaldardır. 

Resmi küp.ttan eYVe1 tair Necip 
Fazıl bir konferans verecek ressam 
Elif Naci "D,, grupu namına bir mil 
sahabe yapacaktır. Serciye memleke 
tin tanmmıt ıimalan, ünivermte liee 
ft orta mektep gençliii ile bütün 
muallimler davet edilmiflerdir. Ser
&ide Bedri Rahmi, Cemal Sait, Elif 
~ N....ıı..~ Tutpt Zaim. 
llıaykdtı., z-. ~ J ' aer 'tet 
bir .edec:cldeııdlt. 

"D,, grupumm bütün sergileri pa
rasız cezilir. Bu betinci sergi de her
kes tarafından parasız gezilecektir. 

§ ·n .. grupundan; grQpumuz tem 
muzun yirminci cumartesi pü tam 
bqte açılacak olan bqinci pliatik 
sanatlar tcrgi8i.ne Oniverc-Jte, yük -
sek tahsil, lise ve orta mektep ıcnç
liğini davet eder. 

ti.alç tirketi muknelesi 
Haliç tirketi hakkında feelı karan 

verildiği ya.zılmJ!tı. Fakat Ekonomi 
Bakanlığı, bu bran henüz prbaylı 
fa bildirmemittir. Diğer taraftan Ha 
liç vapurlanrun Ak.aya devredilece -
ği de ıöyleniyor. Şarbaybk kati vazi 
yeti anlamak için Ankaradan bu ip 
90!'1nUJtUr. 

Çmakate tehitlerini ziyaret 
Her yıl olduğu gibi, bu sene de Ça· 

nakkale ,ehitleri ziyaret edilecektir. 
.Ziyaret &inü henüz katı olarak belir
tihnemiJ ise de, Ağusıoa ayı içinde 
yapılacaktır. Bu bmuata hazırlıklara 
baılanmıştır. Şehitlikleri ziyaret için 
her yıl olduğu gibi. biiyük bir npur 
aynlacaktır. 

mek:, hem de benden ayrılmamak is
tiyordu. 
Şunu antu.ştım. Fikir, ilim adam

ları, deiitilrliklerc kolay ahpnvyor, 
yadırgıyorlar. Bana, alıpn'ftl ; ben, 
onun hayatına; hayatının say.ıh alıt
kanhklarmdan biri haline &irmi'1im. 
Benden aynlınca. o. eksiklik daya• 
caktı. 

Atılean, becerikli, açık&ös olaaydı, 
bu eksikliği hemen giderebilirdi. Li· 
kin o, bir alıfkanhktan. bir alışkanlı
ğa geçebilmesi, kendini ahftırabilme· 
si iç.in. kafasının, ainirlerinin mihYc· 
rini deiiftirebilmw lizıındı. Halbu· 
ki onan için bu. öyle cüç, öyle güçtü 
ki.-

Fakat Avrupa'da .. ikmali taı.il., i 
de feda eclanıyordu. lki arada, bir 
derede k•'PNftı· 

1t h..- diifti.ijünü mkyordum. 
Onu. bana alqaran, bendim. Demek 
ki üttlnblım gibi. qatımk, malr
lattırmak ta bana ~,anta. 

Bendim uld-taYacü, mlll uak· 
lqec+tı? 

Bu cin• inaaftlan kmnak, cficen
dinnek, çok kolaydır. Kmdi cörllt-
1erinin, inamşlannm bttaz tenine gi
diftnnek yetişir. Hemen ap vurmaı 
kılıç balığı gibi kü9erler. · 

Buna rağmen, yine merak ediyor
dum. Sarsrlacağı muhakkaktı. Llkin, 
bu ağır, temkinli ruhun, bu ölçülfi 
duyguların nam yıkıldıpm, aaraddı-

Türk Hiristiyanlar 
Dün toplandı 

Layik Türk hıristiyanlar birliği 
dün saat 14 de Halkevinde ilk toplan
tısını yapmıştır. Dünkü toplantıya 
birliğin azası ekalliyet mektepleri mü 
tevelli heyetleri, müdürleri. muallim
leri, bazı avukatlar. doktor ve tüccar
lar gelmişlerdir. Toplantıyı, birliğin 
müessislerinden ve birlik reisi Tavit 
Savul Yılmaz açııu§ ve birliğin gaye 
ve programını izah etmiştir. Bapan 
sôzlerine devam ederken demiştir ki: 

- ilk amacımız, tam bir Türk va
tandafı yeti!tirmütir. Cümuriyet ka
nunu vatandaflan dinde serbest bı -
rakmııtır. Hıriatiyan azarım dini alay 
delerile alikadar değiliz. Her fertten 
beklediiimiz teY• evvela, Tiirldüğü 
kendisine ıcref bilmek ve bu duycu 
ile mütehassis olmaktır ... 

Burulan sonra eski muallim ve mü
dürlerden Serkia Donik küraüye gdc
rek birkaç söz söylemiştir. 

Bir lran ....,_..alinin yur
dumuza dair d8fOndDkleri 
Şehrimizde bulunan Iran General

lerinden Rıza Han Abidin dün sabah
ki Torot1 ebprcaile memleketine dön
müştür. 

Rua Han Abidin hareketinden ev
vel kendiaile göriifen bir muharriri
mize seyahati, ve memleketimiz bak
landaki intı'balanru !ÖYie anlatmıftır: 

- Mezuniyetimi Avrupada &CÇİI'· 
mek ve bazı tetkiklerde bulunmak 
üzere seyahat etmekteyim. Avrupa
run hemen hemen her yerini dolq
bm ve en aonra dost Türkiyeyi ve 
onun terakkilerini yakından görmek 
ve tetkik etmek için buraya geldim. 
Ben Avrupanm her şehrini dolaştı
ğım halde İstanbul kadar cana yakın 
bir ~hir görmedim. Burada oturdu
ğum müddetçe kendimi sanki kendi 
memleketimde oturuyormuşum zan· 
nettim. Iran dost Türkiyenin yaptığı 
terakkileri ve inkılapları pek yakın
dan takip ederek onun yolunda yürü
mektedir. 
Asyanın bütün kardeş milletlerinin 

bu şekilde dostluklarla biribirlerine 
bağlanarak yükselmeleri lanmdır. 

Memleketiniz. ve bilhassa İstanbul 
tabii güzellikleri noktamıdan imam 
hayran edecek derecede çok güzeldir. 
Şehrinize her gelenin bu güzeilikler 
karfıamda mest olmaması ve buradan 
~.,.11 1 ~- ..... 
aa medrini Avrupada bile işittiğim 

Ankarayı da görmeği çok arzu eder
dim. Fakat vaktimin darlığı yüzün
den bu güzel memleketinizde daha 
fazla kalamryacağımdan çok mütees
sirim. İlerde müsait zaman balduğum 
takdirde memleketinize ıclerek uzun 
müddet kahnağı dÜJünmekteyim. 

&O F1r111 k..,_lcl 
Belediye §imdiye kadar 50 fırmı 

kapatmıştır. Bu frruılarm bozuk 'Ve 
eklik ekmek çıkardıklan anlaşılıinı 
tır. Şarbaylık bundan batka cezalan 
dınbnak üzere (40) fınn hakkında 
tahkikat yapmaktadrr. Kapatılan fı -
rmlar ayni suçu üç cJefa İflerJ~ree, 
büsbütün icrayi · aan'attan men edile -
cck)crclir. 

M. T. T. Bir1ijfnin 
lzmfr seyahati 

Milli Tiirk talebe birliği İzmir se
yahatine 20 temmuzda çıkacaktır. 0-
niversite ıençlerini lzmir ilbayhğı 
davet etmiştir. 

Gen~lcr, Eğe·havzuı köylerini ge· 
zi,p, tetkik edecektir. Seyahat bir ay 
sürecek, ve sonra lstanbula dönüle -
cektir. 

iınr cön.k istiyordum. 
Onu, bili scriy«dum. Fazla kır

mağa, incitmeğe de içim razı olmuyoc
du. Günlerce düşündüm, çok hafif, 
zanna bir tekil ba1maia çabpım 
Şunu buldum, çocuium, btblgn, 

bei'enecek milin? 
Onunla bulupcağnmz pn. daha 

sabahtan ı ö z 1 e r i m i uiuftur
dum. uiufturdum, ağlamrf cibi b
zarttnn, ve siyahlar ciyindim. 

Yaiuıurlu bir 90rlbahar cünü idi. 
O, beni. Bcyoilu'nda, bir pntahane
de beldiyecüti. Otomobilden inip te 
pastacıya girdifim saman, tdlflı tc
lith )'Üridim YC otururken tİtriJOr
dum. 

Genç .. Doktoram". benim gözleri
min ~ acbmJanmdald tit
rekliii. otanltumdılri ürkckJiii fark 
ctmifti: 

- Ne okhm? Nen 'ftr? ~ 80l'du. 
., -.&:--1 .;w . 
a.cuumm tat• t9""'1'P' ..... ICIUa 

.... baçbljGiclam: 
-Su... Som-. .• 
O, titremefe batJ11mpu 
- sayle, neyin nr? 
Ayağa kalktnn. etrafıma korkak 

korkak bakıyordum : 
- Burada durmıyalım, çıkalım. 
O, büsbütün p~ ayağa kallc-

nuıtı: 

- Ne var? 
Kolundan çekiyordum: 
- Burw dwmıyalım. 

Ekmek narhı 
Dejişmiyecek mi ? 
Buğday ve tln piyaaau gittikçe es

ki vaziyeti aldığı halde, fiyatların en 
yüksek zamanında ekmeğe konan 11 
kurl11 narhın hali yerinde sayması 
hayretle karıılanıyor. Bugün yine 
narh günü olduğundan hiç olma.zaa 
fiyatları bir mikdar olsun indirmek 
için belediyenin davranacağı ümit e
dilmektedir. 

Ekmekleri ucuzlatmak için alaka • 
darlar tarafından gösterilen başlıca 
sebepler '1Jnlardır: • 

Bir defa bundan on bet gün ev -
velki vaziyetler yani ekmeğe 11 ku • 
ruş narh konduğu nmanla bu&iinkü 
fiyatlar arasmda ekmek yapılan buğ
daylarda kilo başına 30 para ve un -
larda da çuval başına 40 - 50 kuruş 
kadar bir düşüklük vardır. Sonra fı
rıncıların belediyeye yapma ve pi
tinne masrafı diye 215 kunış olarak 
göaterdiklcri masrafın senelerce n
nle ait olduğu ve bugün bu pifirme 
180 kuruı olduiu anlaşılmıştır. O -
nun için belediyenin bu seferki narh 
ta dikkatli davranıp bir an evvel, 
her gün bir çok İstanbullunun cebin 
aen fazla olarak giden yüzlerce li
ranın önüne geçmesi lizundır. 

BuGday mahsulu 
bu sana iyidir 

Dün aabah tecim borsasına memle
ketin her yanındaki genel ürün duru· 
mu (umumi mahsul vaı:i~ti) hakkın
da malumat celmiştir. Bu maliunat bu 
sene kuraklıktan ötürü hububat ve 
buğdayın az olacağı hakkında ortaya 
atılan iddialan çörlitecek mahiyette
dir. Halkı çok yalandan ilgilendirecek 
olan bu malUınatı aynen koyuyoruz: 

''Bu yal hububat ve kuru sebze re
koltesi Marmara mıntakaıu ve Trakya 
da normal senelerin üstünde ve gayet 
iyidir. Çukurova hububat rekoltesi 
geçen yılmkinden çoktur ve ürün ve 
bilhaaaa buğdaylar geçen yılınki.ne ıö 
re daha iyidir. Karadeniz sahili ve Or 
ta Anadolu mübalağa edildiii kadar 
kuraklıktan müteeaair olmuı değildir. 
Yarıdan fazla mahsul elde edildiği 
çok görülmüttür. En çok kuraklı• vt
ciuğu iddia edilen Konya o~asırun bu 
sene verdiği mahsul geçen yılın 1,5 
mislidir. llcili olanlar bu yıl yeni buğ 
d·~· mahsulünün yurdun ihtiyaçlarını 
t-:ıdeki stoklara hiç dokunulmadan) 
k.rlasiyle koruyacafmı muhakkak 
&8ırm,)ttlirlitr. y~ fasta bUta&y 
ihracatı yapmak ımkanı olmıyacaktır. 

Fransmann m~llT bayramı 
Dün Fr.:msızl;mn milli b.ıyramı 

• t!i. .Hr. yd 14 tcnwn•ıı:da kutlulanan 
b.ı 'bayıam. diD de kmluhndı. Fran 
sanın Türkiye seferi Kamercr dün 
sa1'.·11 U'lt (11) 4.• Franıu: tabaaaının 
tebrikitını, şe:uimızJeld eski sefa -
r~tnıane I; nası'> !a ıc.tb•1l etmi;; .,~ 

Franms tebaasına hitaben bir söylev 
ıöy lemittir. 

Zehirli gazlardan 
korunmak için 

Son zam1°larda hava tehlikesine 
karp konllUDak yolunda yapılan ça -
lıpnalar çok ilcrlemİftİr.Haber veril
dipae cöre bütün dUııya fC)ıirlerinde 
oldaiu Jl1ıİ latanbul belediyesi de hal 
kı bir ban hücumu karflsmda koru
mak için Japılmut lüswnlu olan ted· 
birleri tetkik etmektedir. Bu arada hal 
ikı aebh'li Cazlardan korumak, ve ze
hirli ,U IDaakderini kullanmayı öi • 
retmek için iki uman (miltchuaıa) 
.gctiı tJDCie karar Tcrmif, YC bütçeye 
taJısisat koJmuttur. 

Yeııi ~ celir celmez. miltehu
sıslar "IUifeJaine batbyacaldarcbr. 

- Peki, ne .ar? 
Kısık bir sesle kulağına fısılda

dım : 
_ J{orkuyorum... Korkuyorum ... 

UıüyOnnUJUm gı"bi ona sokuluyor
dum: 

- Allah •ıkına, burada durmıya
lım, çıkalı1!'. Korkuyorum, diyorum 
una ... Benım mahvolmamı rru istiyor
sun? 

o. büsbü_tün telap diqmü,tü. kapı
ya doğnı giderken, 90l'du: 

- :Neden mahvoluyorsun? 
~lim, benim tclltnndan, kede

rimden, korkınamdan. yine pıınmş. 
ıenli benli olmuştu. Ben. mendilimle 
giskrimİ kuruta)'Or, vakit vakit luç· 
kuı,ordmn: 

- Sua ... Bir kere buradan çıkalım, 
eoma söylerim. 

Sokakta, acele acele yfirüyordum, 
bir kapalı otomobil çnir.dik, ıof'dre: 

- llulafaf 
Dedian. llulak 10lundaki kahve

ler, pzinolar daha ka.panmaınqtı; 
cralarIDin tenhalığı, oynıyacafım ko
medya için en uygun bir ahnc idi. 

Genç .. Dolrtıorum", otomobilde, el
lerimi tutnllJI, 90ruyordu: 

- Ne oldunuz? Neyiniz var, Al
lah aşkına? 

Ben, ona vereceiim cevaplan ka
famda iyice tasarlıyordum: biç aksat
madan rolümü oynryacaktım. Oto
mobilde IC&aiz ...U tbıçkmnakta de· 

Filistine sokulacak 
Hayvanlar 

Türkofistcn bildirildiğine göre: Fi
listine sokulacak tavuklardan gümrük 
resmi alınmaz. Yalnız bin yumurta 
için 2'0 Filiatin kuruıu ıümrük resmi 
alınır. Suriyedcn Filistine sokulan yu 
murtalar i'Ülllf'ük resmine tabi değil
dir. 

19-6-935 tarihinde tavuk piyasası: 
3 kilo tavuk 24 Filistin kuruşudur. 
(FilHıtindc tavuk ratıl yani üç kilo 
üzerine satılır). 1440 tik yumurtanın 
sandığı iki Piliatin liraaı 80 kuruıtur. 
Filiatine en çok Iraktan otomobillerle 
tavuk getirilmekte (en consignation) 
yani vadeli aatışla utümaktadır. Yu
murtalarımız cins itibariyle Suriye 
yumurtalarından yüksek olduğu için 
müıtcri bulabilir. 

Asgari mükellefiyet kanunu 
Asgari mükellefiyet kanunu için 

Maliye tubelerinde hiimmah bir 
faaliyet vardır. Bu vergilerin kimler
den ahnacaiı baklanda yeni iır.ahnamc 
tahakkuk müdürlüğüne &dmit •e ıu
belere tamim edilmittir. 

Yeni Tramvay arabaları 
Uaküdar, Kadıköy Tramvay Şirke

ti. Kadıköy - Suadiye hattına Alman
yadan yeni aldığı dört arabayı dün
den itibaren i!letmeğe bapamı§tır · 

Seyyar satıcılar 
Son zamanlarda Balıkpuan ve ci

vamıdaki caddeleri 1eyyar atıcılar 
doldurmakta idiler. Belediye &ünden 
ıUne çoğalmakta olan aabcılan gelip 
&eçenlere mini olduklarından men et
mece karar YCnDİf Te iki CÜDdenberi 
bu cadddcrde seyyar aabcılar icrayı 
ticaretten menedilmitlerdir. 

Ziraat Bank881na memur 
alınıyor 

Türkiye Ziraat Banbamın bazı 
$Crvİ•lerinde acılan münhallere mc 
ına.aıP .ımmaktadır. Bu memarıanı
bir lumıı terviıalercle tef ve bir kıs 
mı da mllfettit muavini olarak alma 
taktır. 

Evvelki gün Brendiziden taYJ' 
reyle fdırimize gelen ve Hin 
daki en büyük müslüman ıaze&e 
Star of lndia'nın sahibi olan 
Refik dün otelde kendisini zir...., 
eden bir muharririmiae acyahaU 
kında tunları anlatmıştır. 

- Ben aslen Hintliyim tabsi_J' 
lngilterede Kembriç üniversitesııı 
yaparak felıefe doktoru olarak çıt 
tım. Altı senedenberi de lngiltcr 
bir çok İngiliz ve Amerikan gase 
}erinin muhabirliğini yapmaktafd. 
timdi artık fen ve medeniyetçe 
sclmiı diyarlardan topladığım nıa 
lumatlan, gazetemde netrederek 
ri kalmış bir çok Hintli müsf" 
karde,lerime ilerleyişin ve yülcaeli 
tin yollarını ge>.tcrmek üzere meıll 
leketime gidiyorwn. 

Hindistandaki bütün müslüına!' 
lar Türkiyede Atatürkün gösterdi 
fi yoldaki ilerleyiıleri ehemmiyet 
takip etmektedirler. 

Şehrinizi tamamen görmedii' 
halde ilk bakışta fevkalade ~ 
buldum, bilhassa tehrinizi gönııe 
ve gezmeğe geleceklere İstanbul 
kında tam bir fikir vermek istiyo 
nız bunlan benim gibi bir tayyare 
bindirerek latanbulu tam ve top 
bir halde görebilmeleri için havadd: 
gezdinneliainiz. 

Şehrinizin bütün güzelliklerini 
bilha .. Boğazın, Marmaranın ve fit. 
licin umwni manzaralarını bu suret" 
le bir tablo halinde seyredip te M 
ran blmamak mümkün degildir. 

Memleketinizde kalacağım müd 
z~fında yeni Türkiyenin pek k 
bır zamanda 'birçok Avrupa devletlr 
rini bile geride bırakabile"k d 
cedeki önemli ilerleyi§lerini yakııl 
dan takip etmek ve bunun için 
kabil olursa Bura. Ankara ve 1 
civarmda bir seyahat yapmak isti 
rum. 

Hintli ~teci bugündca jt-i'ihll:rCll 

matbuat cemiyetinin hazırladığı 
yahat proğraımna gijre fehrlmi 
müzelerini ve diğer görülecek yer 
lerini geancğe baişlıyacaktır. z 

KH~ civarında bir şaki 
YA.landı 

Bir ıeneden "-i Anadolu ve Ru 
li bvaklan civarile k~ köylerin 

KUÇUK HABERLER rı eşkıyalık eden Rizeli Mehmet ot 
i Mustafa dün Xib'Pf jandarma ka 

• Y. • .. .kol:bımnda~ Ottbn ~ır 
ne göre ijm Y$ ~ lerek a- Jlan ~·T d~?a ya 
hiplerine verileii arialar er iki ta • ~ı!'m•ıt-:a u~~ ~fta. ev 
rafında kalan birer aralık. belediye- rı açmaga mahauı mliteaddıt tekil 
ye aittir. Bu anlıklar, ana uhipleri anahtarlar, efelerk sağında ve IO 
tarafmdan hiç bir auretle İfpl edile lunda tabancalar bulunmuıtur. 
mez. Ba.zı inpat ahipleri bu aralık 
ları işğal etmektedirler. Şarbayhk Halkevıerl Ceşkilltı 
alikadarlara tebliğat yaparak inıa - l 
atm iyi kontrol ediJmcaiııi bildirmit stanbul Halkevi, yeni tqkili 
tir. 
* İstanbul mıntaka sanat mektebi 

yıllık talebe .ergW buglln açılacak
tır. Ser&idc. talebenin bir yıl içinde 
yaptıtı eserler gösterilecektir. Ser • 
gi ayın 28 inde kapanacaktır. 

EminSnU kaanına merbut olaca 
Kaza idare he~ti azasından bir 
yeni Halkevine reis tayin ediJeçd 
tir. 

Maliye te,killb • Dit tabipleri cemiyeti konıreai 
dün toplanacaktı. Ekseriyet olmadı- ,__,-xattiutayda gelecek devreye 
tından. bu toplantı 28 temmuza bıra.r maliye memurları tefkilitı !iyi 
lalmıttır. lwnutaydan çıkıncaya kadar gö 

• Güzel sanatlar akadcmieinin yıl- lüzbm üzerine latan.bul maliye § 
Jık talebe itleri tcr,W bugün saat lerinde bazı tebeddüller yapıla~ 
14 de Fındıklıda mckte.p sergi aalo • tır. Bu cümleden olarak mükcl 
nuııda açılacaktır. çok olan bazı şubelere diğer 

• Dün bava güzeldi. Bir bç gün den memurlar gönderilcc:ektir. 
muhtelif faaılalarla dnam eden yağ 
mur ve çakan timtelder, JU günleri 
plija dütkün olan inunlann keyfini 
kaçmnqtı. Dün haft cihet oldufu 
için, letanbullular, eabahleyin erken 
den vapurlarla. trenle cumeıe çık
mıılardır. Florya trenleri de diin ten 
zil&tlı tarife ile J'OlCU taflllllftır. 

vam ediyordum. 
Sevgilim, Maslak yollarını bilıni

yontu • .• 
Neye durgun durgun baktın, çocu

ğum? Sen de galiba Maılak yollarını 
bilmiyomın? 

Y oo, i;yle danlmIJ gı"bi bakma ... Ia
tanbullusun. elbette Maslak yollannı 
bileceksin, oradan bir kere, belld bir
kaç kere ceçmitaindir. Fakat benim 
için Maslak yollan, senin bildiğin 
Maslak yollan değildir. 

Maslak yollannı, hovardalar, para 
yeme9ini bilir, para yemenin zevkini 
çıkarmHmı bilir hovardalar tanırlar. 

Maslak yollarının, kıtı bqka türlü, 
yazı bafka türlüdür. Kıpa. -· bu
ram buram yağarken, otomobilla M-. 
lağa açılmak bir zevktir. 

Yazın. havadar rilzglrlar eserken. 
Maslak yolundan geçmek bir keyftir. 
Bunlan tatmak lhımdır. 

Tipiden g6s &~ gönaliyor. Oto
mobi.. ruğulanan camım lilerdr ka-
ranlığı bulandıran beyu, alaca bot
luğun içinde, ok cibi ilerliyorsun. 
Usglrlar, karlan aavu:'tlyor: kuru dal
lı ağaçlar, çrrpma c;"Pına utulduyor
lar ... 

yol üstündeki kapalı cuinolardan 
birini açtmnın... Beraberinde çalgı 
da olacak. çocuğum 1 içki ve çalıı. so
ğuğu, kan. tipiyi, rüzgarı unutturur ... 

Yazm, !ehirde yaprak lmmldama
dıfı cece yanlannda, gür yapraklı 

Nüfus saynn itleri 
Teırinievvelde yapılacak n 

sayısı için istatistik genel dire 
Iüiünc:e tehrimize buı memurlar 
derilmig, fimdidcn faaliyete 
mııtır. 

ağaçlar, esraren'iz bir •1yr .. ıibi 
Sar;ı parlak yıldızlarla ifleıımil 
kubbe, 1111 ıııl :ıııldar. 

Hele ay Jfliında ... Hde ay !fi 
Ay ışığı. kırlara, topraia. 

yqilliklerc ; denize vurduğu sibİ 
mu. Ay I!'iınm ıular, c:lalplaf• 
çırpıntıları üzerinde yakamoz 
baıka. toprağın lavnmlannda. 
!erinde, oynaması, kamaşması 
dır. Ay :ıpğı. ekin tarlalan · 
sulıklar üzerinde, 6yle kılıç sıtO 
bi parlar ki, &ünctin bol. ke.Jd11 
bu kadar meneviıli. büyillil pı 
yara tamu ••• 

Genç ''Doktorum", yanımdllo 
lu auçlu, kodcu: korkak ban• 
ken, ben, hem hıçkmyor, heıD 
yanımızdan akıp geçen ağaçkrcJI. 
Janta birçok eski batırala.nD 
rini kovalıyordum. 

••ooktorum'" wı omusuna 
dum, ecaiııi çıkarmaktan kot_. 
aanlarm çekinitile fıuldacbrll: 

- Şimdi cörllnecek 
önünde duralım. 

''Doktorum", benim oraları 

"• ma da pf1DI1tı. ''Doktoruın . 
ve dediğim cuino cörünmiiftİit. 

''Doktorum"', ıoföre aeslenc1io 
mobil durdu. Kahvenin bah 
içeri girerken içim burkulu 
ainocu, beni. ıayet iyi t;;:::-

--. -
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11.NKARA ZIRAA T ENSTiTÜSÜNDE t 

Kurak Yerlerimizde Yetişe· 
1 

cek Buğday Tipi Bulundu 
[HUSUSI MUHAB1R1MIZ BlLDIRIYOR] 

Ankara, 14 
Ankara Ziraat Enstitüsü, Orta Anadolunun ku-

rak geçen bölgeleri için yeni bir buğday tipi bulmuşlardır. Bu 
buğday dokuz ay iç~?de Y.etişecek yaz aylarının kuraklığından, 
yağmursuzluktan muteessır olmıyacaktır. Ziraat mütehassısları, 
profesörler senelerdenberi Anadoluda yaptrklan araştınnalar so 
nunda, birçok denemeden sonra Orta Anadolunun iklim şartları· 
na uygun bu buğdayı bulmuşlardır. Bu buluş Ankara ziraat ens· 
titülerinin ilk eseridir. Ankarada zira~t enstitülerine büyük e
mekler harcanmıştır. Şimdiye kadar enstitülere 6 milyon lira· 
dan fazla para gtimiştir. Bu yıl Ziraat bakanlığı ens~~tülere. J:>ir 
rnilyo!1 liradan fazla tahsisat ayınnıştı.Kamutay,bu yuksek ılım 
müessesesinin tahsisatını kabul etmiştir. . . . 

Enstitülere sarfedilen bu paralara karşı. Tü~kıye zıra~t!ne n~ 
veriyor, diyenlere rasgelinmektedir. Fakat ye~ı. k~~~a~ ılım m~ 
esseselerinin birkaç yıl içinde meyva verecegı. duşu~ul~me~dı. 
Bu tarz müesseselerin belki de bu neslin görr.onıycccgı hır atıde 
eserlerini vereceklerini kabul etmek lazımdı. 

Halbuki Ankara ziraat enstitüleri bu klasik kaidelerin haricin
de, !kısa zaman içinde ilk eserlerini venne_ğe başla~ı~lardır. Zi
raat enstitülerinin bu büyük muvaffakıyetı gelecek ıçın kuvvet
li bir ümit veriyor. 

Bir Adam Bir Kuyunun İçinde 
Havasızlıktan Boğuldu 

[Baş tarafı 1 incide] 

. 'Ahali merakla bekliyor 
fer ıpler1e kuyu • d" . . • 
nefer ku Y!1 .ın ırıl.mıştır. Bu 
Yorgo u yhunun dıbıne indigi .zaman 
katı bfr va:rasızhktan ayale.ta ve kas 
rnış olarak r,ett~ her tarafı nıoı-ar • 
&:::::: gormuş ve derhal ipe Bağ 

!ayarak yukarıya çektirmiştir. 
Hadiseye el koyan zabıta bu tcd • 

birsizliği yüzünden vakaya sebep o
lan Papa Yanakiyi yakalamış ve talı 
kikata başlamıştır. 

Arsıulusal Kondilis 
Durnm Karışık Yugoslavyada 

ründü . . [ Ba§ı 1 incide J 
d ğu hır sırada dış bakanlıg-ını 

cruhde d' b e ıyorum. Bununla beraber 
u_ zorlukların nihayet ortadan kalka: 

~agını ve kotarılmaları acun barışını 
uvvetlenfürecek olan büyük Avrupa 

~e~e!el~.ri için nihayet memnuniyet 
e:ıcı ~ozgeler (tarzıhaller) bulmak 

nıumk.~ın .. olacağını umut ediyorum. 
~o~ şukür, Balkanlarda, Yur .. •istan, 
tına ~e '?nkara paktlariyla çizilmiş 

o~_an hır sıyasa gutmektedir. Ve bu 
bolgede banş sağlanmışur. Balkan 
ulusları bumı.,.'lla oviınebilirler. Ve 
bu paktları~ ba ıtlanması için (akdi) 
harcanan ?ır çok ugraşların yerinde 
oldugunu ısbat etmektedir. 

Bu sıy~saya, baglaşık (müttefik) 
devlctlerın dost ve kıymetli dış ba
kanlarıyla sıkı elbırligi yaparak is
rarla devam edeceğim. Geçmişdeki 
clencç (tecrube), siyasanın bütün 
Balkan dcvletlcrınin hakiki menfaat
l~rına uygun oldugunu isbat etmekte 
dır. Ve Balkon tJluslarının bunu da. 
lıa buyıik bir ka J ıtla takıbe devam 
edeceklerine emınim. Komşumuz 
Bulgar ve Arnavutlarla olan anlaş
mazlıkların da memnuniyet verici bir 
surette kotarılııca mı ve bu suretle 
Balkanlarda barışcıl ugraşın tamam 
lanağını ümid edıyorum. Bizim tara
fımızdan butün hüsnüniyet mevd
cuddur. Yunani tanın bütün büyük 
devletlerle olan bağlarını kuvvetlen
~lirmeye çalı makta devam edeceği 
ısc aşikardır. 

Maksimos bundan sonra, bu 
anlard,, bütün Avrupa memleketle 
nin bangın kuv~ etlendirilmesi u • 
runda d yanı ık (miltesanid) ol
duklarını, en cyı çalışma kurulunun 
Ulı.. 1 r Sosyctcsı tarafından kurul 
mu ol n usul oldu unu ve bundan 
do! ~ Yun nı tanın butün ves ıtı 
le Cenvre kurulunun prestiJ ve oto 

[Başı 1 incide] 
sü ve deniz bakanı General Yifkovic 
tarafından karşılanmışdıı. ~ 

General Kondilis hemen Bledc ha
reket etmişdir. Orada Krallık Naibi 
Prens Paul ve Başbakan ve dış Ba
kanı Milan Stoyadinovi!r ile rastla
şacakdır. 

Atina. 14 (Hususi muhabirimiz • 
den) - Atina ajansına gelen habe -
re göre General Kondilis Blet'e 
vasıl olmuş ve hükumet memurları 
tarafından karşılanmıştır. Kondilis 
Romanyadan dönmekte olan Prens 
Polu beklemek için bir veya iki gün 
burada kalaca~tır .. Yugoslavya Baş
bakanı Stoyadınovıç Yunan Harbiye 
Bakanı ile göriişmek için Blet'c git
miştir. Kondifüin Belgraclda Ycvtiç 
ile de görüşeccgi ve oradan müte • 
veffa kral Aleksandrın mezarına çe
lenk koymak üzerı: Oplenaç'a gidece
ği de bildirilmektedir. 
TaahhUt altına girmiyecek 
Atina, 14 (Hll"USİ muhabirimiz • 

den) - Kondilisin Roma gezisinin 
tamamile hususi olduğu ve keza 
Blent'de Yugoslavya Naibi Hüklı . 
meti Prens Pol ile tamamil~ hususi 
şekilde görüşeceği ve her hangi bi. 
taahhüt altına giremiyeceği hükii 
met tarafından resmi bir tebliğ ile 
bildirilmistir. 

ritesinin yükseltilmesine çalışacağını 
söyl~iş. memleket içinde sükuı; lü
zumunu kayciederek Çaldaris hukii
metınin bu uğurda bütün ugraşlarını 
harcamış olduğunu bildirmiştir. 

&kan nihayet ekonomik mesele
lerden ve ulusal avganın (mudafaa. 
nm), memleket kredi ını t hlikeye 
dir iırmıyecek ve ne de ulusun 
vergı yuklerini art m yacak olan fi. 
n ns 1 1 l t kviyesi ]iı. 

TEVFlK RÜŞTÜ ARAS 

T. R. Arasla 
Maksimos Ara
sında Telgraflar 

Ankara, 14. A.A. - Maksimos ye
niden dış işleri bakanlığı ödevini ü
zerine alması münasebtiyle Dış Ba
kanrmız Tevfik Rüştü Arasa aşağıda 
ki telgrafı göndermiştir: 

Son ekselans Tevfik Rü~tü Aras 
(Dış Bakanı) 

Dış işlerinin yönetimini yeniden 
deruhde ederken Ekselatıslarına,ken
dilerile benim için daima kıymetli ol
tuğu kadar aziz olmuş olan ç~lışma 
eraberliğini tekrar ele almakla duy
uğum memnuniyeti arzederim. 
Karşılıklı güven ve içten elbirliği

ıiz küzeyinde (sayesinde) evvela 
\nkara ve sonra da Atina paktlariy
e iki ülke arasında bozulmaz bir dost 
uğun ve Balkan antantının temelle· 
ini kurduk. Uluslarımız arasında sı

i:I ve verimli bir birleşmenin bağla· 
wı kurarken yegane amacımız bü
ıük barış davasına hizmet olmuştur. 
Devamlı surette bu yüksek ülküye 
loğru olan düşüncemiz, bu ülkülerin 
~erçekleşmesini aynı hararetle gö
recektir. Barış eserinden ve memle
ketlerimizi bağlayan rabıtaların tak
viyesinden dolayı hakir olarak gurur 
duyabiliriz. Beni. aynı r.uh içinde si
yasamızın gelişimine devam etmekle 
daima bahtiyar göreceksiniz. Ulusu
nuzun şeref ve refahı için bütün kal· 
bimle en eyi temenniyatımı arz ve 
bayrı (sadık) dostluğuma inanmala
rını Ekselanslarından rica ederim. 

MAKSlMOS 
Dış işleri Bakanımız Tevfik Rüştü 

Aras bu telgrafa aşağıdaki cevabı 
vermiştir : 

Son ekselans Maksimos (Dı§ Ba -
kanı Atina) 

Ekselanslarının dost memleketin 
dış siyasası başına dönmesi haberini 
memnuniyetle karşıladım. Yüks_e!. 
ödevinizi (vazifenizi) deruhde ettıgı 
niz sırada bana göndermek kayrasın
da (lütfünde) bulundugunuz telgraf 
beni pek ziyade CJuygulandırdı. Fn 
içten te'!ekkürlerimi ve hararetli teb· 
riklerimi arzederim. 
. Antant kordiyal ve Balkan paktı 
ıle tahakkuk ettirdiğimiz mükemmel 
dostluk ve barış eseri, tesisine mu
vaffak olduğumuz ve şimdiye kadar 
bu dere e verimli sonuçlar vermiş o-
lan m bagların beklediği parlak 
i ti n emin bir zamandır. Ş h 
sıg do t unuz benim için hudut u 
derecede kıymetlidir. Eminim ki, gü
ven verici çalışma beraberliğimizin 
devamı ba;h bulunduğumuz büyük 
davaya hadim olacaktır. Bu ruhladır 
ki, şerefli Elen ulusunun refahı ve 
iki memleketi baglayan daima dah~ 
sıkı bağlar için olan en hararetlı 
temenniyatımı arz ve sarsılmaz dost
luk hislerimi teyid eylerim. 

Tevfik Rüştü Aras 

Romanyadan 
Cief ecek göçmenler 

Ankara. 14. - Göçmenleri yurd· 
!andırma komisyonu pazartesi günü 
t~_µlanacaktır. Romanyadan gelecek 
g~çemenler hakkında Bükreş elçi -
mız Ha.ı:ndulla~ Suphi demiştir ki: 

- H~kfı;rı.et.ımizle Romanya ara. -
aında goç ışını kolavlaştırmak içın 
dostça bir anlaşma ~yapılmıştır. Ro· 
manya, memleketimize gelecek Türk 
!eri askerlik, vergi bakayası ve pasa 
port almak gibi kayztlardan kurtar · 
mış, mal ve hayvanlarını serbestçe 
nak~et.m~lerine izin vcrmistir. Türk 
emlakının satısı da serbes bırakılmış 
tır. 

Göçmenler dört sene içinde kfimi
!en. ana vatana geleceklerılir. Bu isi 
ıntızama okmak için hiiklımctimiz, 
evvelce m vcut olan iki memura ilii
v 01 ak uç memur daha eönderecck 
tır • 

SA~LIK • ESENLiK 

r Akciğerler Ve Tozlar 
Vazaf! : Dr. Rusçuk ı u Hakkı Uzel 

Uzun kurunlardanberi, sağİıkçılar 
öfkelenirler, şarların havası tozlar • 
la, dumanlarla kirleniyor diye ... On
ların sözlerini yeller savurur, tozlar, 
dumanlar havada kalır. Tozlu, du· 
manh hava akciğerlerimize doluyor. 
Sağlığımız tehlikeye dyşüyor. Sağ· 
lıkçılarm telaşı neden? İlkönce toz· 
lar, dumanlar havayı karartırlar. Gü
neşin ışıkları bize kadar gelsin bı • 
rakmazlar, engel olurlar. Görülen ı· 
şıkları da bırakmazlar, göri.inmiyen
leri de ... Neye durakladmıı. Güne· 
sin bizim göremediğimiz ışıkları da 
va,. Kırmızı dtı, menekşe üstü de· 
r.ilen ışıklar gibi... Bunlardan başka 
havada zehirli a71er bulunur. K'or, 
amonyak ~ibi. Kömür tozbrı, ma -
den tozları, toz haline gelmiş ufacık 
taş kmntıları, her lahza çevre yanı
mız'öa dolaşırlar, teneffüs ederiz on· 
lan. 

Tabii olmıvan. ardı arası kesilme
yen tozlar hava teneffüsünde ne za
dar görüyoruz? Ta ıamile bilmiyo • 

. ruz. Hekimlerden bazıları bu tozla-
rın neler vaptıt{ını işçilerde araş -
•rrdılar. Gördiiler ki bu isçiler ken· 

ilerini büyük tehlikelere koyuyoı 
r. 
_Öyle sanatlar var ki işçileri tozlar 

~ınde bulundurur. Bunlar oek çok· 
tur. 11könce akla geleni maden ko 
mürü çıkaranlardır. Bir madem işçisi 
çalışırken bir cok kömür tozu tenef
füs eder. Bu keyfiyet arandı taran· 
dı. Hatta bunun bir hastalık yaptığı 
bile meydana çıktı ve adına antro
kuz denildi. İşleri madencilik olmı
yanlardan bu antrokuz'a tutulanJar 
var, hafif te olsa. Lokomotif, .. apur 
ve büyük fabrikaların atesçileri. 

Büyük şarların islek yollarına ba
kınız, yapıların yüzleri kapkaradır; 
fabrikaların, lokomotiflerin püskür
dükleri dumanlardan ..• O kara 
dumanların geçtikleri yerlerin ha · 
vasını kömür tozları ile dolduı ırlar. 
OradaltJ1er farkında olmıyarak bun-
lan teneffüs ederler. [ 

Kömürcülerden sonra taşçılar. Bun 
ların hastalıkları daha önemlidir. 
Önemlerine göre şöyle sıralanabilir
ler: taş yontanlar, mermere cila ve· 
renler, alçıcılar, çimentocular. Ar· 
duaz işleyenlerde de bu türlü arıza
lar görülüyor. G\iney Amerik.lda al
tın çıkaranların da bu çeşit derdi 
var. Bayındırlı büyük şarların halkı 
az çok bu toz hastalıklarına tutul -
muştur. Bir de nebati tozlar var. 
Testere talaşı, pamuk tozları gibi 
Bunlar da akciğerlere giriyorlar. 
Bunlar ötekiler kadar önemli deği\
se de, onların arasına katılmalıdır. 

Unuttum sanmayınız. Unutulur 
mu hiç. Sokak tozları. Kasırgalaşa
rak yükselen, bulutlaşarak her yana 
yayılan tozlar. Teneffüs edenlerin 
akciğerlerine neler götürür bunlar. 
Düşününüz onu ı;iz .. 

• İnsan tabii olarak nefes almasını 
bilin;e bu tozların akcigerlı.:re pek o 
kadar zararı dokunmaz. Dikkat et -
mişler, Sileks taş ocaklarında sileks 
tozlarından beygirler müteessir ol
muyorlar. Çünkü burunlarından ne
~es a~ryorlar. Orada çalışan ınsanlar 
ıse agızlarından soluyorlar. Akci -
~~rl_ere giden tabii yol burnumuzun 
ıçıdır. Burunumuzun içinde tozları 
tutmak için tuzaklar kurulmuştur. 
Burunun içindeki ince zar, o zarın 
çıkardığı sümük oradaki ince kıllar 
giren tozları bırakmazlar ilerlesin .. '. 
Ağızlarından soluyanlar bu korunma 
yolundan sapmr olurlar. 
Bed;ninızide, dışardan içeriye gi

renlen karşılayan başka ııcyler de var 
dır. ~andaki ak kürecikler. Dı~ar -
dan bır sey bedene girmek ıçin sal· 
dırdı mı? Bunlar henıC'll c;aldıranın 
üzerine atzlırlar ve onları yutarlar. 
Saldıran tozlar çok olursa basa çı
k mazlar. Akcığerler dolar tozlarla. 
Ondan sonra ne olur? 

da yeni bir nesiç lifi, bir örgü belir
meğe başlar. Bu yeni örgü asıl ci • 
ğerin nesicini sarar ve sıkar. Sıkı 
fıkı teneffüs hadiselerinin olup bitti
ği asıl ciğer nescinin geni~liği aza
lır. O sahada dışardaki havanın ok
sijeni ile kandaki asit karbonun ara
sında bir alı§vcriş oluyordu. Sahanın 
daralmasile bu alışveriş te ~ygun ol· 
maz. Bundan dolayı da gövde fizi· 
yolojikman aşağılar. Bütün uzuvlar 
zorla işler, güç azalır, içerdcn dı~ar
dan gelen şeylere karşı gövdenin 
karşı koyması azalır. Bedene gir -
mek için hastalıklar kolayca yol bu· 
lur. 

Tozların bir başka türlü dokunuş 
biçimi de var. Akcigerin her hangi 
bir noktasına bir çok tozl3r birden 
birikmis olursa akciğer bunları ora. 
dan atdıağa uğraşır. Ya lenfa boru
ları sürükler onları, ya balgamla a
tar dışarı. Bunlar gider ~ma yerle : 
rinde bir boşluk kalır. Bı r. ~oş~uk kı 
artık faydasız. Oralard~ cıgcrın ha
yatiyeti ve mukavemeti azalmıştır. 
Pusuda bekliyen mikroplar oralara 
saldrnrlar. Böyle ciğerleri zedelen· 
miş olanlarda akciğer ufuneti, kro· 
nik bronşitler, ve bunlara benzer en· 
feksiyonlar kolayca yerleşir. 

Verem, o da böyle mi? Korkunç 
sorgu, tüyleri ürpertici konu 1 
Akciğerler için ne kadar ?.ararlı o

lursa olsun, bu katı parçacıklar yal· 
nız başına verem yaoamaz. Bir za • 
manlar taş yontanlarm, mad~ncilerin 
veremini çok söylerlerdi. Bir kere 
şunu unutmamalı. O sanat erbabının 
ciğerleri başkalarından dah~ elveriş· 
lidir. Taslarla, topraklarla lcdelen • 
miş akciğerler verem mikroplarının 
saldınşlarına dayanması ve o saldı
rısları yenmesi seyrek ele geçirdiği 
yengi (zafer) dir. 

• Araya bir hastalık girmezse bu 
tozlu ve kirli ciğerler nasıl anlaşı
lır? Bir çokları bir şey duymazlar. 
Hastadır, demek için bir madencinin 
kara kara tükürmesi yetişm~z. Bu, 
nefes borularına dolmuş ola:ı tozlar· 
dan kendisini kurtarmak için bir ih
tardır. 

- Gir an hava Okyanusuna, kur
tul bu pislikten!. 
Eğer öksürük varsa, eğer nefes tu

tuluyorsa o zaman kuşkulan, hasta· 
Jık var mr? diye ... Gözetle ve önle ... 
Tozlar ciğerlere girip yerleşir, ara
dan hayli zaman geçer de bir şey ol
maz. Yavaş yavas solumada biçimsiz
lik ba~lar. Soluk kesik kesiktir. Da
ha ilerledikçe göğüs dinlenirse toz
ların ciğerlerde yaptığı bozukluk 
duyulur. Gercgi gibi işleyen teneffü. 
se karşı koymak için yürek kendisini 
zorlar, yorulur ve sonra bozlur. İşte 
o vakit zayıflık yakaya yapışır. Es· 
kiler öyle zayıflığa bakarak bu ma· 
dencilere zayıf demişlerdi. 

İyice anlaşılsın. Toz yutanların 
hepsi, gözden geçirdiğimiz bu fe
nalıklara tutulur, diye keı;ip atmayı
nız. Öyle olmak için uzun müddet 
ve çok toz yutmak ister. 

Tozlu sanatlar içinde uğraşanları 
korumak gerektir. Havanın tozları 
ile kirlenen akciğerlerin işlemesi 
giiçleşir, sağlık dayanımı azalır. O 
sanatlarda çalışanların başkd saglık 
sartları da uygun değildir. Tabii bir 
hayat tarzının istediklerini bulamaz
lar. Hastalık onları kolayca devire· 
bilir. Bu heniiz az tanınmış konu Ü· 
zerine şöyle üstten bir bakışla da an
laşılır ki "arların havasını temizle • 
melidir. Büyük arlarda oturmak ı· 
çin z~rl.ar; ~lmıyanların köylere git
melerını ıstıyenlcr haklıdıı !ar. 

• 
Düşiindiim. Şardan çıkalım. Gü • 

rültülü ve havası kirlı sard,ın. Tabı
atın ortnsınd_a, topluca biı kaç agaç 
altında kur ış masasmı, dü-siiniirsck 
şaşarsın. Varlıgımızı tutan ınüvazc· 
nelerden işte bir tanesi: 

Bir yaprak. El kadar var, yok. Ye
şil ?rgüleri. için?e yarım milyon klo· 
rofıl tanccı klcrı çalışıyorlar: Giin 
ışıldadıkça bana arık ve duruk hava 
yapmak. beni ısıtan ormanı kurmak, 
yazı yazdıgım kağıdın madclı>sini 
dü.zme~. beni besliyen taneleri, ye • 
mışl rı • ratmak için... Koca Sadi 
ne iyi görmüş ve ne giizcl :;öylemiş: 

. Ye~~~ a.~açların yaprağı, usulu kişi· 
nın gogsunde bir defterdir, Tanrı 
bil~isinden ... 

Giren şeyler zehirli maddelerdense 
bir kere _ondan dolayı tehlikelidirler. 
Ufacık. bır kurşun parçası, bir cıva par 
çası, bır arsenik parçası bir kere ze· 
h_irli olmalarından dolayı zarar ve -
rırler. Krom, kirec tozlan dokunduk 
l~n y~ri yakarlar: Bunlann kim ye· 
vı tesırlerini bir yana bırakalım. 
Ya~n~z yabancı bir cisim gibi te11ir· 
lerını düşünelim. Keskin, girintili, 
~ıkmtılı biçimle kursun parçası ci -
~ dokunduğu yeri gıcıklar, ora· ----

iZMiRDE YAPILAN GÜREŞLER 

Çoban Mehmet Bir Macar 
Güreşçiyi 4Dakikada vendi 

• [HUSUSi MUHABlRIMIZ BlLDlRIYOR] 

İ~ı~, 14 - Dün şehrimize gelen Macar güreşçilerile gü· 
reşcıle~ımiz arasında müsabakalar yapıldı. Sonudarı şunlardır : 

. 56 kıloda Koca Ömer Macar Dohaymere sayı hesabiyle, 61 
~ıloda :rv.'!acar Pombeni sayı hesabiyle Yesara, 66 kiloda Saim sa
) 

1 hes~bıyle Macar Baron Beloya galip geldiler. 
72. kıloda Macar Ordun İsmaili 59 saniyede tuşla venmiştir 

7~ kıloda Macar Toro ile Ahmed arasındaki güreş oldukça çetin 
0 m~ş ve Ahmed 19 dakika 14 saniyede Macarı tuşla yenmiştir. 
87. kı_loda Macar Dobuyu Büyük Mustafa 45 saniyede tuşla yen· 
mıştır. 

Son güreş Macar ağır güreşçisi Bodo ile Çoban Mehıned ara
sında yapıldı. Çoban 4 dakika 10 saniyede Macarı tuşla yendi. 

BALl~IN ZEKASI 
Hayvanlarda zeka var mıdır, yok 

mudur? diye insanların işkillenmele
rine şaşarım. Her hayvanın halin~ ba
kıp ta zekasına karar venn k laz m 
gelse asıl zekasından şüphe edilecek 
hayvanın, insan olduğuna siz de inan• 
maz mısınz? .. 

Muharebe felaketinden kurtulalı 
daha yirmi sene geçmeden, muhaı-e· 
benin aile ocaklarına sürdüğü Yl\S bo· 
yasının karalığı daha solmadan dün
) ada tekrar bir silah yarışı başladı 
ki; dikkatli bakılsa İn5anın uykusu 
kaçar. 

Artık bunu görüp le insanlara akıl· 
ı. demek akıllı işi olur mu? 

Neyse, bu lakırdıyı kapatalım .•. A· 
dam oğlu döğüşken bir hayvandır. 
Bö:rle gelmiş, böyle gider. Biz gene 
dön"lim öteki hayvanların zekasına ..• 

Bir parça kirlicedir aml\ tuhaf bir 
ı.özdür. Size anlatayım .•. Bundan bel
ki 25 sene evvel bir gün çalıştığımız 
lıüroya bir arkadaş p;e)di. Elinde fesi 
(o zaman fes giyerdik ya!) ve fesinin 
üstünde bir kuş uğuru ... :başladı atıp 
tutmaya .. 

- Bakın şu pisliğe .. Buldu buldu 
da şu benim fesi mi buldu? Daha dün 
kalıpla"mıştım .. Leke olur mu acaba?. 

Cevap ve\"dik: 
- Aldırma! Uğurdur. 
- Ben vazgeçtim, öyle uğur<lım .•• 
O sıra içimizden bir yıışlı - Hak rah 

met etsin • arkada~ atıld ... 
- Artık kuşlarda zeka olduğuna 

şüphe etmemeli! dedi. 
Başı uğurlanan da so .. du: 
- Neden? 
_ Neden olacak! Kuş ıenin ne 

K ... .f olduğunu farketmiş •.. de ondan. 
Gülüştükdü ... 
Yeni bir m(;~Rhedc balıklarda da 

7 eka olduğunu göstermiş ..• Bana an
lattılar: 

Kınalıadada bir dostum var ... Mu
allimdir. Dünyaya metelik vermez. Ha 
vatının bütün tRdı başı boşlukta, ava
~elikte ve kaygusuzluktadır. Bu <tr• 
kadaşın başlıca eğlencesi balık tutma
dır ... Bir gün arkadaşile birlikte balı
ğa çıkmı~lar. Bu arkad:ış lstanbuhın 
bir maliye tahsil şubesinde kazanç 
memuru imi~··· Balığa muallim dedi -
ğim arl,adaşrn s dalile gitmişler ..• 
ikisi de ayni olta, ayni yem kullanı
yorlar. Fakat muallim tutuyor, ka
zanç memuru tutl\mıvor... Nihnvet 
maliye memuru dayanamamış : 

- Yahu! nedir bu kısm·tsizlik. Bir 
tane izmaril bile dokunmuyor •.• 

Muallim cevap venniş: 
- Bizim ıulımn halıklıırı zekidir .. 

Senin yemi yemezler •. 
- Neden yemezler?. 
- E sonra yediği yemdrn hlllığa 

kazanç kesmeye kalknrsın da ondan ..• 
Olacak bu ya .. Bir av bir bıır.uk l\V 

sonra malive memuru kazanç memur• 
Iuğundan başka bir işe geçiyor .•• Ve 
bir gün mııRllimi buluyor: 

- Aman yahu! Sana bir diyeceğim 
var ... 

- .... ? 
- Hani sizin sularda balık tutama-

chmd1 va! 
- Evet! 
- Şimdi tutuyorum ... 
- Olur"··· 
- Olur ama kazanç mcmurluğnn-

dan çıktım ... 
- 8f'n 'lana demf'<lim mi? .. 
Ve işte bu kadardır bu mn~l. 

~. FFI S::r( 

Yunanistanda 
Taçlı Demokrasi 

1 B:ıc:- l in 
etmek dognı oluı. Başh kmı·.1 sııs
ması, kı·al taraftarlarınca 'taç! tlc
mokrasi., foımülünii buldugu ıçın 
bir sükut olmaktan çoktan çık ış 
ve sade bir aıyasa tedlıirı !ar.ık sa
yılmaktadır. Onlarca, bu formulir i
leri sürmekle Ba 1..ıakan fikrıni bil
dirmiştir ve Kondilisin son nutkun
da ona atfe-n söyledikleri de bunu 
teyit etmistir. Cumuriyetçiler içın 
ise, Basbakanın susuşunda bır bita
raflık görmek şöyle dursun. ta af. 
tarlık görünm<'ktedir. Metaksasa gô
re de bu siikıında aciz vnı·dır Baş
bakan halkın öntinclc giden ıddın, 
yol gösteren Jir "lider,. d<'ğıl. fakat 
halkın peşine takılan biı lidcrclır. 

• Muhalif mntlıuat ..,lebisite karşı, 
Basbakanı sinirlendiren bir vaziyet 
almıştır. Bu mııtbuat plebi itin t<'hir 
edileceğine. hu! ıınıctin lıuna karar 
vcrdi(iınc dair hah ~1er ., şr le 1 le 
'ilÖZÜ ava{!a d", '1el< Dl<' i i i 
yıpranc.Jırmak iı,.ıı çalı ıı:ıkt ıc:l r. 
Başbakan bu havadisi tekzıp ctn Ş· 
tir ve muhalif matbuat 'il bu hareke· 
tini "miinasebetsiz,. buldu ~mu söy 
lem iştir. 

Fikret ADIL 

Peyami Sa a 
ile 

Nazım Hikmet aras1ndakl 
münakaşa 

P~yaminin cevabı bugiin HAF
TA gazetesinde çıktı 
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SAGLIK 

ÖGÜTLERi 

incir 
Bütün yaz yemişleri, hepsi birden 

gibi, çıkarak manav dükkanlarını 
süslemeğe baıladılar. İnsan, çocuk 
olmasa da, onları böyle bir arada gör 

Sağ kalanları iplerle biribirine bağladılar 
ve General Haringtona bi ' fapor verdiler 

dükçe keyfi artıyor ve hangisini ilk 
önce eline almak lazam olduğunda te
reddüt ediyor. 

Fakat, ben öyle sanryorum ki, in· 
cir bütün yaz yemişleri arasında bi
rinciliği iddia etse haksız sayılmaz:. 
Bir kere kutsal kitapların hepsinde 
yeri olmaıı onuu için bir üstünlük
tür. Ama, siz belki bunu bir erdem 
tutmazsınız da, o kitapların çıktık· 
lan ü 1 k e 1 e r d e d a h a lezzet
li yemişler yokmuş ta onun için ki
taplarda yer tutmuş dersiniz. Fakat 
en büyük §aiclere, en bür.ük filezof
lara ne buyuracaksınız? Onlar da in· 
ciri öteki yemişlere tercih etmişler. 
Her zamanın en büyük ıairi Omiros 
inciri övmekle bitirememiş. Ya bü
yük filosof Eflatun? O da inciri o 
kadar sevmiş ki adını incir dostu fi
lesof koymuşlar. Daha sonra, yine 
büyük şair, bizim Anadolu Hiponak· 
tos inciri altından daha yüksek de • 
ğerde tutmuş ... 

- Peki, onlar da gelsinler; yalnız 
f yanımda fazla para yok. Bir defa 
: ' sıKalım da ben bir kolayını bu· 
Jurum. 

Siz şimdi şu yirmi beş lirayı alın. 
Yarın sizi Haydarpaşada, Söğütlü
seşmede, Çınarlı kahvede beklerim. 

Hayri ve Yusuf ile beş arkadaş
ları ertesi gün bulu~ulacak yere gi· 
diyorlar. Bekir Sıtkı bunların yanla
rında bulunan süel belgeleri (askeri 
vesikalar) gözden geçiriyor. 

- Her şey yolunda, diyor, önü
pnüzdeki salı günü Küçük Çamlıca 
suyunun başındaki kahvede beni 
beklersiniz. Yollar tekin değildir. 
Birer tabanca ile bol fİ§ek alınız. 

Hayri ve Yusuf Kenan arkadaşla
yle görÜ§Üyorlar. Dört kişinin ta-

l
bancaları varsa da fişekler pek az ve 
bazısının hiç yok. 

Bekir Sıtkıya bunu anlatıyorlar. 
l':Revolverlere baktıktan sonra, 
· - Kolay, diyor, 1.ıen herbirine 
lgöre yüzer fişek bulacağım. Fakat 
bakın, arkadaşlar, bu iş akaya gel-

lmez. Kimseye bir şey asmıyacaksı· 
nız. Gelecek hafta gene salı günü 
Kısıklı kahvesinde buluşacağız, hay-
di şimdi! .. Ha! Geldiğiniz zaman 
tıakrn benim yanıma sokulmayın. 
l3en size işaret veririm. 

Ve doğru ingiliz zabitine ıJde
:rek aah günü güneş battıktan sonra 
Kısıklı kapısından iki partide on be§ 
!kişinin daha geçmesi için bir vesika 
~hyor. 

Çünkü daha önce Bekir Sıtkının 

~
etesi Adapazarlı Musanrn kuman· 
dasında öbür tarafa geçmiş bulunu
ordu. 
Bizim çocuklar sözleşilen gün ve 

1Ycrde buluşurlar. Bekir Sıtkı orada· 
!.dır. Bunlar uzakta durur ve işaret 
ı~zerine (200) metreden Bekir Sıt
µtıyı takip ederler. Kafile Mahacir
köyüne doğru ilerlemektedir. Artrk 
lihcpsi birleşmişlerdir. Bununla bera
ber Bekir Sıtkı ikide bir öğüt ver· 
;nektedir: 

- Dikkat edin, tehlikeden kurtul· 
"lnadık, daha .. Buralarda İngiliz as
kerleri, Arnavut ve Rum çeteleri do· 
laşıyor. Bunlardan bir veya ikisine 
rastgelmemiz ve çarpı mamız ihti
mali vardır. Ölmek, yaralanmak, tu· 
tulmak ihtimali vardır. Böyle bir va
ka olur da şayet tutulursanız İstan
buldan Anadoluya geçmek istediğini 
zi 5akın söylemeyiniz: İngilizler si
zi der.hal kurşuna dizerler. Tersine, 
elersiniz ki "biz Kuvayi Milliycden 
kaçıyoruz. !stanbula ve size sığın • 
mak için geldik.., O zaman sizi bir 
.kaç gün hapseder ve bırakırlar. 

Bekir Sıtkı bu temiz ve kahraman 
~kafileyi "Muhacir" ve " Dudullu " 
köylerine u,ğratmakıızın aabaha ka • 
dar yürütür. Tanyeri ağarırken 
"Kaymaz,, çiftliği yakınlarına gelir
ler ki Çerkes Musanın çetesi de bu
rada pusuda idi. Kafile uyku ve is
tirahate geçer, Bekir Sıtkı da Musa
nın çetesini aramağa çıkar. Bir saat 
sonra yanında dört silahlı ve yiye • 
cek yüklü bir eşekle gelir. Tehlike· 
nin bir kısmını atlattıklarından, İs· 
.tiklal ordusuna yaklaştıklarından 
dolayı sevinmeğe başlayan kafile da
ğa doğru çıkar ve her biri bir gölge
de ve kovukta dinlenmeğe çekilir. 

O tarafları ve o yolları hiç bilmi
yen kafileyi Bekir Sıtkı dört gece 
durmadan yürütür, gündüzleri isti· 
rahat ettirir. Dördüncü gün (Güç
beyli) çiftliği ormanlarında uyurlar· 
ken birden bir ateş baskınına uğrar
Jar. Uyku senemi uyananlar arka • 
daşlarından bazılarının ölmüş olduk
larını ve bir takım süngülerin ken
di göğüslerine doğru dikilmiş oldu
gunu görürler. Çerkes Musa bunlara 
birtakım sorgular sorar, onlar da 
ônceden aldıkları tenbih üzerine "A
nadoludan İstanbula gelmekte,, ol -
duklarını söylerler. Bu kahramanla· 
rm başında Sadık adındaki yiğit 
vardı ki sehitler arasında bulundu. 
Sağ kalanİarın ellerinden silahlarını 
alırlar. İplerle biribirine bağlarlar. 
lstanbula getirirler. Haringtona §U 
z-aporu verirler: 

"Damat Feridi ve general Haring· 
ton ile İtilaf orduları kumandaflları
m öldürmek üzerç Anadoludan iÖn· 
derilen çete tutulmuştur.,, 

Fakat işgal kumandanı bu kadar 
basit bir rapora inanacak kadar saf 
değildir. Derhal bir kurcalama ku· 
rumu yapıyor, tutulanları inceden 
inceye sorguya sekiyorlar, hatta bi
Taz da zorluyorlar ve anlaşılıyor ki 
bunlar Anadoludan gelmiyor, tersi • 
ne Anadoluya gidiyordu. 

Sait Molla ve arkadaşlarının düz
diığü suikast kurumunun bu ilk per
desi böyle, gürültüsüzce ve bir kaç 
şehitle kapanıyor. Fakat ikinci per· 

İncire karşı büyük adamların bu 
sevgisi yalnız bu güzel yemişin ye
nildiği vakit ağızda güzel bir lezzet, 
güzel bir koku bırakmasından değil
dir. İncir taze olsun, kuru "laun, in
sanı en ziyade besleyici yemiştir. 

Taze halinde yüzde seksen besi 
su olmakla beraber geri kalan kıs~ -
mında yine hatırı sayılacak kadar a
zot ve şeker vardır. Kurutulduğu 

1 ':akit beslemek hususunda değeri pek 
zıyade artar. O zaman içinde hiç su 

"General Harington iki lngiliz za'bitiyle beraber 
1 yoktur. Hemen yan ağırhğınca §e

ker, yüzde beşten ziyade azot verir. 
Onun için yüz gram kuru incir tam 
iki yüz elli kalori kaıandmr. Kuru 
incir, kuru badem, f mdık ve kuru ü
zümle birlikte yenildiği vakit ita bir 
yemek olur. 

C.e biraz daha karışık, biraz daha cü
retlice ve biraz daha gülünçtür. 

DUzme belge (vesika) ler 
11 Eylül 1337. İstanbul ilaç bekli· 

yen bir hasta gibi durgun ve sabır· 
sız .. Anadolunun ne yaptığı, ne yap
mak istediği beJli değil. Böyle pek 
durgun ve sıcak havalarda bir dep
renişten korkanlar vardır. Ö gün İs
tanbulda bu korku gerçekleşti. Ge· 
neral Harington hükumete verdiği 
şu beyanname ile lstanbulda yeni bir 
deprenme yaptı; gerçekte bu bir be
yaflname değil bir ültimatomdu ı 

Haringtonun beyannamesi 
''İstanbulda kargaşa çıkarmak, iti

lH ordularının büyük alibaylarını öl-

dürmek, cephane depolarrnr ele ge· 
çirmek, İngiliz Hint askerlerinin .zib 
nini çelerek bize karıı ayaklandır
mak üzere bir komplo kurulduğuna 
itilaf kuvvetleri kanaat getirmiştir. 
Bu işi kurmuş ve bu işe girmiş olan
ların tutulup bize teslim edilmesi i
çin osmanlt hükumetine yedi gün 
müaaade verilmi tir. Bu müddet bit
tikteu sonra adlan verilen kimseler 
teslim edilmemiş olursa işgal kuv -
vetleri kumandanlığı şiddetli bir ör
fi idare t.ıtbik edecek ve ba§ka ted • 
birlere de ba~vuracaktır.,, 

Bu ültimate>ma bağlı isimler ~un· 
lardı; 

[Arkası var] 

FAYDALI BiLGiLER 
BUG0NK0 
PROGRAM 

lstanbul 
18,30 Yiizme dersleri, :Sayan Aıade 

Tarcan. 18,50 Fransızca ders, 19,10 Plak 
neşriyatı, 19,50 Estegaço orkestrası. Ro· 
men musikisi, 20,20 Son haberler, Borsa· 
lar, 20,30 Bayan Bedriye Tüzün, türkçe 
söz.lü eserler, Radyo cu ve tango orkeıt
ralarL 21,30 Bona haberleri, 21,35 İstan
bul konservatuarı nefesli sazlar profe
sörlerinin iştirakile oda musikisi. 22,5 
Mario Boyar (Varşova operası ıanatk1r
larmdan - Soprano?, Kazimir Çekotovski 
(Poznan operası anatkirlarmdan Ba
riton). 

BUkreş 
13 - 15 Gündüz plik yayınn. ıs : 

Radyo salon orkestrası. 19: Duyumlar. 
19,15: Konserin süreği. 20 : Sözler. 20, 
20: Letonya müıi(i. 20,50: Duyumlar. 21: 
Sözler. 21.15 : Kuartet oda müziği. 21,45: 
Lucretia Enesco tarafından şarkılar. 22. 
05> Çift piyano konseri. 22,30: Duyumlar. 
22,50: Siıel müzik. 23,15: Yabancı dillerle 
duyumlar. 23,25: Konserin sürcii • 

Varşova 
19,45: Leh müziği. 20.05: Duyumlar. 

20,15: Reklamlar. 20,30: Süel yayım. 20, 
50: Si:ızler. 21,10: Şen yayım. 21,45: Du
yumlar. 21,55: Sözler. 22: Orkestra kon
seri. 22,30: Reportaj. 23: Spor. 23,10: 
KüçUk orkestra konseri. 

Prag 
20,05: Plak. 20,10: Duyumlar. 20,25: 

Sözler. 21,10: Schrammel müziği. 21,40: 
Plak ile ku§ ötüşleri. 22: Popüler Fran
sız ıarlı:ılarL 22,20: Operetlerden uvertilr
ler. 23,15: Duyumlar. 23,30: Plak. 23,45: 
Almanca duyumlar. 

Budapeşte 
21: Yeni Macar operet parçaları .• 22, 

30: Ernö Dohnangi tarfmdan piyano ile 
Schubert şarkıları. 23: Duyumlar. 23,20: 
Caz. 24: Konferans. 24,15: Plak. 

Belgrad 
21: Hallı: ıarkıları. 21,30: Keman kon· 

seri. 22: Pllk ile Leon Cavallo'nan ''Palya 
ço,. operası. 23,lS: Duyumlar. 23,30: 
Dans müziği • 

• SiNEMALAR 
TiYATROLAR 

:/- T aa : Serbeıt Ruhlar. 
* Melek: Aıılk Rahibe - Aşk kelepçesi. 
:1- Şık ı Şeytan Kız ve maske altında. 
~ Elhamra : Dal nipnlı - Garsonlar 

şahi. 
:/- Yıldız ı Sibirya mahldhnla.rz - Sers\i

zeşt Kralt. 
:/- Alkazar : Ask Beldes1 - Vals mu· 

har ebesi. * ipek: Benhur - Parisli işıldar. 
~ Silmer : Tali kuşu - Uçan ııeytanlar. 
~ Oeküdar Hale : Deniz altı Ejderi. 
Jf. Şehir Opereli : Tepebaljı Belediye 

bahçesinde sah, çarşamba, perııembe, 
cuma. günü akşamları saat tam 21 de 
"Dedi Dolu" operet 3 perde. Kadı· 
köylüler vapurlaruıa yetioebileccklcr
.ı;.._ 

NÖBETÇi 
•ECZANELER 

Bu gece nôbetçi eczaneler ıunlardcr : 
Eminönünde Hüsnü Haydar - Cie~pa
$ada Asaduryan - Çenberlitaşta Sırrı -
Şehzadebaşmda Hamdi - Cibalide Necati 
- Aksarayda Şeref Celil - Samatyada 
Erofilos - Şehremininde A. Hamdi -
Karagümrükte Kemal - Büyükadada 
Mehmet - Heybelide Tanaş - Bakırköy. 
de Hilil - Dcfterdarda Arif - Hasköy. 
de Halk - Kasnnpaşada Merku - Ka
dıköyünde Saadet - Söiüdlü Çeımede 
Osman Hulusi - Beşiktaşta Nail -
Beyoğlunda Kanrok - Pangaltıda Güneş 
- Taksimde Karekim Kiırkçiyan - Ga
latada Hidayet - Kurtuluşta Necdet Ek
rem - Eyüpte Hikmet eczaneleri. 

• HASTANE 
TELEFONLAR( 

Cerrahpasa hastanesi. Cerrahpap 21693 
Gureba Hastanesi, Schremini Yeni-
bahçe. 23017 
Haseki bdmlar hastanesl Ak· 
saray Haseki cad. 32 
Gülhane hastanui. Gülhane 
Kuduz haı;tanesi. Çapa 
Emrazı akliye ve asabiye has
tanesi, Bakırköy Reşadiye k11la11 
Beyoğlu Ziik\tr hastanesi Firuaza 
Etfal hastanesi. Şiıti 
Haydarpa5a Nümune hastanesi 
Zeynep Kamil hastanesi. Üskü
dar. Nuh kuyusu, GUn Doğumu 
caddesi 

• 

24553 
20510 
22142 

16 .. 60 
43341 
42426 
60107 

60179 

MÜRACAAT 
YERLERi 

Deniz Vollan acentesi Telefon 42362 
Akay (Kadıköy iskelesi baı me· 

murlaiu) 43732 
Sirketl Hayriye, Telefon 44703 
Vapurculuk Sirketi merkez aten· 

teai, Telefon 22925 
Şark Dcmriyollan müracaat ka-

leşi. Sirkeci Telefon 2so1g 
Devlet Dcmiryollan -.iracaat 

kalemi Haydarpa§&. 'l'elefom 42145 

• iTFAiYE 
TELEEONLARI 

İstanbul itfaiyesi 24222 
Beyoilu itfaiyesi 44644 
Kadıköy itfaiyesi 60020 

Y eıilköy, Bakırköy, Büyüti· 
dere, ttsküdar itfaiyesi 450625 

Paşabahçe, Kandilli, Eren'lı:öy, Kartal, 
Büyükada, Heybeli, Barcaz, Kmalı mm
takaları için telefon ıantralmdalci memu· 
ra (yangın) kelimesini söylemek kifidir. 

• ÇABUK SIHH1 
YARDIM TEŞKiLA Ti 

Bu numaradan imcal otomobili 
istenir. · 14998 

Taze incirin yüz gramı insana an· 
cak yilz gram kalori verirse de, onun 
yenmesi kuru incirden elbette daha 
lezzetlidir. Hele bahçenizde incir a· 
ğacı var da onu ağacından kendiniz 
kopararak yiyebilirseniz, kabuğunu 
hiç soymadan yiyebilirsiniz. Hazmı 
da kolay olduğu için, hayfü;c ye • 
mekte tereddüt etrneyinız. 

İncirin kabuğu pek nazik olduğun
dan, sepet içinde üstüste konulduğu 
vakit kabuk çabuk zedelenir, incirler 
elden ele geçerken çabuk kirlenir. Ö
nun için. ağacından qzakta yenilin
ce ınutlaka soymak laZım. olur. İçin-
deki çekirdeklerinde~ do1ayr incirin 
müleyyin olduğunu herkes bilir. 

Taze incirden bir de reçel kayna
tırlar. Buna pek az şeker katıldığın· 
dan reçellerin en ucuzu sayılır. Ku· 
ru incirin de iyi bir hoşafı olur. Bu
na şeker koymağa hiç luzum kalmaz. 
Bu hoşaf lezzetli bir şey olduktan 
başka, nefes yolu ha&talıklarmda, 
boğaz hastalıklarında yumşatıc.ı bir 
ilaç olur. 
Diş etleri iltihabında da bir inci

rin yarısınr lapa gibi diş etinin üze
rine koymak ağrıları yatıştırır. 

Lokman Hekim 

DOKTOR 

Buıçuk ıu Hakkı Ozeı 
Galatasarayda Kan.zuk eczahanesi 
kaI"flSmda Sahne ıokağmda 3 nu-
maralı apartrmanda 1 numara. 

4916 

-- Göz Doktoru -
ŞUKRU ERTArt 
Bırinci Sınıf Mütehassır; 

(Babıali) Ankara caddesi No. 60 
Telefon : 22566 

4917 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye mütehassısı 

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

Muayenehane ve ev telefonu: 
22398. Y azhk telefonu Kandilli 
38. Beylerbeyi 48. 4918 

ÖLÜM 
Merhum Haaa.n Fehmi Paşa yeğe

ni Je biraderi memum Bay Ahmet 
Şevki kerimesi Gümrük ve İnhisarlar 
V ekiı.leti müfettişlerinden Bay Ha
aan Tahsinin refikası, mühendis Bay 
Şevket Tahsin (Üsküdar ve Kadı
köy tramvay girketi) ve Bay Cevdet 
Tahsin (Sümer Bank Ankara) val· 
desi Bayan Atiye Tahsin uzun za· 
mandanberi mustarip olduğu hasta· 
lıkdan kurtulamıyarak dünkil pazar 
günü tedavi edilmekte olduğu hasta
hanede vefat etmiştir. 

Cenazesi bugün öğle namazını 
müteakip Nişantaşmda Tcşvikiye 
camiinden kaldırılarak aile makbere· 
sine defin edilecektir. Tanrı rahmet 
eylesin 

KENDi KENDiMiZE 

Damlarında 
Ağaç Biten Şehir 

Geçende "Tan.,a bir resim koy- dan görmeğe bile merak edt!ll bil 
duk: hamam kubbesi Ustünde biten madı. Hani eşki bir §&İt", tst 
dallı budaklı bir ağacın resmi idi hicveden bir yazısında: 
bu... "Dam1armda ot biter, bak 

Geçen gün baktım; ağaç yine ora· bipaY 
da, Çemberlitaşm tam karpsına ge· 
len köşede. yangeJmiş oturuyordu. 

Hamam kubbesinde bir ağaç. dün· 
yanın bizden başka. seyircileri etra· 
fına toplayabilecek bir "garibe,, te
sirini bırakabilirdi. 

Fakat burada, ona kimse sasmadı. 
"T • ~ an .. da resmi çıkan ağacı, yakın -

Ciece tramvayları 
Bir okuyucumuz yazıyor: 
Tramvay şirketi geceleri saat 1,30 

da Sirkeciden yalnız Şişli hattına bir 
tramvay tahrik e<liyor. İlk tramva -
yı da sabahleyin 4,20 de har~ket etti 
riyor. Arada üç saat yirmi dakika gi 
bi kısa bir zaman kalıyor. Halbuki 
İstanbul şimdi e~kisi gibi değildir. 
Pek çok iş ve güç sahipleri sabaha 
karşı üç ile beş arasında evlerinden 
vazifelerine veya vazifelerinden ev
lerine dönmek mecburiyetindedirler. 
Şirket bu ihtiyacı nazari dikkate ala 
rak İstanbul hayatını söndürmekte 
olan şu halin önüne ufacık bir hare 
ketle geçmiş olur. O da yukarıda gös 
terdiğimiz gibi saat 1,30 dan sonra 
2,30 da ve yine 3,30 da birer tramvay 
tahrik ederse pek çok iş ve güç ııa • 
hiplerini büyük bir sıkıntıdan kur -
tarır. Ve !stanbulun saat 1,30 dan son 
ra sönmüş olan hayatı da bu suretle 
canlandırılmış olur. 

Okuyucumuzun dileğini yukarıya 
yazdık. Bu hususta alakadarların 
dikkat nazarını celbederiz. 

Dememiş mi idi? Artık bU 1 
de pabucu dama atıldr. htanb:ar 
rakları; o günden bugüne ka 
reketini artırdı. ., 
Damlarında ot değil, artık ag 

bitiyor. 

Sal3haddin GüNB 

Şişlideki köpek~ 
Akşam saat aekizden sonra. 

simden tramvaya bininiz. şı 
son istasyonunda ininiz, bir~ 
yet tepesine doğru yürüyilnu•· 
dan ve soldan iri havlamalarla .. 
takım köpeklerin size doğru r. 
düklerini ve peşinize takılıp sı~ 
kuta korkuta evinize kadar te~Y' 
tiklerini göriln;ünüz. Bunıarıtl 
de iyi cins köpek finolardan 
da iri bacaklı tazılara, kurt ~'°b' 
dan sivri dişli, azılılara, hatta .. 
manda yavrusu kadar çoban JcoP 
lerine rastlarsınız. Bu yoUardafl 
ce geçmeğe mecbur olan o ci~ 
kı hep şikayetçidir. Köpeğin 1 
bulda m bol olduğu bu mın 
şimdiye kadar belediyenin nas~ 
ta bunları oradan kaldırtma 1 

hayret edip duruyoruz. Has.at. s. 
ğında biri gümüş, öteki sarı ık~ 
yük köpek vardır ki, havlaına1' 
ciz etmek için yoku bekler. 

Biz de bunların ne zaman 
kalkacağını beklemekteyiz. J{I 

Karilt!rinizden: 

~ıııı 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111rııır11111ıı 
~ Türk Hava Kurumu --
~ Büyük Piyangosu . = Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştır 
S 19. cu tertip 4. cU l\~ıtWe 11 Aguatoa 835 decllt 

§ Büyük ikramiye 
35.000 Liradır -----§§ Ayrıcaa : 15,000, 12,000, 10,oqo Lir hk 11.r .. ,..-a-

:= yelerle 20,000 Llrahk mUk fat vardır_, 

~llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

lstanbul Sıtma Mücadelesinde~ 
Müessesemiz için (60,000) kilo Motorin eksilt 

çıkarılmışdır. Bedeli muhammini (5400) liradır.. 0 Şartnameler Kadıköyünde Riza Paşa çeşmesı ca 
sinde 33 numarada Sıtma Mücadele Reisliğindedir. 

0 Eksiltme 19 Temmuz 935 cuma günü saat 14,3 
Kadıköyünde Sıtma Mücadelesi binasında yapılacal< 

Muvakkat teminat mikdan ( 405) liradır. 
Eksiltmeye konulan Motorin kapalı zarf usulile s' 

almacakdır. !stekKler Ticaret Odasına kayıtlı oldll 
rına dair vesika getireceklerdir. 

Eksiltmeye girecek istekliler hazırlayacakları 
mektublarını eksiltme saatinden bir saat evvel 
köyünde Sıtma Mücadele binasındaki komisyona ve 1 olacaklardır. (3826) S 

Müfettiş Namzedliği ve Şef Na 
zedliği için müsabaka imtihanı 

Türkiye Ziraat Bankasından: . 
1 - Bankamıza müsabaka ile 5 müfettiş namzedi 

5 Şef namzedi alınacaktır. 
2 - Bu müsabakalar 5, 6 ve 7 Ağustos 935 ta 

rinde Ankara, İstanbul Ziraat Bankalarında yapı~.a 
tır. Tahriri imtihanda kazananlar geliş ve dönıl~f 
paralan •ıerilmek suretile Ankaraya getirilerek i 
bir imtihana tabi tutulurlar. Bu imtihanda da f · 
nanlardan beşi 140 lir~ aylıkla müfettiş na~ed t 
ve diğer beşi de 13 O lıra aylıkla şef namzedligıne 
olunurlar. 

3 - Müfettiş namzedleri iki sene stajdan sonra ı 
f ettişlik ehliyet imtihanına girecek ve kazanırlarsB 
lira aylıkla Müfettişliğe geçirileceklerdir. JıŞ 

Ankarada Umum Müdürlük servislerinde ça ı1 
lacak olan şef namzcdleri ise bir senelik stajlarıtı~ 
nunda ehliyet imtihanına girecekler ve kazananla 
fi ettirileceklerdir. b 

4 - Müsabakalara girebilmek ıçın (Siyasa14,ıt 
ler) veya (Yüksek Ticaret ve İktisad) okulaSJll 
yahud I!ukuk Fakültesi~en veya bunların ~a 
memleketlerindeki benzerlerinden diplomalı btılll 
gerekdir. ostPJ_ 

5 - İmtihan programını ve sair şartları g 13~ izahnameler Ankara, İstanbul ve İzmir Ziraat 
larından elde edilebilir .( 3 9 51 ). 



i alyan Konsolosunu Dur
duran Zabit Ve Neferler 

1 

Adisababa: 14 (A.A.) - Bir Habeş izahına göre Vejrardan 
Şidedauya giden İtalyan konsolosiyle Habeş askerleri arasında 
çıkan hadise şudur: İtalya konsolosu, işareti olmıyan bir otom?
ibil içinde sekreteri ile birlikte giderken bir süvari müfrezesinın 
önüne geçm,.k istemi tir. Yedekte olan atlar otomobilden ürkün 
ce askerler şoföre işaret vererek durmasını istemişlerdir.Kuman 
dan tarafından gönderilen adamın talebi üzerine, konsolos bu 
davete icabet etmhıtir. Subay ve askerlerin hareketi tamam~n 
doğru idi. Esasen ibunlar otomobilin kime ait olduğunu da bıl
miyorlardı. 

Diktatörlük mü Kuracakmış ? 
Atı.na 14 (Hususi muhabirimizden) - Bir gazete. Başbakan 

' d'l' ansızı ı Caldarisin Almanyada bulunduğu esnada Kon 1 ısın h d' • 
Kralı getirerek diktatörlük ilan edeceğini yazrnrşt;- ~~ t'a~v_a. ıse 
kar ı Başbakan Çaldaris, böyle bir haberi ilk de a ışıt ıgını ve 
inanmadıgını söylemiştir. 

ispanyada Su Baskını Faciası 
. t nın birıço'k yerlerinde zorlu fır-Madrıt, 14 (A.A.) - spanya 

1 
lmuştur Ziyan önem 

b 1 k ı baskın arı o • trnalar, ora ar, asırga ar.v~ su hi olunur derecede so-
lidir. Havalar çok srcak gıdıp dururıken ss 

ğum.uştur. . . _ h llelerini su basmıştır. Pempeluna 
Gıhon şehrının aşagı ma a ek' ı · mahvetmiştir Saragos . . d Ç'd k taşmış ın en . rakının e 1 a 05 suyu. ' ·ı · tir. Birçok hayvan telef ol-

ıle Pampeluna arasındakı yol kesı mış 
'trluştur. 

Küçük Antant Ve Habsburglar 
Prag, 14 (A.A.) - Yan resmiğ "Prager Press" gazetesi, mül

hem oldugu nlaşılan bir baş makalede, Habsburglan sürgünden 
kurtaran kanunun küçük antantın hükumetleri arasında anlaş
mamazlık çıkardığı hakkındaki yabancı haberleri yalanlamakta
dır. Bu gazete diyor ki: 

"Kilçük antant hiç bir zaman Hab~burglarla banşmayacaxur. 
Yalnız onların tahta geçmelen değil, böyle bir ihtimalin konu-
ulması bile kabul edilmeyecek bir şeydir. Küçük antant Habs

burg'lara karsıdır. Çünkü onların Viyanada veya Budapeştedc 
bulunm lan Orta Avrupada bı;:lki de bütün Avrupanın dayaru:1-
mayacağı bir kanşıklrk ve bir endi e doğurncaktır. 

e ___ __ ayar Kiyef' te 
.'Moskova, 14 - Celal Bayar ile yanında bulunanlar dün 

~ıef c varmışlar ve istasyonda Dış komiserliği mümessili 
~e Ukraynanın yabancı memleketlerle hars münasebatı başkam, 
'1 asın mümcs illeri, pek çok kimseler tarafından karşılanmışlar
~· Celal Bayar, yarım saat kadar Kiyeftc kaldıktan sonra Mos 

va hareket etmiştir. 

. Selanikte Yer Depremesi 
h ' Ati~a, ~4 - Dün gece Selanikte iki hafif yer deprcmesi 
~ ıs~edılmıştir. Bu depremalerin biri saat on birde, di-
g~rı de .?~. d~ika so.nra o11?1u. tur. prenmeleri yer altmdc:n 
g en gurultuler takıp etmıştır. Depremeler afif olmasına rag
me.n fihali heyecana düşmüş, ve herkes açık yerlere çr1farak,. ev
~c~nın drşmda gecelemişlerdir. Depremenin merkezi neresi ol-

ugu anlaşılamamıştır. 

Frans ı z Ulusal Bayramı 
Büyük Şenlikle Kutlulandı 

:Paris, 14.A.A. - Çok güzel bir 
!hava Parise şenlikli ve canlı bir man
zara vermektedir. Bütün pencereler 
iiç renkli bayraklarla dalgalanmakta
dır. Ahali, aut .30 da Cumurluk 
Ba kanı ile, hukumct elçiler ve rea· 
miğ şahsıyetlcr huzu~unda başlayan 

eçit törenini ıs yretmek üzere Etual 
meydanına ulaıarak ana caddelere ve 
bulvarlara akın ettiğinden bom bo 
](alan sokaklarda don nmı otobüs
ler gcçmcktcdır. Deniz hava bakan
ları ıle birlikte Cumu;luk Başkanı 

at dokuzda elip zafer takının al
tından, meçhul kcri clamlayarak 
ıgeçdıkten onra Foch caddesine inib 
askerin önünden geçmiş ve Champ • 
.El e'ye gelmiıdir. 

Geçid töreninden evvel barı kim· 
clere ni anlar verilmi§, subaylan 

:reımig tribünun önünde aıralanmı 
olan yeni h v.a J..-u~veUerine bayrak
ları tcalim cdılmı~ti. Saat 9,30 da 
geçid töreni ba~mışdrr. 

Halkçı cephe nUmayişlari 
Pariı. 14.A.A. - Halka cephenin 

nUmayiJleri bu bah MontruJ kapı· 
ı yanındaki stadyumda büyük bir 

:toplantı ile başlamııtır. 
Saat g da açılan bu ••Ban 

riyet dıvanı,,'nda ilerden gelrn 
ycrlı komitclerı tem il eden bınlerc 
ki'ı bulunmu dur. Toplantı .. Hukuku 
be11er bırlığı" başkanı Victor Bach'ın 
bır &oylevı ıle ıc;ılmıftrr. 

Halkct toplantı namına ao ı yle 
yen frn kadem ı ıkıncı Ba ı J n 
Pcrrı,n muharr r Hann Barbu a 

faşizme karşı entellektileller komitesi 
namına profesör Paul Rivet, Jcan 
Scnnac, Lcon Jonhoux, Julien Ra
comond, Erneat Perney, Paul Faurc, 
Jacqucs Duclos, Engeenford ve daha 
bir çok ahsiyctler tarafından öy
lcvlcr verilmişdir. 

Nobcl fizik milkafatmr alan, Sor
bon porfesörlcrinden ve fen akade
misi ikinci Başkanı j can Perrin 
''komünist, osyalist, radikal parti: 
Jer dışında bulunan ôzgürlUklcrini 
korumak jarde lik ve dalet umudla
nnı yerine getırmek için toplanan 
kadın ve erkekleri" selamlamışdır. 

Almanyada 14 Temmuz 
Berlin. 14 A.A. - 14 temmuz mü 

nascbctile bugün Fnı.n ız kolonisi 
Fr naız bı.iyük elçiliğinde toplan • 
mı tır. BUyük Fran ua Pon e verdi
ği ıoylcvde demi tir ki: 

Fransa ile Ahnanyanın bir gün an 
laşmaya muvaffak olacakları hakkm 
daki üınidimi:ı: bakidir. E s menfaat 
!erimizin kaygusu, do u komşumuz
la, ban m en sağlam temeli olan kar 
§ılıklı hurmet ve riayet münasebetle 
rinin teea üsU için hararetli temen -
nilcrdc bulunmaklığımıza m ni ola -

Bayram hadisesiz geçti 

N;;;;;;;;;;;;========================== s 

ı SAHRANIN BEYAZ iMPARATORU 

Yumruğu Sayesinde Ar ap
lara Kral Olan Adam 

iCMA L 

ALMAN DIŞBAKANI NEURATH 

Avrupa Barışı 
Ve Almanya 

Bcrlin, 14. A.A. - Dı işleri ba· 
kanlığının re miğ mahafili, Sir Hoar' 
m Avam kamarasınd verdiği söy
levden duydukları inkisfin hayali 
bildirmektedirler. Bu mahafil, Sir 
Hoar'ın, yalnız genel emniyeti tavsi
ye ettiğini, buna varmak için alına
cak pratik kotarma yollarını göster
mediğini söylemektedirler. 

Yarı resmiğ "Diplomatişa Politişe 
Corcspondanz" diyor ki : 

" Almanya prensip olarak iş birli
ği fikrini red etmemişdir. Fakat bir 
çok inkisarı hayallerden ve muvaffa
kıletsizliklerden ders alan Alman 
hükumet adamları, bazı f cdakarlık
lar mukabilinde olsa bile, yeni bir 
metod kullanmayı ve hiç bir işe ya
ramadıklan anlaşılan eski metodlarda 
inad etmemeyi müraccah buluyorlar. 

Alman politikasının doğruluğunu 
isbat için Alman-Polony paktı ve 
Alman -İngiliz; deniz andlaşmasını 
gösteren bu gazete, Avrupa barışı i
çin Almanyada, bundan daha fazla 
bir çalışma istenil~meyeceğini yaz
maktadır. 

Yunanistanda 
Rejim meselesi 

Atina, 14 (H\Uiuai muhabirimiz -
den) - Gazetelerin rejim meıelcai 
için yazmakta oldukları yazılar diln 
kLi Bakanlar Kurumunda 1ç ve Tüze 
Bakanları taraflarından tetkik edil
mi ve her iki Bakanın imzaaile ga. 
zete direktörlerine birer tebliğ gön
derilerek rejim me elcıi için kundak 
çıhk &ayılacak yazıların giddetli tec 
zi~ edilecekleri bildirilmiştir. 

Amerika ödUnç para 
vermiyor 

Va ington, H.A.A. - Finansal 
Eksperler, Sovyetlerin tekrar tekrar 
istemelerine rağmen, Amerika-Sov· 
yet uzlaşması hükümlerine gör~ k~n
dilerine ödünç vcrilemeycceğı fı.k
rinde olduklannr ap açık öylemı§· 
lerdir. 

Uçuruma yuvarlananlar 
Bükre • 14.A.A. - Brasov yakın

larında Moreni dağlarında birçok 
gezgin taşıyan bir dişli demiryolu 
vagonu bir uçurumdan aşağı uçmu§· 
dur. Oç kişi ölmilş, beş kişi de ya· 
ral nmışdır. 

H vana haydutları 
H v na, 14.A.A. - Polis, şimdiki 

halde hapiste bulunan Luis lvilcs Uc 
Roberto Molero'nun, banker Kar
los ve Zaldo-Lamar ile Anturo L<>
pez'den para sızdırmak isteyen hay· 
dutlar olduğunu kc fetmişdir. Çe
tenin öbür üyelerinin de yakında ele 
geçecekleri umuluyor. 

TUrk uçmanları Rusyada 
Moskova, 14.A.A. - Türk pla

ncristleri evvelki gün Odesaya gel
mişler ve diın Koktebcle hareket et· 
mişlcrdir .Türk talebe Odcsada Os
soaviakim uçak kurulunun bir ?1~· 
mesaili ile yükıek uçak mcktebının 
şefi tarafından karşdanmışlar.dı.r. 
Koktebelc yüksek uçak mcktebının 
kurlarını takib edeceklerdir. 

KU Ç U K HARi C i 1 
HAB E RL E R 

• Va ington, 14 (A.A.) - Sovyet 
ler. bu yıl içerisinde en az 30,000,000 
dolarlık mal satın almayı Amerikaya 
adamı lardır. 

• Prag, 14 (A.A.) - 81 ya ında 
olan meşhur Marksist nazariyeci 
Kart Katski Çckoslavya tabiiyetine 
geçmiştir. 

~ Am terdam, 14 (A.A.) - Bir 
Hola da uçagı uçak alanına dU erek 
ate ılmı tır. Uçağın içinde bıılunan 
16 ki ı ölmU tur, 

Genç zabitin Jiurtaidığı Berberi liız 

"Saı?'ranın 
dir?,, 

6cyaz imparatoru kim- de Butler bunun çok güzel bir Ber· 
beri kızı olduğunu tanıdı. • 

Bu sual &enelerdcnbcri Fransızla
rı meşgul ettiği ve cevabını bulmak 
için de birçok para ve emek sarfet
tigi halde bir tilrlü muamma halledi
lemiyordu. 

Sahranın içcrlcrinde Tevariklcr 
kabilesine riyaset eden beyaz adam 
hakkında türlü türlü rivayetler de
veran ediyor; muhtelif şayialar çı
kıyor.du. Fakat i in hakikati bir tür· 
lü meydana çıkarılamıyordu. Sahra 
Arapları araaında Tevarikler ka~ar 
sahrayı bilen, en ayak basmamı ız
belerini tanıyan adamlar bulunmadı
ğından, onlara reislik eden beyaz a
dam da bu itibarla son dert:ce alaka 
uyandırıyordu. 

Bugün bu muamma hallolmu§. be
yaz adamın etrafında örülü earar 
perdesi kalkmıştır. 

ilk şayialar 
Beyaz ad<:m hakkındaki şayiaları 

ilkönce 1920 yı lında ortaya çıkmış· 
tı. Bundan sonra Fransız ajanları fa. 
aJiyete geçerek onu bulmak için bir 
çok !edakfirlrklara giriştikleri halde 
bir türlü i.zinf elde edemiyorlardı. 

Bu hu&usta on ne rolunan bir rapo
ra nazaran Charles Butler adındaki 
Fransız zabiti bir gün sıcaktan bay
gın bir halde kı§laıınd öğleden son
ra istirahat ederken; dı§arda gürültü 
ve ayak se leri i§itfr. Yeknesak sah· 
ra hayatında, fevkalade bir hadise 
mülazım Butler için o kadar bekle· 
nilmiyen bir şeydi ki ilkönce aldır
madı. Esasen ne olmak ihtimali var
dı? Her günkü hayat o kadar hadi
seaiz ve dUmdüzdU ki bir şey olmak 
ihtimali yoktu. Sıcaktan bunalmış 
bir halde, gürültüye aldırmadan u • 
zandığı yatağmm üzerinde bir ta -
raftan öbür tarafa döndU. Fakat ara
dan çok geçmeden patırdı gitgide 
fazlala ıyordu. Merakı arttı. Ayni 
zamanda bir arkadaşı da dışardan 
seılcnlyordu-

"GeJ de, hele şu glizeller geçit res
mine bir göz ~ezdir, Butler içlerin
de hiç te fena olmıyanları var. Te
varik kabilesine menaup kadınlar!,. 

Zabit evvela kalkmak istemedi. 
Fakat kadın özünü i itince içi hop
Jamıştı. Yava yavaş kalkarak kapıya 
doğru yürüdü. Gördü ü manzara 
karşısında birdenbire a§mp kaldı. 
Tevarik kabilesine men&up yirmi ka
dar ~adın, kışlanın talim meydanın· 
da, yarı çıplak, güneşin altında ııra
ya dizilmişler: bekleşiyorlardı. But
ler için bundan daha hoşa giden bir 
manzara tasavvur edilemezdi. Çün
kü i te ayni Tcvarik kadınları be· 
yazlardan aldıkları esirlere türlü tilr 
lü iskencelcri reva gören mahluklar 
değil miydi? Onların esır alındığına 
son derece sevinmişti. Harpte esir 
edilen beyaz esirlere Tev rik erkek
leri degiJ, kabilenin kadınları igkcn-
cc ettiklerini balen Butler onları bek 
liyen akibcti duşunerek birlZ da na
dim olmadı de il ı ÇünkU hepsl de 
yirmi d!Srt saat zarfında kur§una di· 
zilecekJerdi. 

!3eyaz eıirlere itkcnce eden bu 
haın mahlükları yakından tetkik et
mek için genç zabit yanlarına yak. 
laıtığı zam n bir tane inden maada 
hep inin biribirlne benzediklerini 
gördU. 

On altı yaşlarında olan bu gUzcl 
kız lhiç tc Tevnrik kadınlarına ben
zemiyordu, Digerlcrine n zaran rC1'1· 
gi daha açık: uzun boylu ve iyJ ana 
v~ babadan dogmuş bir insana ben
zıyordu. Biraz daha tetkik ,neticesin· 

Sabahleyin bu zavallının da dtğ~r: 
leri ile birlikte kurşuna dizilecegını 
düşünerek içinde müthi§ bir Üfller
me his etti. Diğerlerine hi.ç acımı
yordu. Çünkü onların ne haın mah • 
!Cıklar olduğunu biliyordu. Fakat bu 
zavallı Berberi'nin ne kabahati var-

dı? k"ld'"' k' k Tekrar odasına çe ı 16 1 va ıt a • 
ama kadar uzun uzun bu kızı koru

mak çarelerini dü§Undü. 

Bir pl8n 
Zihninde 'tasarladığı plan aon de

rece tehlikeli idi. Fakat bu güzel kı
zı kurtarmak için her türJU fedakar
lığı göze alan genç zabit evvela o· 
nunla konu arak planından onu ha· 
berdar etmek imkinından da mah • 
rum bulunuyordu. ÇUnkU Berberi 
dilini hiç konu amıyordu. • 

Ortalık karardıktan ıonra çı~e· 
lerinin üzerine patırdı çıkmasın dıye 
kalın yün çoraE.ları çekerek kadın
ların hap edildikleri avluy doğru 
yürüdU. Aradığı kızı karanlıkta güç· 
lükle bulduktan aonra uykudan u -
yandırmak için hafif surette tartak
ladı. Kız birden bire korkarak bağı
racak oldu. Ağzını açtığı zaman 
Butler için onu e;uııtunnaktan başka 
çare yoktu. Her ikisi~i de kurtara -
cak bir tedbire teves ili etmek lizım 
geldi ve ani olarak çenesine bir yum
ruk liavurarak kızı bayılttı. 

Bundan ıonra kızı omuzuna ala • 
rak nöbetçilere gözükmeden kışla· 
nm avlusundan çıkarmak lbımdı . 
Buna da muvaffak olan genç zabit 
kızı ehirdcn iki kilometre kad r U· 

zağa götürdü. Fakat burada daha 
fena bir akibete uğradı. Etrafını be
yaz esvaplı Araplar sam11~tı. 

Genç mUlfiz=m bayılıyor 
Sarf ettiği fazla kuvvet ve heye • 

candan bayılan Butleı ayıldıgı za • 
man kendisini Tevarik kabile inin e• 
Jinde esir buldu. F kat ona kat§ı her 
kesin yUzünde hoşnutluk :ıHiimi aez
di. Anlaşılan Berberi kız herkese O· 

nu nasıl kurtaı dıi'!ını nlatmıştı. 
Ertesi ıabab Berberi kız, Butlcri 

babuının huzuruna çıkarmıştı. Te
varik kabilesi rci i ona teıekkür e
derek itıtcr e kı tasına avdet, ister
se kabile arasında kalabileceğini söy 
Jedi. Kı lada kendi ini bekliyen a
kibcti takdir eden Butler gayet ta • 
bii olarak kabile amsında kalmağı 
tercih etti. 

Birkaç zaman sonra kurtardığı 
Berberi kız) evlenen Butler, kızın 
baba ının ölümü üzerine sahranın 

kralı olmu tu. Berberi kıza ıt§k ctti
gi tokat yer.inde sahranın beyaz 
kralı olan adam işte Fransızların u
zun zaman ve bUyük fedakarlıkları 
aradıkları Butler'dcn b k bir kim· 
5C değildi. 

Rusya 1 e Amerika 
arasında ticaret 

Moskova, 14 A.A. - Amerika fte 
Sovyctler birli&i ara ındaki tecim 
mllnaacbatı hakkındaki anla mayr te· 
yh eden notlar dUn Litvinof ile Ame 
rika büyük elçisi Butlit araaında ah 
nıp verilmiıtir. Bu Anlı maya göre 
Amerikaya çıkarılacak Sovyet mal • 
Jarı hakkında di er yabancı memle • 
ketlerle ol n Amerikan anlatmaları 
esası dairesinde tarife tatbik edile -
cektir. Buna karşılık Sovyctler birli 
ği de Amerikadan mal alımını önem
li miktard çoğaltmayı deruhte et -
mi~tir. Anla~ına bir yıl isindir, 

DENİZ DEVJ .ETLERİ 
ARASINDA 

lngiltere ile yaptığı deniz silahla
rı anlaşmasından sonra Almany~, 
1935 yılı deniz inşaat programını a
lan etti. Programa göre, A~manya, 
beheri yirmi altı ar bin tonılatoluk 
iki zırhlı, bir sürü ~e küç.ük savaş 
gemisi ve yirmi sekız denızlatı ge
misi yapacaktır. İngiltere ile yapl!
ğı anlaşmanın kendisine tahsis cttı
ği tonaj miktarının a ağı yukarı ya· 
rısını bir çırpıda yapmağa karar ver
miştir. 
Almanyanın bu inşaat programır.ı 

ilan etmesi, gerek Londrada ve ~e
rek Pariste heyecan uyandırdı. Çun
kü bu gemilerden bir kısmının in a
atma ba !andığı, hatta bazı denizaltı 
gemilerinin bitirilip hizmete alındı
ğı bildiriliyor. Her halde su muhak
kaktır ki Almanya, bu kadar şilmul
lü inşaat programını Ingiltere ile an
laştıktan aonra hazırlamı degildir. 

Fransızlar diyorlar ki: Almanya
nın gizliden gizliye silahlandığrnı 
öylemi yor mu idik? lşte söylediği

miz doğru çıktı. Almanya gizli ola
rak zırhlı yaptırabilirse, diğer silah
lardan neler yapamaz? 

İngilizler diyor ki: lyi ya 1 Ma
demki Almanyanın gizli olarak si -
!ahlanma sına mani olamıyorduk; o 
halde uyu arak hiç olmazsa hudut • 
suz inşaata mani olmak daha doğru 
bir hareket sayılmaz mı? İşte bizim, 
de yaptığımız budur. 
İngiltere Almanya ile bir deniz 

anla ması yapmalı mı idi, yapmama· 
h mı idi; gibi artık akademik öne· 
mi olan bir mesele üzerinde Fran ız; 
ve İngiliz gazeteleri yazı yazmakta 
iken, diger taraftan da İngiltere ve 
Fransanın erkanı harbiyeleri hare • 
kete geçmi tir. Almanyanın in aatı 
karşısında Fransa deniz kuvvetleri
ni arttırmaya karar verdi. Haber ve
rildiğine göre, Almanyanın beheri 
yirmi altışar bin tonilltoluk iki zırh
lısına karşı, Fran a beheri otuz bc
§Ct bin tonilatoluk iki zırhlı yapmı
ya karar vermiştir. Vaşington i -
Jahsızlanma muahedesinden onra 
bu muahedenin müsaade ettiği za
mi hacim olan otuz beı bin ton gemi 
inşa etmeğe kalkı an yalnız İtalya 
idi. İngilizler, azami hacmi otuz be 
binden yirmi beş bine indirmcği ye
ni bir muahede ile bütün devletlere 
kabul ettirmek iıtediklerinden İtal
yanın bu intaatını hoş görmemişlerdi. 
Şimdi Fransa da ltalyaya katılıyor. 
Demek oluyor ki büyük zırhlıların 
hacmi noktasından devletler arasın
da bir yarı ba lamı tır. 

Fakat bu yarı yalnız zırhlıların 
hacimlerine mUnhaaır değildir. Her 
aeniz devleti bütün donanmasını 
arttırmak yolunu tutmuştur. Va§ing· 
ton tc cbbüslerinin artık geride kal
dıgr bildiriliyor. Bu teşebbüsler or
tadan kalka~a. bans blisbiltün teh
likeli bir hal alacaktır. ÇUnlm Al • 
manyayr geride bırakayım diye J."ran 
sa inşa ettikçe, Fr naa ile ramdaki 
ayrılık niabetini muhafaza edeyim 
diye İngiltere gemi in§a edecek. ln
gilterenin gemi in a etme i, tngili• 
deniz kuvvetlerinin yüzde otuz bcşı 
olarak tesbit edildi ine göre otoma
tik surette Alman donanma mı da 
arttıracak. Fransa tekrar bir hamle 
yapacak ve devri daim böyle Urüp 
gidecek. Devletler, bir çok masraftan 
onra bir de bakac.aklar ki neticede 

deniz silahları artını ; fakat birini di· 
ğerinden ayıran nisbetlcr old~ğu yer 
de duruyor, Genel avaştan o~ce de 
böyle olmuştu. Anıul~&al munas;
betler bakımından yenı acunun hır 
çok taraflan e ki acuna benziyordu. 
Şimdi bu deniz silı'ihları yarış bakı
mından da genel aavaştan aonraki 
dUnya, genel aavaıtan önceki dUnya-
ya benzcmeğe ba tadı. .\!-"'" 

Arsıulusal izcilik 
Kongresi toplanıyor 

Vartova, 14 (A.A.) - ArııulusaJ 

izcilik kongresi münnscbetiylc dünya
nın her bucağından gelme 6000 kız ve 
17 ,000 of lan çocuğu cümurluk ba ka
nının yazbk oturdufu yer ol n Spala· 
da toplanmı ]ardır. Macar delegasyo
nu bunlann içinde en kalabalık olanı
dır. Ve 500 üyesi vardır. Cümurluk 
Ba kanı Bay Meacitki izcılcrin geçıd 
töreninde bulunmu tur. 

Var ova, 14 (A.A.) - Bugun - ya
ni arsıulusal Spala kampının açılması 
nın arifesi olan gUnde • izciler hazır
lıklarını bitirmi lcrdir. Bu tezahüra
ta 22 bin genç katılmı tır. Her taraf. 
tan ecnebi heyetler gelmektedir. Bir 
sok özel trenler, istasyonlara geli Je
l inde jıcitcrin müfrezeleri tarafından 
ıseJamlanmışlardır. Kampın intizamı 

izcilerin hususi polisi tarafından te -
min edllmi~tir. 

Habsburglar Şuşlng'i 
laz ye eltiler 

Viyan , 14.A.A. - E kl Avustur· 
ya Mac ri tan imp ratoriçc i Zita i
le Ar idiık Oto dö Hab burg ba ba
kan Şu in 'c bir IJ aglığı telg
rafı çekmişlerdir. 

Bayan Şuşing'in cenazesi bugun 
ogleden sonra Vıyanaya setınlccck
, dir~ 
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Kandıra (Özel aytarımrz bildiriyor) - Kandıra kaşarhane-' .. 
sinde başlanan kaşar peyniri imalatı, ağustos sonuna kadar su-
recektir. Geçen yıl Kandıra, 20,416 kilo kaşar peyniri istihs~l 
etmiştir. Bu miktar kaşar peyniri imal edebilmek için, 1~2 b_ın 
tkilo sütten yapılan 40,365 kiloluk beyaz peynir tasfiye edıl1?ış
tir. Tahminlere göre bu yılki imalat geçen yıla nazaran bıraz 
fazla olacaktır. Mevsimin kurak gitmesi dolayısile, tadım ve 
evsaf bakımından çok üstün olacağı muhakaktır. 

Köylüler Arasında Kavga 
Konya, 14.A.A. - Beyşehir köylerinden birinde bir sazlık yü

zünden köylüler arasında büyük bir kavga olmuştur. 
Kavga sonunda 22 kişi hafif, beş kişi ağır surette yaralanmış

tır. Hükumet işe el atmış, suçlular yakalanmıştır. 

Kuş Adasında Belediye Seçimi 
Kuşadası, (Özel aytarnnız bildiriyor) - Belediye seçiminin 

Devlet Şurasınca bozulması üzerine, yeni seçim için hazırlıkla
ra başlanmıştır. Şar:baylığın yeni yıl bütçesi 32 bin lira olarak 
tesbit edilmiştir. Trablus cenginde bir kısmı tamamen yanan 
ve yıkılan bu kasabanın kıyısmda ve iç mahallelerinde modern 
yapılar yükselmeğe başlamıştır. Yeni parkın yakında tamam
lanacağı umulmaktadır. 

Orta Anadolunun Şirin Bir 
Köşesi: Akdağ Madeni 

'Akdağ ı1ıade;ıl 

Akdağ madeni, (Hususi mu- 1 endüstri işleri gericedir. Bun -
habirimizden) - Akdağ made- dan yedi sekiz yıl önceleri te -
ni orta Anadolunun şirin köşe- cim işleri iyi imiş. Fakat tecim 
]erinden biridir. Burada orayın yolu buradan uzaklaşınca tecim 
(belediye) çalışması bir bakışta ve endüstri hareketleri de geri
göze çarpıyor. Sokaklar ~e~i~, lemiş ve durmuştur. Bugün ba
mu?tazamdır. Kasabanın. ı:yı bı_~ tı memleketlerinden daha iyi o-
yennde de halkın rahatı ıcın gu .. · 

1 
· b 

zel bir parkı vardır. Mci"denin lan satım ve endustrı ev erı ?.m 
bir çok yıllar önce daha iyi ve boş kalmış ve bakımsızlık yu -
güzel olduğu söylenmektedir. zünde~ b~zu.~m~.ğa_ y~z tutmuş
Doğu yamacında yangının bı _ tur. Şımdı gunluk ıhtıyacı başa-
raktığı bir kısım harap yer var- racak kadar satım endüstri evi 
sa da yavaş yavaş oralarda yeni ve iş adamları vardır. Tecim ve 
evler yapılmağa başlanmıştır. endüstri hareketlerini uyandır -

Kasabanın iyi suya, fenni bir mak ve canlandırmak için Ma • 
mezbahaya, elektriğe ihtiyacı denin adında toplu olan, top -
vardır. Suları kireclidir. İyi bir raklarmda saklı bulunan çok de 
dispanseri, çalışka~ bir doktoru ğerli yer hazinelerini açm~k~ 
vardır. yeryüzüne çıkarmak ve eskısı 
Akdağ madeninde tecim ve gibi yeniden işlemekle kabildir. 

No. 57 

YOSMA! 
Etem izzet BENiCE 

Doktor bu sorgu karşısında 
en çok sevdiğine tapan bir man
yağın boyun eğikliğile o n u 
onayladı: 

- Evlenemezdim. 
Sonra, birdenbire şenliğini to

parlıyarak: 
- Ne iyi etmişim de evlen

mışım ..• 
Diye sevgisini taşırdı ve bir 

istek yaptı: 
- Haydi kalk, araba ile Taş

delen' e kadar gidip gelelim. 
Genç kadın, güzel kadın, ren

gini güneşten, güzelliğini dün
yayı kuran gücün tıhsımlı elin
den alan şen kadın kıvrak bir 
~alkışla yerinden hopladı: 

- Haydi gidelim sevgilim. 
Ve sözüne ekledi: 
- Ama ben yarın araba ile 

Beykoz'a kadar gidip gelece-
- . 1 
gım .. 

Ye doktor ona bir tek kelime 

ile cevap verdi' 
- Peki .• 

Savuş yavrum 
-------·-·------... --------- --

Öğle sonu. Saat üç var. Hani
fe Kadın mutfaktan çıkmak için 
ellerini kuruluyordu. Birden so
kak kapısı calındr. Kapının zi
li sanki kafatasının içine bağ
lanmış gibi beynini çan çan öt
türüyor, damarlarına korku, 
merak, ürperti yayıyordu. 

- Acaba Safiye mi, yoksa 
Hüseyin mi?. 

Diye mırıldana mırıldana 
mutfaktan çıktı, kapıya gitti. 

-Kim o?. 
Geçkin kadının bu ürkek se

sine, Safiye'nin gür sesi karşı
lık oldu: 

- Benim, aç .. 
Hanife Kadının yüzü birden 

güldü. Heyecanla: 
- Sen misin kız? .. 
Diye kapıyı açtı. Eli titriyor

du ,damarları ürperik ürperikti. 
- Gel yavrum. Nerelerde 

kaldın?. 
Diyerek onu içeriye aldı ve 

bir ana sevgisi ile bo~nuna sa-

Hava kurumuna 
Yardım 

BEKÇi MEHMET 

Evvelki gece Galatada Yüksek kal 
dırımda kıskançlık yüzünden bir ci-

Tokat, 14.A.A. - Hava kurumuna nayet olmuştur. 
yardım yolunda İlbayın başkanlığın- Yaptığımız tahkikata göre Yüksek 
da toplanan komite haftada iki kere kaldırımda Emin Bey çıkmazında 
toplanıp hava tcıhlikesini bilen üye kahveci İranlı Mehmet ile Hayriye 
kaydına başladı. Bu güne kadar 7000 Münevver ismindeki karı koca otur 
liralık yüken kayıt edilmiştir. Üye maktadırlar. Ve bunların 5 yaşında 
yazımı devam etmekte ve çalışmalar Ahmet isminde bir çocukları vardır. 
Tokat ilinin bütün bağlantısında iler- . On üç yıldır evlidirler. 
lemektedir. Ayni mahallenin bekçisi Refahiye 

ti İbrahim bundan bir ay evvel Mü -
Tarı vapuru izmirde nevvere müracaat ederek Mehmedin 

lrana gideceğinden ve işlerinin bo-
İzmir, 14. A.A. - Vapurculuk 

Sosyetesinin İzmir yoluna ayırdığı 
Tarı vapuru ilk olarak limanımıza 

gelmiş olduğundan vapurda dün bir 
öğle şöleni verilmiştir. Çağrılılar va
purdaki temizlik ve intizamı beyen
mişlerdri. 

KUÇUK TELGRAF 1 
HABERLERi - -,.;; 

* Denizli, (Tan) - Halke -
vinde açılan dikiş nakış sergisi 
kapanmıştır. Sergiyi açık bu -
lunduğu müddetçe bir çok se -
yirciler gezmiş ve beğenmişler
dir. 

• Kandıra, (Tan) - Gün dö 
nümü münasebetile yağan be -
reketli yağmurlar köylüyü se -
vindirmiştir. Bilhassa mısır ve 
keten ekicileri çok memnundur
lar. Maamafih pazara sığır, yün 
mal etmediği için, arpanın ki
losu 3, buğdayın kilosu yedibu
çuk kuruştan aşağı düşmemiş -
tir. 

* Tarsus, (Tan) - Şar kuru
lunun kararile 1 mart tarihinde 
her taraf ta peçe kaldırılmıştı. 

* Şirketi Hayriyeye ait 18 nu 
maralı kömür kayığı Beylerbe -
yi spor klübüne ait futaya çarpa 
rak parçalamıştır. 

* Evvelki gece saat 23 de Kr
nalıadada bir cinayet olmuştur. 
Kınalı adada Nar çiçeği soka -
ğında oturan Eskişehir şeker 
fabrikası İstanbul bürosu me -
murlarından Şefik eşi Ferihayı 
geçimsizlik yüzünden mavzerle 
karnından ağır surette yarala -
mı.ştır. Şefik yakalanmış, yaralı 
kadın da hastahaneye yatırı! -
mıştır. 

rıldı: 
- Safiye'ciğimmm ... 
Safiye de: 

·-

- Çok mu göreceğin geldi 
ablacığım?. 

Diyerek geçkin kadının boy
nuna kollarını doladı. Bu sar
maş dolaşhk bir saniye sürdü. 
Sonra, ikisi de yürüdüler. Safiye 
çok şendi. 

Bütün güzelliğini yüzünde, 
gözlerinde taşıyor ve merakla 
soruyordu: 

- Babalık yok mu?. 
Hanife kadın: 
- Bırak Allahmı seversen. 

On gündür ne çektiğimi ben bi
lirim. Sen yoksun diye bütün ti
tizliği üzerinde. Suratından dii· 
şen bin parça oluyor. Her şeye 
kızıyor, her şeyden öfkeleniyor, 
en küçük şey için beni dalayor 

Genç kadın bütün bu öfkele· 
re, kızgınlıklara aldırış etmeden 
tekrarladı: 

- Evde yok mu?. 
Hanife Kadın: 
-Yok .. 
Dedi, sözüne ekledi: 
- Olmasın daha iyi. 

zulacağından bahsetmiş, kendisine 
kaçmasını ist7~iştir. İbrahim.. ayni 
zamanda ailesını bırakarak Munevve 
ri alacağını da ilave etmi_ştir. Bu~un 
üzerine Münevver bckçı İbrahıme 
kaçmıştır. Bekçi İbrahim de Münev
veri Sultanahmet taraflarında ahbap 
!arından birinin evine götürmüştür. 
Karısının kaçtığını haber alan İranlı 
Mehmet d: bir müddet Münevveri 
aramış ve nihayet bekçi İbrahimin 
kaçırdığını anlayarak her ikisini de 
mahkemeye vermiştir. İş mahkemeye 
düşünce Münevver tekrar Me~~.d~ 
baş vurarak barışmak jatctılgını soy
lemiştir. Mehmet evvela razı olmak 
istememiş. fakat sonra, 13 yıllık ka 
rısına dayanamıyarak barışmıştır. 

Bekçi İbrahim, Münevverin elin. -
den gitmesine çok üzülmüştür. Bır 
gün MünevYere rastlayarak: 
-- en r: nden karımı bo a -

dım. Madem ki, kaçacaktın, niçin be 
ni karımdan ayırttın, demiştir. 
İbrahim bundan sonra da, Münev

vere her rastlayışında ayni sözleri 
tekrar etmiş ve : 

- Tekrar birleşelim, diye ısrar et 
miştir. 

Fakat Münevver, bu tekliflere hiç 
kulak asmamıştır. 

Bekçi İbrahim bu vazivet karsısın 
da çok kızmış ve bazı kötü düşünce 
lere saplanmıştır. Nihayet evvelki 
akşam, Münevverin kapısının önün
de beklemiş, kadının çıkmasını gözet 
lemeğe başlamıştır. Münevver saat 
19,30 sularında, biber almak üzere 
evinden çıkıp karşıki bakkala gider 
ken, bekçi İbrahimle karşılaşmıştır. 
İbrahim evvelki tekliflerini tekrar 
etmiştir. Münevver evvelki gün de 
lbrahime çok soğuk davranmış ve o
nun tehditlerine omuz silkmiştir. 

Bunun üzerine gözleri kararan İb
rahim hemen tabancasına davranarak 
Münevvere iki el ateş etmiştir. Mü -
nevver biri kalbinin üstünden, diğe 
ri göğsünden olmak üzere iki ağır 
yara almış ve feryatlar içinde kal -
dırımların üstüne düsmüstür. 

Silah sesi üzerine ~traftan yeti -
şen polisler, bekçiyi yakalamışlar ve 
Münevveri de hemen Haseki hasta
hanesine kaldırmışlardır. 

- Neden?. 
- Sana çok kızıyor .. 
- Ne yaptım yine ben?. 
- Gelmiyorsun, görünmüyor-

sun .. diye çok içerliyor. 
- İyi ama, parasını gönderi

yorum. 
- Şimdi paraya değil de, se

n in gelmeyişine tutuluyor. 
Genç kadın, güzel kadın, gü

neş renkli kadın mantosunu 
omuzlarından düşürdü, odaya 
girdi, ilk kanapeye oturdu. ya
naklarında toplanan sevgi gülü
cüklerini yüzüne dağıta dağıta: 

- Büsbütün gelmiyeceğim
den mi korkuyor?. 

Diye söylendi. Hanife Kadın 
~ok heyecanlı idi. 

- Bilmem ama, karşılas1rsa
nız hiç te iyi olmıyacak. Bilmi
yorum ne yapmalı?. 

Dedi, genç kadının gözleri 
icine baktı. İhtiyar -kadın bu 
gözlerde korkusunu giderecek 
bir teselli, ıstırabım yenecek bir 
avunma arıyordu. İri, siyah, 
katmerli gözlerini devire devire 
güvenle Hanif e'nin bakışlarını 
sözlerine çeken taze kadın: 

Okumuş kızla cahil delikanlı 

Kendi denginin zıtlarından 
hoşlanmak tabiidir. Sarışın
lar esmerden, esmerler sarışın
dan, hatta uzun boylular kısa
dan hoşlanırlar. Fakat huyu
nun zıddını sevenler pek olma
dığı gibi cahilden hoşlanan okur 
yazarlara da tesadüf edilemez. 
Hatta az çok tahsili olan bir er
keğin elifi görse mertek sanan 
bir kadın okur yazarı tercih ede
seğine şüphe yoktur. 

Fener'den "Bir Ses" işaretile 
bize mektup yazan genç kız 

kendisinin ortamektep tahsili 
olduğunu bildirerek diyor ki: 

" ... Beni eski dostlarrmrzdan 
birinin oğluna vermek istiyor-
lar. Bu gençle memleketinden 
geldikçe, iki üç defa görüşmüş, 
tanışmıştım. Son derece sade ve 
cahil, buna mukabil saf ve temiz 
bir çil tçi olan genç beni sevmiş. 
Ailesi vasıtasile aileme müraca
at etmiş. Onlar da münasip 
görmüşler. Nişanlandık, doğru
su babamın ve annemin arzula
rına karşı duramadım. Fakat 
şimdi düşünüyorum: 

Ben Istanbulda doğup büyü
düm, az çok okur yazarım. Her 
gün ı;cızete OkUclugum 5ibi bir
cok ta roman ve edebi eser oku
dum, hala da elime geçtikçe bu 
çeşit eserleri okumaktan zevk 
alrrım. Halbuki nişanlım dedi
ğim gibi hiç okumamış, köyde 
büyümüş, toy, ona pmkabil zen
gin, işkU~ar v saf bir gençtir. 
Bana zenginliği, işküzarlıgı ve 
saflığı nişanlanmak kararını 
verdirdiği halde cehaleti bugün 
beni tereddüde düşüriiyor. Be
nim için lstanbuldan oldukça 
uzak bir köyde belki yaşamak 
mümkündür. Fakat cahil bir 
adamla mes'ut olmak mümkün 

.. >" mu. 
Evlenirken yalnız parayı ve 

vücut rahatlığını değil, ruhun 
rahatlığını da düşünmek Iazım
geldiği geç aklınıza gelmiş. Bir 
erkeğin karısında hiç olmazsa 
okur yazarlık aradığı bir zaman
da, sizin kadar okumuş bir genç 
kızın büsbütün saf ve cahil bir 
köylü delikanlı ile mes'ut olma
sı kolay değildir. Nişanı, yine 
ailenizi inandırarak geri alma
ğa çalışınız. 

• Gençlere baba öğUtu 
Biz bu sütunlarda fırsat düş

tükçe kadında aranacak birinci 
vasfın ev kadınlığı olduğunu, 
bir kadının evvela - şu eski ta-

- A .. Sen çok korkak olmuş
sun abla .. 

Dedi, sözlerine ekledi: 
- On gündür, yokum. Bun

dan ne çıkar?. Bu adamın bir 
türlü aklı ermiyor ki, su gibi 
harcadığı para kolaylıkla kaza
nılmıyor. Ben hergün evde ve 
onun gözü önünde oturursam 
para nereden gelecek? 

- Doğru. Haklısın kızım. 
Yerden göğe kadar. Sana söyle
necek lafım yok. Ama, Hüse
yin dert anlamıyor. Öfkelendik. 
çe kızgınlığını benden çıkarıyor. 
Sabaha kadar vır vır başımın 
etini yiyor. 

Genç kadın, bacağını bacağı
nın üzerine attı, çantasından bir 
cıgara yaktı, söylendi: 

- Ölsede kurtulsam bari. 
Ve birden rengi soldu, sesi 

titredi: 
- Acaba ben bu hayattan 

hoşlanıyor muyum. Onu hiç so
ran yok. Ne kadar ıstırap çeki
yorum, ne kadar kendi kendimi 
yiyorum, ne ağulu günler sürü 
yorum. Bütün bunlara karşı ilgi 
duyan benden başka hiç kimse 

biri ile - hanım hanımcık 
ması Iazımgeldiğini 
Dün aldığımız bir mektUP 
ta yaşlı bir kocanın ev 
olmıyan eşinden acı şikaYe. 
le doludur. Mektup şudut'• 

"Size bu mektubu de 
döktükten sonra derman 
ne tavsiye edeceğinizi s

8 için göndermiyorum. 
bence bunun ilacı yoktur. 
benim çektiklerimi o ~ _u 
gençlerin ders alması ıçı~ 
yorum. Ben üç sene evve' 
dokuz yaşında evlenmiş, l 

1 bulun tanrnmrş tacirlerinde. 
riyim. Servetim memleketi 
de göze batacak bir dereced 
duğu için Nişantaşının gül~ 
dillere destan bir kızrnı a 
tım. Bu kız daha yirmi ya ~ 
kibar ve eski, servetini ka

0 miş bir ailenin kızıdır. ~ 
yalnız güzelliğine kapılf1!8 

ailesinin görmüş geçirmıŞ 1İ 
aile olduğu için kızlarrnın ~ 
kibar, hem de orta halli ya 1. 
larından dolayı ev işlerine .

1 mış olacağı kanaati de arntl, 
du. Meğer aldanmışım. 

tanımadan, araştII'madarJ J. 
kadın hakkında hüküm ve ;I, 
nekadar yanlışmış! .. EvJend 
mizderiberi bu kadınrn bit 
düşüncesi vardır: Tuvalet, 
gezinti.... Yeni yeni pokere 
alrşıyor. Ben ondan yeme) 
şirmesini, ortalık temizlertl 
elbiselerimi ütülemesini 
miyorum. Bütün bunları 
cak adamlarımız var. f. 
bunları yaptıracak olan da 
kadrnıdır ki, o yok. O 1 
giyinmesini. gezmesini bil° 
F.renklerin en zengin ve 
aile kızlarına bile bulaşıktall 
ki~e. bi~kiye kadar bütün...1!!. 
/erini öğretmelerinin sebe 
dur: Hepsini bilsinler ve a. 
larrna bilerek direktif versı 
Bir gün adamsız kalırlarsa 
şırmasrnlar. Evleri intizS 
kaybetmesin. Bizimkiler -" ;,ı 
nimki g i b i 1 e r d e n b~ 
diyorum - yemek pişir 
ortalık süpürmeği hizme 
ve ahçılık sanıyorlar." 

Gençlere öğüt olsun di~ 
.zılan bu mektuba bir iki sa 
biz ilave edelim: Sakın k 
merdiven dayadığınız za~ 
ranıza güvenerek yirmisindl 
kızı tanımadan, sevmed~~ 
vilmeden almağa kalkrn~ 
Tanımadan, sevmeden, . 
meden aldığınız bu kız ev if 
se de yapmaz ve: 

- Ben bu kart herifin ıı. 
vardım? Parası var, iste 
yaptırsın. Elbet ben gezip 
cağım ... 

Deyiverir. 

yok!. 
Bacakları bacaklarınııı 

rinde sinirden titriyordU·. 
öfkeli, daha içli devam ettı· 

- Günlerimi geçirrrıe1' 
bin bir kılığa, bin bir kal~ 
riyorum. İnsan için oldıJ 
bi görünememek, gör~ııf, 
den bambaşka olmak or 
öyle ağır şey ki. Ne çek1j,it 
neler yapıyorum?. Bunu 
biliyorum! 

Hanife Kadın, boynuıı&J 
rek ve yavaştan alarak= ..• aı 

- Hep öyle değil rn~:: 
Dedi. Safiye, buna bU t 

tün içerler gibi birden P' 
- Ne çekiyor~unuz. 

şey. Ben kazanıyorutil•ıd 
tiriyorum, ben çile do 
rum, siz yiyorsunuz.· çe 
bu mu?.. ş 

Ve bahar kokulu, gilıt~ 
li, güler yüzlü genç kad 
yülü, tıhsımlı,- iri ka.r•, 
birden ışığını !taybettı, "f 
rma iri birer damla yaŞ sal 
ten gelen, ıstıraplarını 

1 [Arkas 
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~iıncılarımı• Yunan kalesi önünde 

ATiNA iLE YAPILAN REVANŞ MAÇI 

·rakımımız BUtün Tehlikeleri Atlattı, 
Oyun 4-1 Galibiyetimizle Neticelendi 

ıstanbul muhtelitinin bütün oyuncular1 epiyce uğraştılar 
ve Yunanhlan büyük farkla ve hakh olarak yendiler 

[Bq tarafı ı incide] ~ 
cimJer arasında Münevver'i çatmna- fi/!''~,..,._.,,. 
mqtı. hd cUn Ost üste yuclıpms ya
zılarda hUcum hattının nalll ~
m ıanıngcleceiini ipret ederken, bil· 
JıUU Münenerin oynatıımaamda 11• 
rar etmittik. Futbol heyetine tqek • 
kür ederis. Bu marımız karfıaında 
hi11iyatına bpılmıyarak, çağırmadığı 
halde Mllneneri talama ıoktu ve hli· 
cwa battım söylediğimiz ıeklide yap• 
tı.Efer Futbol heyeti muavin battı İ• 
sin de aöziimUzü dinleyerek ıağ mua
vine Faruk yerine Bükreıte çok güzel 
bir oyun çıbnnıt olan GüneıJi Repdı 
koymuı olsaydı, muavin battı da bel
ki hiç aksamaz ve sağ muavin yüzün
den yediğimiz Yunanlıların yegane 
~olij c1ae1 ...... 

Rnant a.IÇIDI ..,-...1r ltill ... 
Taksim ıtacfyanuna on bin kiti ıeı • 
mitti. Ne tribünlerde ve ne de brp 
tarafta, iine atıIA yere dilpleyecek 
kadar bir blabahk vardı. 

lıtanbul halla biliyordu ld Yunan
hlar atletik kabiliyetleri itibarile bize 
iletin olmalrlı beraber teknik hmu -
aunda bU onlara daima üıtilnUz. Şu 
halde, iyi bir takım yapılına mutlaka 
yeneriz. lıte bunun içindir ki Takıinı 
atadı dün bu kanaati belliyen on bin 
aeyirci De dolmuttu. 

Maç ftkti yaldqtıkça, heyecan 
ıittikçe artıyordu. Nillayat eneli Yu· 
nanhlar, ıonra talmnınnz allatiar ara
tmda çıktı. tık itimiz takıma bir ıö• 
atmak oldu ve hticum hattmm tayle
diğinıiz cibi yapıldığını, cm 1aat1ann 
da aöyledilbnizden yalnız bir farkla 
tqkil edildiiini gördilfümUz nman 
yiireiimise ıu ıerpildi. lıtanbul bn
Jık tabm töyle idi: 

Bedii (F.B.) • Ltltfi (G.S.), Y~r 
'.<F.B.) • Mehmet Rept (F.B.) g-aat 
(F.B.) Faruk (Bf.) - Fikret (F.8:), 
Şeref <Bt-1. Rasih (G.) Jlünen!f 
i.(O.SJ"1!9u1 (F.B.). 
~ )eklini Jauca anJatahmı 
,._ .,. bir oyun çdraramadıJr " 

futboldaki llleliyeti durmadan kotan. 
bılnnadan 11payan, JOfUlmak bJJme • 
rn. can Macak lradar favl yapa, lü 
tıracak bctar ltiru eden bir taJmna 
~ da, laele toprak bir abada daha 
•T• OJUB ~ da 1>iru cOçtiL 
Eter Atlna •uhteHtile BUkrqteld O· 
ND. ••dı ~ taM!mlJı p.ı bir,,.. 

Yunan lalesi tehlilie gegiriyot 
landa oynaaayclık. bu talmn, karımıız· bütün hıziyle koprÜ yakalayan Ni
da billbiltiln lilinip giderdi. yazi, Raıihin demarke olduğunu ıar-

llk golümüzü, dün çok iyi oynayan dü ve onun önüne attı, Rasih topu dO 
aağ taraf hücum hattımızın mükem • zelterek kalecinin Jamıldanmuma 
mel bir alanile yaptık. Münevver Ni- meydan vermeden ikinci defa Yunan 
yuiye bir pu verdi, Niyui topu tek· kalelinin ağlarına taktı. 
rar Münevvere geçirdi. Ruih eppelik Bu golümüz de, ıtadyumu ~latan 
bir vaziyette ilerledi, Münevverin ken alkıtlarla karplanclı. 2 • 1 plibiyeti· 
dieine tam nmanmda verditi bir paa- mize rağmen Yunanlıiar bir cfOzilye 
la kaleye kadar aokulclu w kalenin koıuyorlar, ııçrayorlar, oyunum~ 
bot tarafına bir ı&s attıktan aonra to bozuyorlardı. Muavin hattı pek iyı oy 
pu Yunan •llanna taktı. namadığı, Şeref te hiç muvaff~ ola· 

Münevver. Niy_.t ve Raıifdn .. • maclığı ve Fikreti itJetcmedilf İçill bil 
vinçle biribirlerlne aan1ma1an arum- cumlanmu pek tetirli olmuyordu. 
da çılpıca allafJanan bu pi, iyi bir Bununla beraber Raaihin ortadan bir 
hücum hattının verdilf ilk meyve idL 1aiicumunda Yunan müdafileri bariz 
Bir müddet Atina takımmı tazyik et- bir penaltı yaptılar. Hakem Salt Sali· 
tik. Fakat yirmi bctinci dakikada aol- haddin bunu vermedi, vermemekte de 
dan teri bir hücum yapan miaafirler, çok dofru yaptı. Çilnkfl vaJdtlerlDi o
aağ muavinimizin bir hatam y{hilndcn yundan fazla itirula ıeçiren mltafir· 
biricik collerini gUzeI bir tekilde yap- lerin mmn kırın edecekleri ))eltielli 
tııar. Etuen Atin& takımı, yapabildi• idi. tık devre 2 • 1 plibiyetimklt bit· 
li htkumlan ekseriya toldan yapıyor ti. 
n iyi oyunculan aağ açıkları oldufu ikin 1 devreye takımımız, tal _.. 
hmlde bu taraftan i§leyemiyorlarclı vin Kadriyi alarak, Faruju 4- tol 
l • J tan iki taraf ta galibiyet uyı· muavine geçirerek çıkmqtı. 
aıaı atmak için plıpyorlarcb. Ancak Mağltlbiyetin telirile Yunı•Jr1ar 
bbimldler her samuı daha alır buı· oyuna acrt ve favllü bir tekil verdilU· 
yorJardı. Bir mUdet 80Dra ıene aaf· Böyle oldufu halde durmadan asOda· 
dan bir bUcum yaptık. Münevverin faalarmı tazyik ediyorduk.Ni~MO 
nrdiji toP.u auta sıJmuık iUm ~eıa ııevver, Raa.ih ili a.alafl1.orlar, Jllnu 

.. Besim (800) metreyi liazanırken 

istanbul Atletizm Birinciliği 
Musabakalarda Galatasaray Birinci, Beşiktaş 

ikinci, Fenerbahçe Üçüncü Oldular 
iki gün içinde dört tane 
Türkiye rekoru kırıldı 
Diln İstanbul - Atina futbol maçın 

dan evvel, Taksim stadında İstanbul 
atletizm birincilikleri müaabakalan· 
na devam edildi. 

Evvelki gün iki Türkiye rekoru 
kmlmıftı, dün de yeniden iki rekor 
kırıldı. 

Dünkü teknik aonuçlar: 
100 metre: 
1 - Raif B. J. K. 11,Z 
2 - Naci B. J. K. 11.7 
3 - Müfabham F. B. 11,9 
200 metre: 
1 - Raif B. J. K. 23,4 
2 - Miifahham F. B 24,1 
3 - Hilmi F B 
400 metre: 
1 - Münci G S 54,4 
2 - Taha G S 55, 
3 - Cemal F B 
800 metre; 
1 - Ömer Besim G. S 2. 6. 1 
2 - Ziya 1. S. K 2. 6. 7 
ı - §Jılt 
5000 ... tıe: 
ı - 11aJmc1 o. ıe.n.s 
2 - Teoharidfe G. S. 16.29.8 
3 - Remzi B. ]. K 16.39.8 
Tek adım: 
1 - Zeki B. J. K 6.455 
2 - Cihad F. B 6.45 
3 - Mithad G. S. 6.41 
Bu müeabakada milaabaka harici 

olarak Avni (B. J. K) atlamuı ve 
6.75 gibi yukarildleıden. Yükıek bir 
-terece elde etmİftir. 

Yilbek bir derece elde ctmittir. 
Yükeek atlama: 
l - Cihad F. B 1.75 
2 - Sedad G. S 1.70 
3 - Melih B. J. K 1.65 
Sınkia atlama: 

Şeref fena oyunlle bilcum hattının tol 
tarafını aksatıyor ve Fikretten iltifa
de edilıneaine mini oluyordu. 

Etat bu devrede daha iyi oynadı 
fi libi, Faruk ta tol tarafta biru d .. 
ha iyi oynuyordu. Sağ tarafta ile Kad 
ri ~nıa, bq1a uir&fıyor, Niyaziyi iyi 
bealiyordu. 

Gittikse tertlqen oyun brpmda 
Eaatint aakatlancb ve çılanak mecburi· 
ye de kaldı. 

Pikret merkez muavin yerine, Şa
ban da Fikretin yerine .ccçtiler. 

Bu urada gene Raalhe Yunanbta· 
rm Y&ptıklan bir penaltıyı hakem çal· 
madı. Anlıplın hakem de Atiaa muh 
telitini au 18tilrmes bir fe)d1de yen· 
menıisi iltlyordu. Fakat Yunanlılar 
iti azıttılar. Ralib lwpandaki oyun· 
cuyu atlattıktan tonra kaleye dofru 
akarken bu tefer iti açıla vurdular n 
socukcağm bal cfb ibir favulle tepe
taklak getirdiler. Artık bu o kadar a· 
çık bir penaltı idi ld hakem bildin ko
nubeftrülfne (milafirperftrliiine) 
bUtibı mflaamahıuna ratmen artık 
bunu Çalmımasbk edemedi. 

ite bakmu ld bu (tar tBr ca.um 
l*mafına) denecek lradar çır pen
altıya. Yunan futbolcuJan ıene itiraz 
etlnefe Jrallattılar. Penaıltıyı Münev
vv fevbl&de plhe bir filtle atarak 
6çilndı ıolOmlri yaptı. 

Bundan IOlll'& YUnanlılar mUtbi, 
bir panlfe utnddar. kaleleri Adeta 
ablob edilmq bir duruma dilıtil, fa· 
Irat lralectıerl cidden ,U.el oynayarak 
~ ıole meydan vermedi. Bir ara
:: Şftif Raalb• alcbfı çok yerinde 

pula Yunan lralecilinlıı karpm. 
:: yaJnzs lralcb, ne yasık ki eline, da· 

, doiru1a ayağına ıeçen muhakkak 
ıoı fınatmı. topu havalandırarak b
~ Biras aonra, buna bir fırsatı da = topu plhe etmek hcveslle by-

Bu ıtlzel ild fıru.tı bybettilfmb 
halde Yunan kalelinde dlnlilncO ıot. 
el De tutulur ıibf d~u. 

Niba)'lt topa ,.Jtaı&1an Ruaa Ud 

Tublni (400J mnrenln ~ıkııııi4• 
ı - Fethi G. S 3,50 Galatasaray, i~lliltnl 46 puvanla 
Giille atma: BeJlktaı aldı 
ı -Veyai ı. S 12.87 Otekl klüplerin al4ıiı puvanlar 
ı - Nail! G. S 12,03 ıayledir: 
3 - bnt F B 9,40 Fenerbahse 24 
Diak atma. letanbulçor 13 
1 - Veysi ı. S. 42. 40 Günet 11 
z - Naili O. S. 40.13 Su klübU 3 
3 - lzset P. B. s1.zs Marcal Thll gene ••mplyon 
Ve,.t bu müllbl.Jam yeni bir Tür 

kiye rekoru yaf)tı. 
Cirit atma: 
1 - Karakq G. S. 55.89 
2 - Fikret o. 40.99 
letanbul birinciliğini 52 puvanla 

Manilya, 14 A.A. - Orta ıtır dUn 
•·a boka ıampiyonu Manel Til, ort''\ 
ağır dünya ıampiyonluğu için yapı
lan bir maçta Kid Tunero yu yemniJ 
tir 

Moda Kotra Yarışları 1 ·------

DWa yarıılarda bir iotra 

Birinci Krib laimll teknede D ... 
nıit Turgut ı. S. K. 1.27.55, ildnci be
kir iainıli tekne ile Sallhaddln Au 
dolu kulübü 1.31.30, iiçünc6, llaml i-
limli tekne ile Şadan l.34.25 t. 8. K. 
dlSrdüncil Meral iaim1l tüne ile ibra· 
bim İdman yurdu 1.38.10, beflnd Ay 
bigo iıimli tekne ile Raif t=-- JUf" 

Yunanlıyı (~~fakat bir CkllncWnU 
ıcçemiyecellDI anlayınca llUnevvere 
paı verdi, lltlnener s8g bir vasiyet· 
te pk illa ve mlkeasmel bir tiltle 
darillncl uymmı da yaptı. Oyunun 
IODlarma dolna talamrm•an mildafa. 
umda yorpa1uk g6rtlnmefe baflaclı. 
Hele Ud mOdaftimla de topallıyarü 
OJDUJOrllrdı. Misafirler bid arkittır . 

du 1.40.SI olmuılırdır. 
DUn Modada öğleden evvel titan • 

bul mmtakuı denizcilik heyetinin bi
rinci yelken y&nfJ yapıldı. Rotaaı Mo 
da Jcoyunda takriben 6 mildi, Y&nflar 
12 metre kare prpi 11n1fmda yapıldı. 
lttirak eden kulüpler: 

Anadolu Hiaan idman yurdu. 1. S. 
X. Ku1'6bil ve Anadolu kuIObU idi 

mata bat1adılar, fakat müdafaa ve 
merkez muavin Fikret canla bat1a sa
hprak bütün teblikeleri atlattılar. Nl 
bayet OJIUI 4 - ı ~ bitti. 
Takımda Şerefle bqb ak· 
•yan olmadı. Bun=- tala· 
mm btlttln o,unculan ...,ce utrat
tılar' haklı bir pllblpt lruandılar, 
HeptJni tehdit ederi& 
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Dünya Gazetelerine Göre Hadiseler 
(TAN)IN ÖYKUSU 

BENHUR PRENS 
DO~U AFRiKASINDA 

italya Ve Habeşistan 
Temps'dan: 

l tal yan • Habct çekipnesi yeni bır 
safheya giriyor. Uhe~de toplanmış 
olan hakem komisyona üyeleri, va
zi felerinc devamdan vazgeçtiler, 
Çünkü karşılıklı iki tezi telif ede
mediler. İtalyan delegesi, mcsuliyeti 
tesbit edilmek gc.rckcn hadiselerin 
cereyan ettiği Ual-Ual bölgesinin, 
Habeş arazisinde lı:iin olduğuna dair 
olan Habeş tezini katiyen kabul et· 
memekte ısrar etmiştiT. Böyle bir 
konu, ister istemez. İtalyan Somalisi 
ile Habeşistan arasındaki hudutların 
tayini gibi esa.h bir meselenin incc
Jenmesıne muncer olurdu. 

Roma hukıimeti, hakem komisyo
nu salahiyetinin böylece genişletti
rilmesine daima muhalefet etmiştir. 
Bu mesele, Cenevrede, Uluslar ku
rumu derneğinde ortaya atıldığı za. 
man İtalyan delegesi Baron Aloisi, 
hakem komisyonunun hudutların 
tahdidi işine asla temas etmemesi 
gerekliğini, katiğ olarak işaret et· 
mişti. Liheyde toplanan hakemlerin 
vazifesi, sadece Ual-Ual hldiselerine 
münhasır kalmış bulunuyordu. Hi· 
diselerin Habeş yahut Somali arazi -
sinde vuku bulduğunu tesbit etme
den, hangi tarafın mesul oldu'ğunu 
tayin etmek güç olduğundan, hakem 
komisyonu işine devam edebilmek 
imkansızlığı karşısında kalmıştır. . 

İtalyan - Habeş çekişmesinin ikı 
taraf aruında doğruca ve Cenev~
nin gösterdiği hakem uzlaıma _yolı~e 
!lalli için tutulaın metodun vahım bır 
muvaffakiyetsizliğe uğradığı gerçek 
liğini saklamağa yer yoktur. Evvel
ce de yazdığnnı:ı gibi, ,ltalyanlar.~a 
Habeşler arasında vukua gele.n bu
tün hadiselerin batlrca sebehı 1906 
danbcri Habeşistan ile Somali ara
sındaki hududll!l kati olarak asla tah 
dit edilmemiş olmHındandır. Bunun 
içindir ki, bir kaç ay öm:e Ual-Ual 
bölgeainde vuku bulan bu derece ö
nemli bir çarpıtmanın mütecaviz ve 
mesulü kim olduğunu tayin edcmi
yecek bir durumda bulunuyoruz. A· 
dis-Abeba hükumeti. ahitlere dllya
narak, bu aruinin Habeı toprakla-

EDEN 
tınc!lan sayılı olduğunu iddia eaıyor. 
İtalyan hükUıneti ise, Ual-Ual nıev
kiinin, yıllardanberi İtalyanlar ta=a
f mdan iş&al edilmekte oldufunu ve 
bu işgalin asla itiraza uğramadığını 
ileri sürüyor. Her halde. İtalya, ara
zi üzerindeki olutun, münakaşa ko -
nusu olmasını katiyen kabul etmiyor 
ve hakem komisyonunun Ual-Ual 
mevkiine tecavüz eden Habeşlilerin 
İtalyan bayrağına karşı İJledikleri 
hakaret meaelesinden batka bir fCY· 
le meHUl olmamasını iatiyor. 

Ubeyde, uzlaıtırma gayretleri bir 
cıkmua (inli. Ancak, muvaffakiyet
aizlikle (irilen çıkmua bakarak, me-

No.9 

Abanoz Bilezik 
RENE CHAMBE 

Zihnim daima teyakkuz halinde, 
bir insan kalbinin geçirebileceği bü
tün hiılerin her çetidini tadıyordum. 
Kalı ümide kapılıyor, aonra yeise dil· 
şüyordum, kih kıskançlık, kin ve 
nefret bütUn hüviyetin mi sarıyordu. 

Bir hiç, meael& bir gülümseme. 
beni içinde kıvrandığım uçurumdan 
tutup ümit dünyasına çıkarıyordu. 
Ben ki. Almanarre'daki bu kilçltk 
eve guya bir parça sükunete kavuı
mak için gelmiıtim değil mi? Nere
den nereye? Artık hayatım intizam
sız, hUmmalı, üzücü bir hale girmiş· 
ti. 
Masamın U%Crine yığılan mektup

lann hiçbirine cevap vermiyordum. 
Hele gazeteler kupklanyle olduğu 
gibi açılmamıf duruyorlardı. Zavallı 
sulu boyalanmın hepsi de natamam 
kalmıılardı. ıf 

Madam Pezarg da bendeki bu de-• 
iitikliğe şaııyordu. Artık eski geve
zeliği kalmamrıtı. Bana da bir şey 
sormıya cesaret edemiyordu. Sessiz,ı 
sadasız eşyalan düzeltiyor. elbisele
rimi fırçalıyor, yemeğimi hazırlı· 
ror. birdenbire şapkamı batıma ge
tiriP ç•ta hazırlandıfun uman, 

selenin sulhen halli için ba§ka çare 
blmadığı zannedilmelidir. Bunun 
böyle olduğuna inanç getirmek içın 
Cenevrede verilen ve her iki taraf 
hakemlerinin, hükümlerine riayeti 
taahhüt ettikleri kararın suretini in-

GRANDi 
celemek yeter. Bu kararda deniliyor 
ki: 

Uluslar kurumu, 1928 tarihli İtal
yan - Habeş muahedesinin beıinci 
maddesi mucibince iki tarafı arala
rında yalnızca anlaşmakta özgür bı
raktı. Ancak, çekişmenin halli için 
dört hakem arasında 25 temmuza ka
dar bir uzlaşma yapılamaz ise, ulus· 
lar kurumu tekrar toplanmağa ve iti 
betinci bir hakeme havale etmeğe 
karar verdi. 25 ağustos tarihine ka
dar uzlaıma ve hakem yolile bir an· 
lafına husule gelmiyecek olursa tek
rar toplnıarak durumu incelemeğe 
de karar verdi.,. 

Bu ibare sarihtir. Komisyonun 
dört üyesi, 25 temmuza kadar muta
bık lcalamadıklarmdan uluslar ku -
rumu. bitaraflar arasından bir betin
ci hakem seçmek mecburiyetinde ka
lacaktır. 

f ıte bundan dolayıdır ki, uluslar 
kurumu genel sekreteri Avenolun 
Londra ziyareti özet bir önem almıt 
gibi gorünüyor. Şüphe1izdir ki Ce
nevre derneği 25 temmuzda beıinci 
bir hakem tayin edecektir. Fakat bu, 
bir formaliteden batka bir fCY değil
dir. Bu münHebetler meselenin de· 
rinden derine incelenmesi mümkün 
delildir. 25 aju.toata. ~ 
1rıem u...til. btl~ llmftffaWjiij • 
sizlik gösterdiği takdirdedir ki, u • 
luslar kurumu konseyi durumu yeni
den incelcyebilecektir. 
Bazı gazetlerde görülen haberlerin 

tersine olarak. 1ngilis hüklımeti, ku· 
rum derneğinin derhal toplanmasını 
iıtiyecek değildir; çünkü meselenin 
bugünden bütün şümulile ortaya a
tılmasında ciddi mahzurlar olduju 
anlaşılmıştır. 

Avenolün Samuel Hoare ve Eden 
ile görüştükten aonra İtalyanın Lon· 
dra büyük elçiıi Grandi ile de ko· 
nupnuı olması, bir atalagmayı kolay
laştınnağa en elveri,~ uculün. İtal
ya ile uluslar kurumu arasında bir 
buhrana yer vermeksizin - aranmak
ta olduğunu isbat eder. Zaten bunu 
aağduyu ve akıl emreder; çünkü İ
talyanın uluslar kurumundan çekil
mesine müncer olacak böyle buhran, 
kurumun otorite ve prestiji için en 
vehametli sonuçlar verebilir. Bunu, 
defalarla anlatarak, nrarJa yazdık. 
Bugün en önemli dava uluslar kuru
munun rolünü ve nüfuzunu bilhassa 
Avrupada korumaktır. Çünkü Al -
manyadan sonra İtalya da çekilirse 
bu rolü ve nüfuzu korumak çok müı· 
kül olur. 

Aııl İtalyan - Habct çekipeıine 
relince: hakem komisyonunun mu -
vaffalciyetsizlifi. inaanı nikbinlife 

acaip bakıflarla hareketlerimi takip 
ediyordu. 

Şoeeye çıkınca uzun genntiler ya• 
pıyor, bazan sırtlara tırmanarak bir 
ağacın altına oturuyor ve orada tek 
batıma güneıin batıpnı aeyre dalı· 
yordum. 

Fakat erteıi sabah, yüzümde sa
hiri bir neıe ile. bütün azmimi bile· 
mit halde Heaperidaya gidiyordum. 
Zavallı atkımı aonuna kadar, mes· 
buhane müdafaaya karar vermiıtim. 

Bu Maryıe öyle ilahi bir kızdı. 

• Bir gün, daha doğrusu bir ak· 
şam, Maryae'in bilmiyerek, yahut 
bilerek gö~terdiği alakasızlıktan ar· 
trk Umtdi keserek, bu diyardan kaç· 
rn&ia karar verdim. 

Gece, Madam Perarı odasına çe· 
kilince. alelicele eşyamı, mektupları· 
mı, fatttclerimi ve savalh odacıiı
mı süslemek için yavaı yavaı aldı· 
ğım öte beri eıyayı, bibloları topla· 
dım. 

Mavi pancurları, ufak bahçea.i, iki 
ökaJiptüs ve birkaç portakal atacı 
ile o kadar çok hoşlandıiım bu kü
çük evi bırakıp gitmek de bana gilç 
geliyordu. 

Burada ne hatıralar bırakıyordum. 
Neşeli hatıralar, hazin hatıralar, ıa
adct hatıraları, ıstırap ve aşk hatıra
ları .. 

Aıkta ıstırap h~tıraları, en acı ve 

-;;-;-~;;;.;:Adliye Kocasını 
Avrupa siyasası Ôldüren Kadın 

Blrt FiLiMDEN Yazan : O. 

T•m,n'tlan: 
Rom« n.)'QHl çöunlerine na•· 

rem /n6iltere ltültumeti Ulaalar Ka· 
romono müracaat için airotlılı mu 
oollaltıyctaialiltten aonrcr daha ihtİ· 
,,.,,, bir hattı ltarcltet taltip etme
fe b'lflatnıftrr, Bu hcrrclr.tin Hhebi 
/tabanın Hcrbeı m•Hlesini ltöltün
den halletmeli ltunuımdcr wö.t.,.di
li craim w iretl•den ileri welm•lrte
dir. ltalyonın ba crrau oe iradai 
MUNolininin Eboli' de .öylediii .Ö;y
leude crçılrça anlatılmlfhr. 

Ameriltcrnrn ltcrlycın - Hcrbeı ihti· 
lilına ltcrnf'"crlttan çeltinmea de, 
Jn,iltere laülrıimetinin hattı ltcrrelte
ti üurincle tair icra etmİftİr. Niha· 
yet Franaanın hattı hcrelteti oe bil· 
lrtUMı Frcrnacryı ltalycıya bailaycrn 
do.ılagu birinci plancla tutma.. in· 
gilterenin bu ricatini daha bariz. bir 
§ekle koymuıtur. Umit ediliyor ki 
lngiltere hükümeti aiycuaaınr eaaalı 
surette yeniden göulen weçirrneie 
doiru teuecciih etlecelrtir. Bana de· 
lil olaralr ta )'Cin barbar 11e eair ve 
piy'"°ar olan bir memleketin ulus
lar kurumundaki yerini muhalıua 
dmeie layilt olup olmadıiını 11e cm 
calt med•ni milletlerin bulunocafı 
bir kurumdan Habe~stanın uz.aklaf 
tırıltl'KQı z.amanı ••lip gelmediğini 
.ormalarıdır. Sir Etlward Grigg, 
Timea gaz.ete.ine gönderdiii bir 
melttupto Ulu•lar lturumu palttının 
19 uncu maddesine tema• etmekte• 
dir. Bu maddede Vlualar ltrınnna 
azasının araaıra araıuluacrl durumu 
tetlrilr etmeleri ve durumun dünya 
müaavatını teltlilteye tlüfiirlip dü
ıürmedilini inc•lemelerinden bah
acdilmektedir. Mektup aahibi Ulus
lar kurumunun bu maddeyi na.sarı 
diltltate almaft ld~mgelcliğini be • 
yan etmekte ve ita/yanın bu meH· 
leyi ileri aürmemeıine karıı hayret 
etmektedir. 

aevkedecek mahiyette değildir. Bir 
beşinci hakemin, ne kadar yilkıek 
bir otoritesi olursa olsun, i§i bugün
kü şeklile halletmesi, pek az mtth• 
temeldir. Doğu Afrilcasındı tahad .. 
düs edebilecek her türlü ihtimallere 
karşı yaptığı süel ve finansal atı -
hmdan sonra, İtalya, özlü ve esaslı 
faydalar temin etmedikçe tuttufu 
yoldan asla geri döne~ez. Bu fayda
lar ancak siyasal karakterli bir an
latma ile elde ecll191allecekdr ld. hu
n un cinsi ve mahiyeti henüz açık~ 
farkedilemiyor. Fakat diplomasinın 
bütün membaları işletilmek :şartile, 
ağustos sonunda uluslar kurumu 
meseleyi tekrar foc:elenıeğe başla -
madan önce bunun cins ve mahiyeti
nin tesbiti mümklkt olabilir. 
-:: 

Dondurma •1dırm•'lc 

kuvvetlisi, fakat en 1&ili değil rnidir? 
Kalbim peri§&n. göz yaııanın kir

piklerime dayanmı!, evvelce o kadar 
sairin iken, sonradan allakbullak ol· 
muı hayatımın bütün saatlerine ta· 
hit olan nekadar cıyam \'arsa, hep
sini biricik ba\'ulutna yerleıtirdim. 

Evet, kasacatım. Hem de yann· 
dan tezi yok. Veda etmek için Hea· 
peridaya dahi uğramıyacağnn. Ta 
uzaklardan bir mektup gönderece
ğim, o .kadar.. Ve artık her ıey de 
bitmiş olacaktı. 

Bir dıba Maryae'i de görmfyece
ğim. Fakat ıize itiraf edeyim ki. o 
dakika kirpiklerime kadar gelen 
yatlan tutamadım ve atladmı. 

Sabahleyin ber 1CY hazırdı. He11• 
bımı da görmU4türıı. 

İtin is yUzUnU bilmlyen Madam 
Pezarg benim birkaç .günlük kısa 
bir seyahate çıkacafırm zannediyor
du. Ona da uzaklardan bir mektup 
gönderecektim. 

Fakat nereye ıidecektlm? Saat 
13.40 treniyle Tulona nu, Brötanya
ya mı, yoksa ailemin Daupbine civa
rındaki eski evleri,ıc mi? Daba bir 
şey bilmiyordum. Lakin bu trene 
mutlaka binecektim ve aon dakika· 
da karanmdan dönmekten korku
yordum. 

Saat on vardı. Tren tarifesini ka
rıştırırken. birdenbire titredim. Şa
kaklarım atarak, ycrimdcıa fırladım. 

Le Journal'dan: 
Adliye sarayları, ve güven yerleri 

olmak lizımıelirken, son zamanlarda 
kanlı vakalara sahne oluyor. Buralar
da biribirinden kanlı bir öç almak is
teyenler, ekseriya, geçimsizlik yüzün
den biribirinden nefret etmİ§ kan ko
calardır. Moulins ıehrinde Jeanne 
Tissier adlı kadın bu ka~h aahneler
den birinin kahramanıdır. BütUn acın 
dmcı müdafaaaına rağmen be§ yıl hap 
sc mahkum oldu. Jeanne yirmi ıekiz 
yaşındadır. Kendisi güzel denemez. 
Ancak zeki ve ateıli gözleri var. Ana· 
sının ve babasının tek kalan evladı ol 
duğu için naz ile büyümilftU. lyi bir 
tahsil görmUf, Inıilizce ve Almanca 
öğrenmiı, edebiyat meraklısı genç 
bir kızdı. Kendisi iyi kötü tiir de ya 
zardı. 1927 de ıenç kız, lı:omıuların
dan arabacı Auti11ier ile evlendi.1928 
de aralarmda müthit bir geçimsizlik 
başladı. Genç kadın o kadar meym, 
o derece münkesir idi ki, hem kocaıı
nr, hem de kocasının ana babasını ta
banca ile öldüreceğini söylüyordu. 
1929 da bir kız çocuğu dünyaya geldi. 
Fakat bu da, geçimsizliği gidermedi. 
Bu geçimıizliğin başlıca sebebi, iyi 
tahsil gtirmÜJ· incelmiş, romantik, p· 
ir bir kadınla kırda büyümüt, avdan 
başka birıcyden anlamıyan, kaba saba 
bir adamın evlendirilmelerindeki mü· 
nasebetaizlik ve nis.betsizliktedir. Bu
na kadının sağlıksızlığını, parasızlığı
nı da lcatarıaruz, böyle bir ocagın, ıe
çimsizlik ve nifak ocağı olacağını an
larsınız. Bir arada yaıamalan imkan
sızlatan kan koca bir defa ayrıldılar, 
tekrar banttılar, tekrar ayrılıp tekrar 
banıtılar ve illb ... Nihayet 1934 de, 
haıta çocuiile kocaıını takip edemi
yeceğini bildiren Jeanne•nın aleyhine 
Jtocuı tarafından botanma davası a -
çıldı. Kadın, u:tırap ve ve teeuür için
de çıldırdı, tehevvilre geldi, bir taban· 
ca satın aldı. Saat on birde Adliye sa
rayına gitti, bir pencereden kocasını 
&özetledi. Bopnma davası için gele· 
cek olan kocasını öldürmeği tasmim 
ttmitti. Adliye sarayında kapınuı ar
amaa .ır~ lkl ,..ı alllli attı. ıc .. 
cası bir saat sonra öldü. Cok üzüntü
]~ acıklı, kanlı bir vak'a! .. Bu defa, 
kanlı hadiseyi aık değil, •ıkın yoklu
lu doğurdu 1. Bu da bir aık vak'asıdır. 
Aşka, ıevilmefe, okpnmağa tqne bir 
ıenç kadının maddi sorluklann inai
mamile sürüklendiği elemli bir sonuç. 

~ski J{udUs, esfd Rom&4 ~ 
Uzun, iğri burunlu ve uzun kıvırcık 

sakallı İsrail oçcuklan, genif omuzlu 
ve ablak suratlı Roma lejiyonlarınm 
ayaklan altında .• 

Kudüı, Roma'nın köleai ..• 
lsrail çocuklarının son prenacai dul 

bir kadındı. Dul kadının bir kızı, bir 
de oğlu var. Oglunun adı Benhur. 

Benhur, fırail çocuklaı;-rnın son 
prensi anası ve kız karde!ıl_e beraber 
Süleyman Peygamberden mıras kalan 
bir aarayda oturur. 

• Eslci Kudüs, eski Roma.. • 
O ıün. ık aakalh yorıun bir ·Ya· 

hudi, peşinde bir eşek yederek Ku· 
düs'ün kapısından girdi. Eşeğin üs
tünde batı örtülil bir Yahudi kadını 
var. Bu kadın Meryem'dir. lsa'yı 
doğurmağa geliyor. 

Meryem'in eşek üstünde Kudus'e 
giritinden bir ıiin sonra, Roma'nın 
larail çocuklarına gönderdiği yeni 
diktatör, on altı zenci kölenin tatıdığı 
bir tahtıravan UstUnde ıehrin kapıla
rına dayanmıgtır. 

Roma1ı yeni diktat&rll ıehir kapı
larına dayandığı gün Benhur; o. Beni 
lsrail'in ıon prenıi: Roma'Jı lejyon 
ıUbaylan araamda bir çocukluk arka
datını tanıyor ve onu sarayına çağı
rıyor. 

Romı'h ıübay, Prenı Benhur'u Sü
leyman Peygamberden kalma saray
da tersliyor. "K81e Yahudi•terin, Ro
ma'b efendilere boyun etmeleri ıe
rckti rı. diyor. 

Benhur'la Roma1ı sUbay arasında 
geçen anlatamamazlıktan birkaç saat 
ıonra ... Roma'nın Kudils'e ıönderdi
ii ıon diktat8r, on altı zenci kölenin 
taşıdığı tahtırevan üstünde ve ayak
ları dibinde yatan çıplak bir kızın ba
tını okııyarak Süleyman Peyıamber
den miras kalan 1arayın balkonu al· 
tından geçmektedir. iki yanda Roma
lı lejiyonlar. Lejiyonlann iki yanın· 
da yeni diktatörlerini görmeğe gelen 
gUrUltUcU Kudüs'lUler. 

Göbekli diktatör t:m balkonun al· 
tına gelince yukardan bir tat düfüyor 
ve Uıtadın dazlak kaf111 bir karpuz 
gibi yarılıyor ikiye .. 

Tafı, kazara dü,,Uren Benhur'dur. 
Senhur'un çocukluk arkadatı Roma
lı sUbay, hemen aıkerlerini alıp aara
ya dalıyor. Benhur'u, anasını, kız 
kardeJini kıskıvrak bağlıyor .. 

• Benhur Roma kadirııatannda küre-
le mahkum edilmiıtir. Bir kuru ek
meğe küreklere dayanan prens, ken
disi bu belidan kurtulunca Yahudi'll· 
ği de esaretten kurtarmağa yemin edi
yor. Böylelikle genç Benhur bir ulu
sal kahraman namzedidir. 

Denizler eıki zamanlarda korsan11z 

Dıprda, bahçede tan bir 1ea Ma- Baınnı salladım, hiıt bir ıey ı8y-
dam Pezarta 10ruyordu: Jiyemiyordunı. Tıkan&fl bofaznndan 

- De Solicna evde mi? çıkacak her kelimenin kimbilir nasıl 
Maryıe'in aeai, Maryae'in kristal titriyeceğini hiMediyordum. 

gibi çınhyan tatlı seei ı İri bit' gilneı okaliptUslln sallanan 
0, benim evime gelsin? Bu, işte yaprakları arasında omuzlarımıza 

il kdcfa vaki oluyordu. Bahçenin ka· gümüı oklar gönderiyordu. Bahçe
pısını itip içeriye giriyordu ki,ka111- nin dibinde bezelye toplayan Madam 
lamata koıtum. Kendimi tutamıya • Pezarg df cözucile bizi taruıut e
cağımı, ayafına kapanacafımı zanne- diyordu. 
diyotdum. kalbim öyle kuvvetle çar- Maryse pembe ıemaiyesmi açtı. 
pıyordu ki.. Fakat kendimi tuttum. KıH bir hareketle ,kolundaki siyah 
Maryse elini uzattı. Titriycn dudak- bir bileziti diraefmden yukarı doğ
larım parmaklarına dokundu. ru attı. Çıplak kolunun uzun1ufun-
Baıımı kaldırdılım zaman gözle· ca aıalı dofru kaymıt abanoz bir 

rim ıözlerine iliıti. Seniz bakıttık. bilezik .. 
- Bir bonjur bile demiyoraunuz?. G8zil gözümden ayrılmıyordu. Ar· 

dedi, dol1'uıu alai ziyarete ,elmek tık ,Ulmüyordu da" 
istiyenler için pek teıvik edici bir - Demek ıiz burada oturuyonu-
şey def il... nuz? dedi, ne tirin yer burası. ne 

Cevap veremiyordum. minyon ev bu? Evmizi rördUğUme 
Evinbde ılsi aradıftma o ka- dofruau çok memuunum. 

dar mı ı•ıtınıs? T111dUf i1te .. Sa - Yavaı ve d&lgm konuıuyordu. 
bahleyin yalnız batıma fÖyle bir do- Zihni her hal.de batka yerlerdeydi. 
laşmala çıkmtıtım. Deniz kıyısın • Kırmızı ku:nlar üzerinde bir kaç a
dan gelirken, ya .. , yavaf, hattl far- dnn attı ve yatak odamın alçak pen
kında olmıyarak ayıklarım buraya ecre.ine doğru yaklaştı. 
uzandı. Fakat ılsin neyiniz va-r? Sap İlk defa olarak güldü, fakat bu 
sarı olmuşıunuz. DUn gece de bizi gülüıündc eski billuri tınnet yoktu. 
erkenden bırakıp gittiniz. Bir sıkın- Son derece müteheyyiç olduğunu 
tınız mı var? Aileniıdcn fena bir ha- hi11ediyordum. 
ber mi aldınız? - Ben eve giremem, dedi, kimbi· 

Aglamamak ve Maryse•in ayakla • lir bahçedeki ~u kadın neler düşü • 
rına kapanmamak isin kendimi zor niar' Fakaı evinizin içini görmesini 
tutuyordum. 1 de canım tiyle iıtiyor ki., 

oıınazmıf .• ..ı 
Benhur'un içinde zinclrlend15• 

ma kadirgaaı ıünUn birinde k 
larla kartrlatıyor. 

Kavıa gürültü, Roma kadırı•" 
mıı. Benhur da vekilharcı güzel 
da kurtararak bir salın üstünde 
yor deryalara... Az uz gidiyor 
Derken karşıdan bir Roma kaly 
beliriyor. Kazazedeler kurtuluyor 

Roma'lı kaptan Benhur'u ken 
evlatlık yapıyor • 

• Benhur, Roma'da rahat de!il 
Yahudi'liği koleliktcn kurtarmak. 
ıını, kıı kırdetini bulmak için c&, 
cayır yanıyor. Halbuki, AntakY' 
Benhur'un eski vekilharcı. Hur so 
nun paralarına konmuı. yan gelip 
yif çatmaktadır. Vekilharcın bir 
güzel kızı var. 

Günlerden bir gün Bcnhur bı.ı 
duyunca. Roma'lı kaptan babalı~ 
dan izin iıteyip ıoluğu AntakY' 
alıyor. 

Antakya sirkinde yanşa ha 
vardır. Benhur'un eski ~ocukluk 
kadaıı ve onun ba!ına bunca 
getiren Roma lejiyonlan aübaY' 
bu yan§lara girecektir. 

Benhur bunu duyunca ''intikard 
mını ıeldi'' diyor ve o da yarıf& 
riyor. lki rakip uzun boylu at 
tunnalanndan aonra yanyana ıeli 
lar. Benhur kendi arabasının t 
ğini a11bayın araba tekerleğine 
rerek Uıtadı ~ere yuvarlıyor. Ro 
lı ıübay boyluyor l>teki dünyayı· 

Bu sıralarda kaybolan ana ki$ 
taya çıkmııtır. Ote taraftan, v 
harç Benhur'a aile ıervetini ve 
onu dünyanın en zengin adamı 
mrf. Benbur da vekilharcı ' güzel 
nı koynuna çekerek kendini dün 
en bahtlı itıiı kdmııtır. Itler 
da. Gel gelelim, Roma 'nm ayal' 
tında çiğnenen Yahudi ulusu 
toplayıp kavgaya &irmek iıtelll 
dir. 

Benhur ki, ulusal Yahudi kah 
nıdır, ne yapsın? 

Bereket versin, bir eün bir 
sırtında Kudus'e ıiren Mery 
çocuğu Isa Peyeamber imdada 
şerek: 

- Biribirfnizi seviniz, kavı• 
dövüşten vazıeçiniz, diyor. 

Prens Benhur dinliyor tsa'nıll 
zilnü. Ba~ına geçtigi kavgayı 
yor. Dünyanın en zengin adadll 
rak ve Yahudi'leri ezmekte d 
eden Roma'lıları severek ve affe 
sevgilisinin koynunda Kudüs u 
rının esrarlı güzelliğine dalıp 
yor. 

• Bir filmde seyrettiğim Preot 
hur'un hikayeıi bu kadardır. 

Bunu MSylerken de bançurıı 
yıp içeriye baktı ve birden r 

- Oh, af federıiniz, dedi, ya 
dmız .. Bilmiyordum. 
Dudakları hafifçe titriyorct.s• 
- Bilmiyordum, affederaaııil
Gözlerindc bir ıerzeniı ~!;. 

lirdi. Odamdaki bot mobilyııa-.....;ı 
zırlanmış bavulu, masanın Uı .J1 

tiınendifer tarif esini görmilf P" 

Ağır ve üzücü bir kaç aaııl,. 
ti. 

Maryse o zamaıı cCSzleriOl 
kaldırdı: 

- Demek ki (idiyonunı ... 
mi? Diin bize hiç bir ıey 
dinia. 

Seai tatlılapısıtı : 
- Demek (idiyoraunuz? 

aklara mı? Usun bir ~. 
mi ? Bir daha nasıl ccsnı.-ce•
ni Framond•un yat resintislıaf 
cektiniz? İnan vadini böyl• 
tar? 

Güzel dudaldan, çocuk 
gibi bükWdü : 

- Eğer bana karşı azacık 
ğunuz varsa, bu aeyahatteıı 
niz. Hem ben bu giditi biç 
yorum. 
Bakışlan bırden derinle ç 
- Ne yapayım ki, sizin bl 

lugunuz yok. 
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Nizamettin NAZiF 

Pahaturu Ôldürmeğe Muvaffak Olanlara Seyi
sim, Çalgıcıları Yan Odada Ahenge Başlatacaktı 

Şişko, santura tempo tutar g~b! 
ellerini şaklatıyordu ve hemen ı~ 
dakikada bir açılan kapıdan sekız 
kız on kız daha girirordu odaya .. 

Çıplak genç kız oyluklarından ve 
sıcak odada oynıyıın genç kızların 
dik memelerinde bonc~k b.o~cuk be
lirip gergin göbeklerıne. mın.ce bu
gulanıveren terlerden, delıklerı açılıp 
açılıp kapanan ~r~ek buru~!arına 
ulaşan çıldırtıcı dış~ . kokusu uç ar-
kadaşı gaşyedive:mıştı. ~ 

Dalakları şişmı . pes . ?eme~e ha
zırlanmış pclılivanlar gıbı ~es~k ke
sik nefes alıyorlardı. Kendılerınden 
geçmişlerdi. lmamın salyalan akı
yordu. 

GörUliiyordu k.i. üşü de ev ~a~ibi
nin yanında terbıyelı kalmak ıstıyen 
hır erkek dayanıklılığının son kerte
sine gelmiş bulunuyorlardı. Hani 
neredeyse Civanşir yerinden fırlayıp 
kızlardan birine saldmverecekti ve 
İmam, Musa peygamberin dininde 
olduğu halde Sungurtekini kolundan 

' tutup şu süzgün gözlü yo:ımalardan 
birine nikah ediverecekti. 

Bunu sezmiş gibi şişko kızlarda~ 
birine bir göz ediverdi. Altın z~lı 
yosmalar bir ande, bir çay ka~esın
den çıkan buğu gibi dağılıverdıler: 

Ve o zaman kafalanndan çekıp 
üçünü yan yana getirdi; heyecanla, 

- Topragı bol olsun yoldaşla
' nm. - diye mırıldandı - Pahadur 

haki
0

katen korkunç bir düşmandı. 
İmam; . k k 1 d. 
- Anlıyamadım .. - dıye ~ e e ı -
_ Toprağı bol olsun ?edı~ Y.~:·:. 
_ Peki ama .. Pahatur un oldugu-

nü nereden tahmin ediyorsunuz? 
_ Kızlardan ... Çalgıdan .. 
Ve saniyeden saniyeye artan bir 

gurur ile izah etti: 
- p hatur'u r' vet ettiğim zaman 

kat'i kararımı vermiştim. Fikrimi 
kabul etmezse onu yaşatmak bizim 
için bir intıhar olurdu. Ona evimde 
•atncak yer hazırlatmıştım. Burada 
kalsaydı; adamlanma emir v rmi~
tim, yataga girer girmez !hançer 
ti ureceklerdi. Yook.. Burada kal
maz da kaledeki yerine dönmek is-
t rse, üç ayn yolda kurduğum pu
sulardan birine duşmesi mukadder
dı. Ve ... böyle oldu .. 

-1111 ... 
- Kızlarla çnlgıya gelince .. Dost-

l~nm, bu evde bu kızl.ır ancak bl
~ım gözlerime guzelliklerini saçıp 

0 kmck için yaşarlar.. Eğer onla~m 
bu odaya sizi eğlendirmege geldık
le · · rını sanırsanız aldanırsınız. Ben 
ani bir heyecanla kalbimin durma
sı~dan iırktuğum .için .. Pahatur'~n 
olumtiniı bana gelıp soylemelerın
d~n çekinmiştim. Pusudakiler netice
yı scyisime bildireceklerdi. Pahaturu 
a}diırmege muvaffak olurlarsa seyi
aım çalgıcılanmın hepsini yan odada 
ahenge başlatacaktı. 

. - Tuhaf şey... - diye mınldandı 
Cıvanşir • Ya muvaffak olamasalar
dı? .. 

- O zaman santur çalanlar ahen
ge karışmıyacaklardı. 

Mermer havuzun ortasındaki fıs· 
kıyeden fışkıran su, ince bir hortum 
halinde ceviz tavana yükseliyor, 
sonra dağılarak damlalanarak havu
za dokUlüyordu. 

lmamın ağzının suyu akıyordu 

dad 
Ve isteksiz bir hareketle e1i

ni uzatarak duvarda iki çivi ara
sında sallanan küçücük bir çeki
ci aldı: 

- Haydi, başla! 
Kollan omuzlarına kadar sı -

vah adam, ağır bir balyozun 
uzun sapına yapışınca küçücük 
dükkanın bütün havasını ciğer
lerine çekmek istiyormuş gibi 
derin bir nefes aldı. O anda bal
yoz olanca şiddetile kızgın na
lın üstüne inivennişti. Bir avuç 

kıvılcım havada dağılarak par
layıp söndü. Gırtlağından bir 
hayvan homurtusu çıktı: 
-Hıh! 
Ve balyoz bir daha kalktı, bu 

sefer evvelkinden daha ezici bir 
şiddetle kızgın nala çarpmıştı. 

- Hay yaşıyasm ! - diye ba-
ğırdı usta -

Her halinden belliydi ki, bu 
adamın keyfi pek yerinde idi. 
Islık çalıyordu ve küçük çekici 
kah nala hafif hafif vurarak, ka!ı 
örse dokundurarak çaldığı ıs -
lıkla ayni tempoda sesler çıkar
tıyordu. 

Öbürünün alnmdanburam bu
ram ter fışkırırken bunda en 
ufak bir yorgunluk bile sezilmi
yordu. Ağır balyoz kim bilir 
kaçıncı defa kalkmıştı ki: 

- Dur! - dedi - soğur gibi ol
du. Şunu biraz ateşe koyalım. 

Ve bir cevap almağa lüzum 
görmeden nah kıskaçladı. Oca
ğa attı; yüksekçe bir kütüğe 
oturdu: 

- Offf! Ammada yoruldum 
ha .•• 

Çırak dişlerini gıcırdatarak, 
anlaşılmaz bir şeyler homurda
:· .ırak balyozu indirdi ve sapma 
dayanarak gözlerini ona dikti: 

- Benim halimi hiç sormu -
yorsun? 

• 
- Benim halimi hiç sormu

yorsun diyqrum sana usta? 
- Ne varmış senin halinde? 
- Ne mi var? Ayaklanın tut-

muyor, başını dönüyor ... 
-!! ..• 
- Dermansızım .• 

- ....... . 
- Hani neredeyse burun Üs· 

tü yere yuvarlanıvereceğim. 
Usta ona bakmıyordu bile ... 

Kim bilir aklını nerelere kay
kıltmıştı? Maamafih bir şeyler 
söylemiş olmak için yarım ağız
la: 

- Tahaf şey .. - dedi - hasta· 
lanmış olacaksın.. Ama şu bi
lekler ve bu pazularla hiçte der· 
mansıza benzemiyorsun. 
-Açım •• 

. . . . . . . . 
- Can Mehmet açım diyorum 

sana •• 
[Arkası var] 

Ergani a 
Hangi M 

eni Civarında 

den er Var? 
Dışarda kar pelte pelte yağıyor- 1 

du. Ergani Madeni, (Hususi mu- şirketın n ~e iptidai biçimde bır 
Rakseden kargalar habirimizden) - Maden kasa- hastahanesı vardır. Şirket ilerde 

Uzun kollu bir kıskaç, bir ateş basının arazisi ekip biçmeğe el- tam teşkilatlı bir hastahane yap 
yıgınının ustUnden kıpkızıl kesilmiş verişli değildir. Burada bir par- tıracaktır. . 
bir nalı kavrasfı: som çelikten yay- ça düz bir yer bulmanın imkanı Madenin Ekonomik vaziyetı 
van sırtlı bir orae dayadı. Kolları yoktur. şudur: halk ameledir. Pek az 
omuzlarına kadar sıvalı bir adam; Köylerinde bugday, arpa, bir kısmı da oduncu ve bağcı -

- Başlıyayım mı? - diye sordu - cavdar ve buna benzer madde - dır. Kazada yetişen meyvalar an 
Alnından ve şakaklarından inen .. 

terlerin çizgileri kirli ve kömür to- ler yetişir. Köylü zorla kendini c~k kaza .ihtiy~cına cevap _ver_e-
zu ile kararmış aura·: 11, yanakları doyurabildiğinden ekimi istihsa bılecek hır vazıyette oldugu ı .-
§e h h neııterlenm·ı,, b. · ,. . .. d k . ,. çin han'ce go"ndermek te kabıl 

r a şer a ,. ,. ır zcncı- lattan harıce gon erme ımkan- d ~ ' ld' B k . azı' 
ye benzetmişti. egı ır. uranın e onomı v · -

Çıkık elmacık kemikleri ara- sızdır. .• . • yeti geridir. Halk her şeyini ha-
sından bir hortum gibi uzanan Erganı ~erk~zınde ~ı: beş sı- riçten almaktadır. 
kocaman bir burnu ve bu bur- nıflı ve koylerınden bırınde de E . f d b k d n . rganı ve ctra ın a a ır a 
nun altında telleri yağdan par- iiç sınıflı ~~r okul var~ır. Bu o- başka bir çok zengin madenler 
lıyan kuzguni bir bıyıgı vardı lnılların ogretmenlen tamam- vardır. Bakır madeni işledikten 
ki, agzının iki yanından sarkan dır. ve buraya maden mütehassısla-
t'Çlan, çenesinden üç parmak Sağlık vaziyetine gelince: Er- rı geldikten sonra bu madenle-
aşagıya kadar uzuyordu. ganinin sağlık vaziyeti iyidir. rin tetkik neticesinde meydana 

Kızgın nalı k~ska_çla tutan Kazada sıtma epeyce ilerlemiş- ç~karılacağı tahmin edilmekte -
adam gözlerini dıkmış bakıyor- ti, fakat iki üç yıldanberi y~ ı - dır. 
du. O, biraz şişmanca idi ve b lan tem\zlik ve alman tedbirler Erganide son yıllarda bir çok 
karış dışarda d~~an göbe nı sayesinde sıtmadan eser kalma- ~enilikler de vücude getirilmiş
hoplatarak kim bılır neye gulü- mıştır. Ergani merkezile köyler tır. Çarşı tanzim edilmiş, dar 
yordu. \ de biraz trahom vardır. Maden- yerler acıtmış, dükkanlar düzel-

- Ba 'ıyayım mı? f de amele ve insan çokluğuna tilmiş, Maden idaresine çıkan 
- Acele etme canım.. ragmen hükumet doktoru yok- dik cadde yapılmıştır. 
- Nal so uyacak... tur. Mevcut dı p nser de dokto Kazaya Atatürkün tabii bü -
- So ursa oğur.. Tela~ın ı zunclcn ter- yukliıkte tunçtan bir heykeli ge-

neye? Ateş mi yok? zaman mı ctt d'r. B kır tirilmiştir. Yakında dikilecektir. 

9 

.... • •· r'..,,. 

halyan somalisinde Moğdişu'da yerlilerin oturdukları kiş'a'ar 

İtalyan Soma/isinde Bir Kadın Gezg'.'.:~i __ n=c===· 
Sarp Dağlarda Kısır ve Vahşi Çöllerde 
Uçak ve Kamyonla 10,000 Kilometre 

Yeni karaya çıkan ltalyan fırkaları sahilin .k~çük şe~irler~ne yerle~
tirilmiştir. Burada iaşe kolaydır ve yakıcı ıklım az hıssedılmektedır. 

1Uüstrasion mecmuasında Marie • 
..:dith de Bonneuil, İtalyan Somatisi 
hakkında çok meraklı bir makale 
yazdı, bunu alıyoruz: 

Afrika!.. Gene Afrika!.. Bu defa 
İtalyan Somalisi, şimdi oradan geli
yorum. Somaliyc gitmek için on se • 
kiz gün, denizin ılık dalgalanc,t yar
mak sonra yüksekliklerde üstüva 
hattına kadar kamyonla gitmek icap 
etti. 

Somali için karanlık, esrarlı, bilin
miyen gibi klişeleri kullanabilirim. 
Afrikadan bahsedilince bu eski klişe
leri kullanmak adettir. Hayır, onları 
kutlanmıyacağım. Yalnız araplarııı 
dediği gibi ona: sıcaklık toprakları 
sıfatını vereceğim . 

Şubattan marta kadar, İt~lyan s~
malisini baştan başa gezdım. Yanı: 
Aden körfezindeki Bender Kasımı, 
tüssü payitahtını ve Hint denizinde 
Hindistanceviz:i ağaçları altında dal
gın uyuyan Kismayuyu ziyaret ettim. 
Afrikaya ayak basar basmaz o mace
ralar bana hakim olur. Az sonra, 
ltalya • Habeş hudutlarına kadar 
gittim. 

Lugh, Mustahil, Belet Uan, Rocca 
Littoria ve Ual - Ual mevkilerine var
dım. Bunlar, birer karakol mevkii gi
bidir. Büyük şehirlerle kıyas edile
mez. Her tarafta korkunç bir inziva, 
sakinane bir fedaktirlık, Habeş husu
metinin tehlikeleri var. Burada yaşı
yan çok genç İtalyan zabitleri,. ital
yan sömürge imparatorl:ığunun ha
kiki yapıcılarıdır. Bu ileri karakollar, 
sahilden 600 kilometre uzaktır. Ora
ya gitmek i"in bizzat Mussolininin 
müsaadesini almaklığım lazımgeldi. 
Mussolini, bana siUihh bir muhafız 
takımı, ~ir kamyon ve bir de keşif 
tayyaresı emrime amade bulundurdu . 

Seyahatimin bilançosu: İngiliz So
malisinde gene kamyonla 10.000 ki
lometre! .. Altı gün de İtalyan - Ha
be hudutları Uzerinde tayyare göçe
beliği.. Tayyare ile iki yUz bin kilo
metrelik bir sahayı havadan dolaş
tım. Taze ihtisasatımı aşağıya nakle
diyorum: 

Ufka bir bakış 
İtalyan Somalisi Afrikanın Finister 

~omalili bir kadın dibek 
döğUyor 

.. 

ltalyan zabitlerinin emrindeki yerli mitralybz neter:erl 
rol büyük olmu tur. Almanya~ın do
ğu Afrika sömürgesiyle Habeşıstanın 
birleşmesine mani olmu tur. 

Somal"li bir genç kız 
burnudur. Güneyinde Aden körfezi 
var .. Somali, 2000 kilome J e uı;unlu· 
ğundaki çölden iba:-et sahıli ile Hint 
okanına uzanır. Guardefni bumu, 
yanaşılması gÜç bir burundur. De -
niz korsanlarının merkezidir. Dik o
lan bu yerler, guneşte adeta kavru
lur. Sonra Ras Chiambone'a kadar 
beklenilmiyen zengın nebatat ha lar. 

Cuba ve Tran Cuba nebatlarla ör
tiilUdiır. Buralarını iki büyiık nehir 
sular. Uebi Şebeli ve Cuba .. Bu ne· 
hirlerin kıyılan bereketlidir, iyice zi-
raat edilmektedir. Bunların iki kıyısı 
arasındaki sahil arazisi de ziraate el
verişlidir. Fakat denizden iki kilo
metre ıçersi, çalı çırpı ile örtülüdür. 

Tnrihte Somali, Mısırlıların güney 
arazisi dedikleri yerdir. Yunanlılar ve 
Romalılar buraya Aromatlar kraiı 
derlerdi, Somali sbzu cografyad n 
ziyade etnografyadan gelir ve Fran
sa, İngiltere ve İtalya. arasında tak 
sim edilmi arnziyc ayni .. d verilir. 
İtalyan Somalisı en bUyüğUdUr. 

600.000 murabba kilometre mesa· 
hası ve bir milyon yedi yüz bin. nu
fusu vardır. Bu arazi ile Hnbe ıstan 
arasında tabii bir hudat voktur. lla· 
beşistanın derebeyli •i nndırnn kudre
ti ve çetin ulus severligi bu açık hu
-iuttan İtalyanları her zam n tehdit 
eder. 

Ekonomi bakımından burası, dogu 
Afrikasının ôlU bir nok.tasıdır. An· 
c:ak, büyUk savaşta oynadığı sıyasal 

Somali'nin menşei hakkında az 
ma!Cımat vardır. Bunların ilk yerli 
dinastisi Arabistanın güzeyinden 
gelmiş ve Galler ve zenciler ile lrn
rışmıştır. Her ırkın kendi estctiki 
var. Somalilerinki cidden parlaktır. 

İtalyanlar Somaliyc 1891 de geldi
ler. Buraya Kavalicre Fibnerdi ilk 
önce çıkmıştı. İtalyanlar önce 160 
bin liret icar ile Zengibnr sultanından 
Uar Leih, Mogadişi, Merca ve Bra
va limanlarını kiralamış ve sonra sa
tınalmıştır. İtalya buray.t sulhen gir
miştir. Bir kurşun bile atılmam.ış•ır. 
İtalyan kralının 1934 te ziyaretı, bu 
en özge İtalyan &ömUrgesinin bir ne
vi resmi açılış töreni olmuştur. 

Libyada old\tgu g~bi Hab~ is~ard.a 
da faşizm, büyUk ışler gordu. Şı
malde Obbia ve Micurtin sultanlık
larını fiilen işgal etti. Ve cenupta dn 
İngilizlerin terkettiklcri Trans - Cu
bayı aldı . İtalyanlar bu müstemlcl e
de 10.000 kilometre yol yaptılar Ei
li radyo merkezi kurdular. Mektep 
ve hastaneler açtılar. Bunda ba ka. 
memleketin miıdafansı iı;in altmış 
tayyare alam vücuda getirdiler. 

Şehirler ve sahı er 
Mogadişu limanı: Donların s n

§ın sırtında karlı bir leke, işte 1\ o
gadişu. Hindistan hurma agaçl riyle 
zakum ağaçları arasında yuksek bir 
katedralin gölgesi... Portekizlilerle 
İranlılardan kalma harabeler .. Eski 
Benadir payitahtı bir liman olmak 
itibariyle Hassaou'ya benzemez, bo
ğaz yüzünden gemiler sahilden iki 
mil uzakta demirlerler. No mal za
manlarda vapurd n karaya çıkmak 
işkenceli, fırtınalı günlerde ise tehli
kedir. İtalyan kıt'alarının başkuman
danı ve sbmilrgcnin v lisi general 
Graziani asker ve mUhimmat ihracını 
uç ay süren yağmur ve fırtın tara 
rağmen tesri ediyor. 

Yeni karaya çıkan İtalyan (ırk' ta
rı sahilin kilçük şehirlerine yele ti -
rilmışlcrdır. Bur da i e daha kolay 
olduğu gibi yakıcı iklim, deniz ban
yoları saye inde tahammul edı ecek 
bir haldedir. 

Merka l}ehri, ziraat noktıısıdır. 
Hint Okyanusunda muz limanıdır. 

Arkada Genale kasabası vardır. Bu 
.ehirleri ziyaret etmek için otomobi

hm, Mogodi u tavyare karar hından 
geçıyor. Bur da kırmı ı salibin yeni 
çadırlarına ve seyyar mutfaklara ras
geldim. 

[Arkası var J 
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OTOMOBiLCiLER, 
Almanya Dumping Yapmak İçin Otomobil B u Bir Ba 

Sıkı Bir Çalışmaya Girdi Muayeneleri 
"Arsıulusal ekonomik ve bize kar 

ı koymak için, arsıulusal mal müba 
delesini kamçılamak lazımdır.,. 

Bu söz son zamanlarda krizi ön -
Jemeğe çalışan ekonomistlerin paro -
Jalarından biri oldu. Bu maksatla 
bir çok konferanslar toplandı. 

- Neden?. Dendi. Bir tarafta stok 
lar uyur ve çürürken öbür tarafta 
sıkıntı çekilsin? Mallan sevketmek, 
satmak gerektir. Bunun için de ilk 
iş devletlerin el birliği yapmaları, ve 
ticaretin önünde dikilen duvarları 
yıkmaları lazımdır. 

Son defa Pariste toplanan arsıulu· 

BORSA 

13 Temmuz CUMARTESi 

PARALAR 

' Sterlın Dolar 
20 Fransız irangı 
20 Liret 

20 Belçika frangı 
20 Drahmi 
20 İsviçre fr. 
Florin 
20 Çek Kron 
Avusturya ıihn 
Mark 
Zloti 
Pena: o 
20 Ley 
20 Dınar 
Yen 
İsveç Kuron 
Altm 
Mecidiye 
Banknot 

ç E 

Paris iızerlne 
İngilu: lirası 
Dolar 
Liret 
Belga 
İ sviçre fran&t 
Leva 
Florin 

K 

Çekoslovak kuronu 
Avusturya 
Pczeta 
Mark 
Zloti 
Pcnıo 
Ley 
Dınar 
Yen 
Çernovcts 
lsvcç kuronu 

Alq 

618,-
124.-
166.-
198,-
81.-
23,-

816,-
82,-
98,-
22.-
39,-
23,-
23,-
14.-
52.-
31.-
30.-

935,-
52.-

228.-

LER 

-
ESHAM 

1$ Bankası Mü. 
" N 

" " H. 
Ana.dolu 3 60 

.. 3 100 
ŞirJ:ctiahyriye 
Tramvay 
Bomonti - Nektar 
Terkos 
Reji 
Aslan Çuncnto 
.Merkez Bankası 
Osmanlı Bankası 
Telefon 
İtuhat Deiirmcncilik T.A.Ş. 
Şark Dciirmenlcrl 
Şark Merkez E czanesi 

Sat.Jt 

623,-
126,-
169.-
202.-
82,-
24,-

820.-
83,-

102,-
23,50 
41 ,-
24,50 
25,-
15,-
54.-
32.--
s1.-

936,-
53,-

230.-

Kapaq 

12,03 
622.SO 

0,79,70 
9,68~4 
4,71.66 
2,4S,05 

63,43,44 
1,16,80 

19,07,-
4,25,57 
5.81,43 
l,97.36 
4.21.-
4.51.40 

63,77,.55 
34,96.33 
Z.78.30 

10.98 
3,11,50 

90.-
9,60 
9,70 

25,60 
42,25 
14,25 
28.-
8,-

15,75 
2,60 

10,0S 
·s1.so 
24,-
11,25 
8,50 
0,80 
4,25 

iSTiKRAZLAR 

Tıirk Borcu I Kupon kesik 27,77,50 
il .. .. 25.95 

.. .. ıır " 26,60 
Ergani 95,-
İstikrazi dahıli 94,25 

TAHViLAT 

Rıhtım Kupon Kesik 10,25 
Anadolu l ve il 44.40 

il Kupon kesik 44.75 
Anadolu Mumcssil Kupon kesik 45,20 

No : 79 

sal ticaret odası kongresinde 1000 ka 
dar iş adamının hep bu isteği göster 
diğini gördük ve okuduk. 

İşte tam bu esnada Almanla;m .bu 
arsıulusal ticaret işini kendılerıne 
göre kökünden hallettiklerini haber 
alıyoruz. Fakat, bu hallediş t,:ırzı, 
karşılıklı ticareti ve itimadı saglam 
Jıyacak yerde yalnız me_!'elenin Al -
man cephesini düzeltmege yarıyac~k 
tır. Çünkü Almanya. tam manasıle 
bir Dumping yapmağa hazırlanmak
tadır. 

Vaziyeti inceli yelim= 
Almanya hayli zamandanberi dö -

viz sıkmtııı çekmekte, ve endüstri 
si için lazımgelen ilk maddeleri 
bulamamaktadır. Bu yüzden Alman
yanın dış ticareti de hayli gerilemiş 
tir. işte Alman devlet adamları bu 
tehlikeli vaziyete karşı çare bulmak 
için nihayet Dumping'e baş vurma -
ğa karar vermişlerdir. 

İhracatı fazlalaştırmak ancak ih -
racatı sıkı bir surette himaye etmek 
le kabildir. Bunun için ihracatçıya 
bir prim vermek ve malları dış piya
sada iç piyasaya nazaran daha ucuza 
satma.k lazımdır. Dumping'in hakikt 
mekanizması da zaten budur. 

Almanya şimdi bu maksatla 1 mil
yar rayşmark yani yarml milyar 
Türk lirası kıymetinde bir para ayır 
mıştır. Bununla ihracat endii&trisine 
yardım edilecektir. 

Fakat parayı bütçede bir kalem 
darbesile ayırmak başka, onu bulmak 
büsbütün başkadır. Devlet bütçesi ve 
ya Raysbank bu parayı temin ede • 
cek vaziyette değildir. 

O halde kala kala ortada bir "mtı
keller• denilen aınıf kalıyor. Bu tak
dirde de iki tık vardır : 

1 - Mükelleften vergi auretinde 
doğrudan doğruytl mı almalı?.: 

2 - Yokaa ona farkına vardırma· 
dan mı bu iti becermeli?. 

Almanlar kısmen ikinci !ıkı tercih 
etmi§lerdir. Yani ihraatı besliyecek 
parayı, yine memleket endüstrisin -
den alacaklar, ve endüstriyi yine en
dilstri yüklenecektir. 1 milyar mar -
kın 720 milyarı bu suretle temin •J 

nacaktır. Diğer taraftan mem · 
kette ıun'i mevadı iptidaiye yapmak 
için de fabrikalar k:urulmuıtur. Bun
lar bilbana dokualll ~Ha-tardır. 

Bu suretle AlmanY,a kendi kendisi 
ne güven verirken bütün arsıulusal 
ticareti altüst etmiş olacaktır. Çün -
kü Almanya bir endüstri m1.:mleketi 
dir. Ve Avrupanın göbeğinde yapıla 
cak bir Dumping arsıulusal ticarete, 
uzak prktaki, Dumpinglerden daha 
ziyade teıir edecektir. 

MUmtaz FAiK 

OzUm kutuları ucuza 
alınabilecek 

Ekonomi B~anlığının t~şebbüsü 
üzerine Zingal sosyetesi kutuluk ke 
reste fiyatlarını ucuzlatmıştır.Bu su. 
retle iizüm kutulannın beherinin I 3 
kuruşa m."\l olacağı ho:ır.ap edilmiştir. 

Bu vaziyetten -İzmir ill:üm ihracat 
çılan memnun olmu;lırdır. 

Şeker sarfiyatı arhyor 
Yurdun muhtelif köşelerinden ge -

len haberlere göre, şeker fiyatlarının 
inmesi üzerine, şeker sarfiyatı art • 
mağa başlamııtır. Şeker istihsalitı
mızın çoğalması, hem köylünün, hem 
memleket endüstrisinin, hem de sih. 
hat bakımından halkın ç.,k !ehin~ ol 
maktadır. Her yıl, işknen pancar 
mikdarı aı tmaktadır. 

KIRMIZI VE SiYAH 
Voltaire'in romanlarındaki şahıs

lar gibi bu medreseliler de bahtiyar
lık dedi mi, gözleri önüne baıbaş ge· 
len şey, karınlarını iyice doyurmak
tır. 

julien, sırtına ağır kwnaı'tan elbise 
giymiş herkese karşı derin bir saygı 
beslemenin, bu adamların hemen he
men hepsinin mayasına karışmış bir 
his olduğunu görüyordu. Bu hissi 
duyanlar, ''kimsenin hakkını kimse
ye geçirmemek .. sözünü hakyerlerin
deki asıl değerini pek iyi anlamış
lardı: doğrusu o değeri gözlerinde 
belki biraz da küçilltürler. Araların
da şu sözü tekrar edip dururlardı: 
"Bir kocaman'a kar§ı dava aça-
caksın da eline ne geçecek?,, 

Kodaman: Jura vadilerinde zengin 
adam bu adla anılır. Zenginlerin zen
gini olan hükumeti ne kadar sayar· 
1ar, bir düşünün. 

1 lbayı adı geçer geçmez saygı ile 
gülümsememek, :Franche • Comtc 
köylülerinin gözünde bir ihtiyatsız· 
lık sayılır ; fukara da bir ihtiyatsız
lık etti mi o saat eczasını çeker; ek· 
a:ıe i elinden al1nır. 

STENDHAL 

İlk günler, içinde duyduğu hafif
seme boğulacak gibi olduktan sonra 
Julien, bu adamlara acımağa başla
dı: kış akşamı kulubesine dönünce 
ne ekmek, ne kestane, ne de patates 
bulamamak, arkadaşlarından kaç ta
nesinin babasının başına gelmişti. 
Julien içinden: "Bahtiyar adam de
yince akıllarına karnı tok, sırtı pek 
olanlar geliyorsa, bunda şaşılacak ne 
var 1 Arkadaşlarım papaslık hevesi, 
temelli bir heves, yani onlar papas
lıkta, karınlarını doyurup kışın da 
sıcacık elbise giymek imkanım gö
rüyor, bu bahtiyarlığm sürekli ola
cağını umuyorlar.,. 

Bir ıün julien, hayali geniş bir 
medrese linin, yanındaki arkadaıına: 
- Benim de, bir zamanlar domuz ço
banlığı eden Sixte - Quint papa ol
mıyacağım belli mi? dedidiğini duy
du. 
Arkadaşı cevab verdi: 
- Ancak İtalyanlar papa olur; a· 

ma bizim aramızdan da, kısmeti o
lanlar, piskopos muavinliği, cha
noine'lık, belki piskoposluğa kadar 
yükselir. Chalons piskoposu M. P ..... 
bir fıçıcı oğludur; benim baham da 

İyi Gitmiyor 
Bize lizım olan em

niyet, temizlik ve 
sa§lamhktır 

Otomobiller her sene hazi
randan itibaren Belediye Fen 
Heyetince umumi bir yoklama
dan geçirilir. Bu sene de, bu 
yoklama, muayyen günlerde 
Taksim ve Sultanahmet mey
danlarında devam ediyor. 11 
Temmuzda taksi otomobilleri -
nin yo'klamasma başlanmıştı. 
Çoktanberi dedikoduları devam 
ettiği için ilk muayenede bulwı
mak istedik. 

Muayenelerde evvelki senele
re nisbetle göze ça~an bir cid
diyet vardı. Bwıdan halk he"'a-

lşaret memuru, vazife başrnda! 

hına memnun olmamak milin
kün değildi. Frenleri iyi tutnu
yan, kapılan kapanmıyan, içi 
temiz olmryan otomobiller mu
ayeneden hariç bırakılıyorlar ve 
bu eksikleri tamamlandıkça iş
leri görülmüyordu. 

Bu arada otomobil sahiplerini 
cezalandıran, teferruata ait ba
zı eksiklikler üzerinde fazla du
rulduğuna dikkat ettik. Bunla
rı tesbit ederek işten anlar gö
rünen alakadarlarla görüştük. 
Öğrendiklerimiz şudur: 

l - Muayene komisyonu oto
mobilJerde "stop lambası" arı -
yorlardı. Şoförler diyorlar ki: 
Bu lambaların otomobiller için 
hayati ıbir kıymet ve ehemmiye
ti yoktur. Fren yapıldığı za
man yamp sönen bu lambalar 
yeni otomobillerde mevcut ise 
de sekiz on sene kullanılmış 

fıçıcı. 

Bir gün bir dogma dersi ara&ında 
abbc Pirard, Julien'i çağırttı. Za
vallı delikanlı, etrafını kuptıp vü
cudunu da, ruhunu da sıkan bu ha
vadan çıkabildiğine pek memnun ol
du. 

Medrese direktöril Julicn'i ilk gel
diği gün pek korkutan tavn ile kar
şıladı; ona, yerin dibine sokmak is· 
tcnıiş gibi bakarak: 

- Bu iıkambil kağıdı üzerindeki 
yazının ne demek olduğunu anlatır 
mısınız? dedi. 

Julien kağıttaki yazıyı okudu: 
"Amanda Binet, Zürafe kahve9in· 

de, saat ıekizden önce. Genlis'li ol
duğunuzu, annemin amcası oğlu ol· 
duğunuzu söyleyin . ., 

Julien tehlikenin ne kadar büyük 
olduğunu kavradı; abbc CaatanMe'
in adamları onun cebinden bu kağıdı 
aıırmışlardı . 

Abbe Pirard'ın korkunç gözlerine 
bakmağa dayanamadığı için alnırun 
ortasına bakarak: 
• -:- Buraya geldiğim gün korkudan 
tıtrıyordum, dedi: M. Chelan bana 
burada her türlü müzevir, kötü ki· 
şiler bulunduğunu, arkadaşlarının 
b!ribirlerinin yaptığını kollayıp ha
fıyelik etmeleri memnuniyetle kar
şıla~dığını söylemişti. Bunu, genç 
rahıblere hayatın ne olduğunu gös
termek. onları dünyadan ve dünya
nın alayişinden iğrendirmek i!rin 

Sirlieci mıntaliasmaaki şoförlerin, hep bir arada 
aldırdığımız resmi 

Harap Otomobiller 
Şoför ve otomobil sahibi öte

denbcri yan kudretini kaybet
miş harap bir otomobille, fabri
kadan yeni çılanış, otomobilin 
ayni miktarda vergi vermesin
den haklı olarak şikayetçidir. 

Bu 'ikayetin önüne geçmek, 
otDmobillerin randnnaru azal
dıkça, vergisini de o nispette 
azaltmakla olacaktır. 

Yeni otomobil, daima cazip
tir. Müşterilerin gözlerini kendi 
taraflarına kolaylıkla çekerler. 
Bundan dolayı da, hemen hiç 

boş kalmazlar. Eski bir otomo
bil ise, dalgın ve aceleci yolcu
lardan başka binen bulunmaz. 

Bundan dolayıdır ki, eski bir 
otomobil. sahibi için baş bclisı
dır. Satsa para etmez, zar zor 
işletmeğe çalışsa, içine binen 
bulunmaz. Böyle köhne araba
ların sahiplerine gerçekten acı
mak gerektir. 

Belediye, iyi kuIIanılmış taksi 
sahiplerinin her yıl birer miktar 
vergilerini indirecek olursa, on
ları vakitsiz otomobil mezarlığı 
na göndermemiş olacaktır. 

olanlarında buna ait tertibattan J mış ve bu meselenin tekrar tet
eser bile kalmamıştır. Yeniden kiki Fen Heyetine bildirilmişti. 
tedarik etmeğe çalışanlar da pi- Kurum, tetıkika muhtaç oldu
yasada çok aradıkları halde bu- ğu resmen tesbit edilen bu kay
lamamışlardır. Bize misal ola- dın aynen tatbikinde isabet ola
rak muayene meydanının ctra- mıyacağı iddiasındadır. Yapı • 
fını çeviren otomobil levazıma- lan muayenelerde temiz ve cila
tı ~ağa:ıalannı ~österdiler. Fil- Iı deri döşemeli otomobiller kı
haluka bu magazalarda stop hf 1 yapmadan geldikleri için ge-
limbası yoktu. Şoförler arasın- . ·ım· 1 d" B" bu ı"cte n çevn ış er ır. ız, s da aabf:.htan akp.ma kadar mey- --,:ı ~- -...ı... 1 1 k ·· ·· ,.. d ·k· · · ue uır cıu aşmamaz r goruyo -danda stop lambası te arı ı ıçın D "ld" - · ·b· b 1 . ruz. enı ıgı gl ı u rnese e 
bekleşenlerın s ı z l a n m a ~ ~- Şar.baylrk makamınca muhtacı 
-rnı haklı bulduk. Otomobılın .n.·k .... 1 •· F H ı· . ,.. teL.·~ı goru muş ve en eye 1-
arka fenerlerı bu lambanın ye- b"ld" ·ı · b ·ş tet'kı"k"ın . . k ld - .. ne ı ın mışse u ı , 
nnı tutma ta o ı1guna gore te- 0. · ,_ d ·darc --liJmeıı·-
d 'k" h h . •-~- ne cesınc 1§.a ar ı Ç\4 an 1 emen emen ım~1sız . . 
olan bu stop lambasından sarfı dır dıyoruz. 
nazar edilebilir zannındayız. 

Gidiştir ... 
Bazı akşamlar, evinize 

ken tramvay bekleme ye~ 
de, kulağınıza bir ses ge 

- Haydi, bayım, on 
Beyazıt!.. 1" 
Bulunduğunuz yer 

meydanıdır. Buradan ~e 
kadar taksi ücreti, aşa~ 
90 - 100 kuruş tutar. 
dört yolcu için onar .. 
40 kuruş alarak, şoför sııl 
zıda kadar götürecekti~· 

Götürecektir ama; bır. 
disine sorun bakalım, iç•til 
kan ağlayarak götürecek 

Kömür yüklü kamyorıe 
Beşiktaştan Beyazıda ıso 
la gittiğini söylersek, b~ 

·ğa şaşmayan kalmaz. Bır 
leler, küçükleri aralarına . 
beş altı kişi otomobile 
tramvayla seyahat etme. 
ha karlı buluyorlar. Şehit' 
cine işleyen otomobille 
ucuzluk kendini bir kat d 
yuruyor. Çatalcaya 30, 
20 kuruşa kadar yolcu 
kamyonetler var. 

Bu iş, sadece halkın ııı 
bakımından ele almak do 
maz. 

Otomobillerin bu ziy 
dip gelişlerde, kendi keJl 
ye~ikleri unutulmamalıdıt'• 

Otomobil sahibi ve şo 
gün yalnız gündeliğini 
mağı düşünüyor. 

"Bugün yedik, yarına 
kerim,, diyor, halbuki, bU 
otomobilin tekerlekleri, 
denilen ejderin ağzında, 
denilen korkunç devin .. 
rı altınd.a, her dönüşte, 
rinden birer parça kay 
az zamanda mezarlığı bO 
lar. ~· 

Benzin fiatlarmm gitgiuw 
ması; plaka ve diğer ver 
üzerine binmesi otomobil 
lerine hesab1, kitabı şaş 
tır. Bunlar için yapacak 
dur: Otomobili, kullana 
ri güne kullanacaklar, bU 
line gelince de başlannııı 
sine bakacaklar J Bu, bir 
gidiştir. .... 

Z - Evvelce de bu sütunlarda 
bahsetmiştik. Taksi talimatna
mesinde otomobil döşemeleri 
üzerine keten ıkıhf geçirilmesi 
mecburiyetine dair bir kayıt 
mevcuttur. Kadife ve kwnaş 
döşemeli otomobiller için pek 
yerinde olan bu kayıt maroken 
döşemelere de tatbik edilmek 
istenildiği için şoförler kurumu 
belediyeye müracaat etmişler ve 
bu kaydın yalnız kumaş ve ka
dife döşemeli otomobÜler için 
tatbik edilmesini istemişlerdi. 
Misal olarak, vapur, tramvay ve 
tren gibi umumi nakil vasıtala
rında da böyle olduğunu göste
riyorlardı. Kurumun bu dileği 
Belediyece nazarı dikkate alın- Şoför; otomobiline müşteri çağırıyor 

Tanrı ctnretmif. 
Abbe Pirard öfkeli öfkeli bağır

dı: 

. -:- Benim karşımda da mı söz ebe· 
lığı l Seni edebsiz seni! 

Jlien ıükfuıunu bozmadan devam 
etti: 

-:- V crri~res'de iken kardeşlerim 
benı kııkandılar mı, döverlerdi. 

M. J.'irard çilesinden çıkmıştı: 
-: Şırndi aize bunları s,ormuyoruz, 

dedı .. Sorduğumuza cevab verin. 
Julıen, bu &özlerle hiç de cesareti 

kırılmadan anlatmakta devam etti: 
- Besançon'a geldiğim gün öğle

ye doğru karnım acıkmıştı, bir kah
veye girdim. Doğrusu bir din ada
mına yakı§mıyan o gibi yerlerden 
istikrah ederim ama orada, handa
kinden daha ucuza doyabileceğimi 
düşündUnı. Bir kadın, yanılmıyor -
sam dükktnı itleten kadın, benim a
cemi halimi görüp acıdı. Bana Be
ıançon'un bir sürü edebsizle dolu ol
duğunu, batıma bir it gelebileceğini 
söyledi. Bir kazaya uğrar, bir tehli
keye uğrarsam sabahleyin sekizden 
önce kendisine haber göndermemi 
tcnbih etti. "Medrese kapıcıları, ya
zacağınız kağıdı getirmek istemez
lerse Genlis'Ji olduğunuzu, aranız. 
da akrabalık olduğunu söyleyin,. de-
di, . . 

Yerinde oturmadığı için odada bir 
aşağı, bir yukarı dolaıan abbC Pi
rard: 

- Bakalım, dedi, soruıtururu.z, bu 
söyledikleriniz doğru mu. 

Sonra Julien'e hemen odasına çe
kilmesini emretti. Kendi de ardı sı
ra gidip kapıyı drşardan kilitledi. 
Julien hemen sandığını a!rtı; baJına 
iş açan o iskambil kağıdını, kıymet
li bir şey gibi, ta dibe saklamıştı. 
Sandıkta bir eksiklik yoktu ama 
hayli karııtırılmış olduğu belli idi, 
oysaki anahtarı cebinden ayırmamış
tı. Julien içinden~ "Tevekkeli M. 
Castanede bana kaç defa sokağa git• 
meme izin vermeğe kalkmadı: o lut
fun nereden geldiği şimdi anlatılı
yor. Ben de kör gibi hiç bir §eyi far
ketmiyordum ama çok şükür M. Cas
tanede'in izin vermesine kanıp mek· 
tebden çıkmadım. Çıksam belki e:=vil 
elbisemi 51:iyer, güzel Amanda'yt gör
meğe giderdim. Bunu yapsam mah -
volduğum gilndü. lakambil kağıdın
dan bu yolda fayda göremiyecekle -
rini anlayınca direktöre yetiıtirme
ği düşünmüıler.,, 

İki saat sonra direktörü Julicn'i 
yine çağırttı. Bakışı deminki kadar 
sert değildi : 

- Sözleriniz doğru imiş, dedi; a
ma böyle bir adresi saklamanız ol
maz, büyüklüğünü, önemini kavrıya
mıyacağınız bir ibti1atsızlıktır. 

Bahtsız çocuk! bunun, bel)i 
aoııra zararını görününÜZ· 

Bölüm XXVll 
HAYATTA iLK TEC,ı 

Ba içinde yapdJiırsııJ 
mübarek sayılır. ona 
nm vay haline. pt1' 

Julien'in hayatının bu ça 
değeri belli üç beş vak'a 
geçirivermemizi. okurlarıın11" 
ıün. Doğrusu öyle vak'alat, 
dir ama julien'in, medrese~Jİ 
teri pek kara ıeylerdir; orre 1 

sayıfalara ne pek açık, n.e 
yu bir renk vermek istedık· 
lerin acısını çekmiş otan • 
mır, onlar anıldı mı artılt 
den, bir öykü okumaktan 
alamaz olurlar. ~ 

Julien. hareketlerine iıt 
iliği vermek denemelerinde, 
nu elde edemiyordu; öyle tı9' 
ki Julicn, kolu kanadı tcıf1 
bezginlik duydu. Bu çirkifl 
sivrilemiyordu. Dııarıda?.,e 
en küçük yardım, ona ~ 
verebilirdi; ama o, koca Jc 
tasında bırakılmıt bir ka~ 
payalnızdı. " Muvaffak ol~ 

[Ark' w. 
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SATİE 
Şehrin şebekesine bağlanan bütün elektrik motörlerinin fiyatlarını tenzil ettiğini muhterem müş-
terilerine bildirir. Ayni zamanda kuvvei muharrike tesisatı fiyatları da mühim bir derecede ten-
zil edilmiştir. Bir motör satın almadan veya herhangi bir kuvvei muharrike tesisatt yapttrmadan 
evvel her halde Satie'den bir meccani proje istemeniz menfaatiniz icabıdır. 4944 

• 
SATIE 

l lstanbul Komutarihğı ~ 
Satınalma Komisyonu 

lllnlar1 

Sabahlan M A z 
aç karnına 
bir kahve O N alındıkta y HAZIMSIZLl~I Ağızdaki tatsızlık ve kokuyu iıaleeder. Fada bir yemek ve içmeden aonra biHedilef! 

b 1 ğ emeklerden yorırunluk ve şişkini· ti hafifletir Maıon tuzunun teaırinden memnun kalmayanlar şişuı 
Ka iZ 1 1 bir •aat Mide ekşilik ve açık d, olaa Bahçekapıda ı, Bankaaı arkaaında 12 No. lu Maıon Botton ~eza _depo 

k•tıt• M EYVA T U Z U defeder aonra alınırsa yanmalarını giderir ıuna iade ederek bedelini ıeri alabilirler. MAZON iımi H markaaına çok dıkkat. 

Hadmıköyündeki birlik
Aerin ihtiyacı olan ( 120) 
ton un kapalı zarfla eksilt-
pneye konulmuşdur. Unun 
!beher kilosuna tahmin edi
!en bedel 12 kuru~ 50 san
tim olub =halesi 16 Tem-

MISIR İS Limite~ 
Sermayesi : 100.000 Türk Lirası 

uz 935 salı günü saat 16 
dadır. Şartnamesi her gün 
<>~leden evvel Fındıklıda 1 

Satınalma Komisyonunda 
görülebilir. Eksiltmeye gi

Merkezi : ANKARA - Subesi : lSKENDER!YE 
TüRKtYE tŞ BANKASI tarafından tesis edilmiştir. 

lTHALAT, İHRACAT, KOMİSYON VE 
EMANET İŞLERİ YAPMAKTADIR. 

tSKENDERtYE'de satılmak üzere emaneten mal gönde
renler, heaabnnıza. TURKiYE İŞ BANKASI şubelerinden 

avans alabilirler. 
cceklerin ( 112 6) liralık 

&Ik teminat mektubu veya 
rnakbuzu ve 2490 sayılı ka
nunun 302 ci maddelerin
deki vesikalarla birlikde 
teklif mektublarını b e 1 1 i 
gi\.~ ve ihale saatından en 
az bir saat evveline kadar 
atınahna Komisyonuna 

:vermeleri. ( 3 6 2 2) ~983 

••• 
L Kapalı zarfla eksiltmeye 
konulan Çatalcadaki birlik
ler hayvanlarının senelik 
ihtiyacı olan 108 ton arpa 
veya yulaftan han&isi da
ha ucuz teklif olunursa u
uzu tercihan alınacak dır. 
rpanm bir kilosunun tah
in bedeli ( 5) kuruş yula-

m bir kilosunun tahmin 
edeli 5 kuruş 50 santimdir. 
halesi 16 temmuz 9 3 5 salı 
ünü saat 15,30 dur.Şartna 
esi Fındıklıda Satınalma 
omisyonunda görülebilir. 
ksiltmeye gireceklerin ar
a için ( 406ı). ~.ı.ılaD için 

( 446) liralık teminat mek
tubu veya makbuzunun ve 
2490 sayılı kanunun 302 ci 
ınaddelerindeki vesikalarla 
lbirlikde belli gün ve saatta 
l'7e ihale saatından en az bir 

~
saat evveline kadar teklif 
ıtıcktublannı Satmalma 

ornisyonuna vermeleri. 
lC.3623) 4984 

Catalca ve civanndaki 
birlikler ihtiyacı olan 45000 
kilo patatesin 5400 kilo ku
ru soğan 25-7-1935 per
~cmbe ~üııü saat 15 de a
çık eksiltme ile alınacaktır. 
Patatesin beher kilosunun 
tahmin fiatı yedi kuruş elli 
santimdir. Kuru soğanın 
Dokuz kuruştur. Şartname
si her pn komisyonda gö
rülebilir. İsteklilerin 290 li
ralık ilk teminatlarile bir
likte vakti muayyeninde 
Fındıklıda komutanlık sa
tın alma komisyonuna gel
meleri. ( 3851) 

5202 

Satılık otobüsler 
Ali Sabit ve Şürekası Süadiye 

Otobüs Şirketi Tasfiye Memur
luğundan: 

Şirkete aid olub Sultan Ahmed ne 
Rami araımda ltlemelı:de bulunan 
18 ki,ilik FORD ~rka d?rt otobils, 
Sirkeci iıtaıyonu onündelu meydan
da, ve bir takım eıya ve allt Ra de 
l 7-7-935 çarpmba gUnü saat 14 d 
ve Şirketin ıaraJında bulunan on ı 
kiz kişilik FORD marka yedi otobu 
ve 14 ki.ilik bıri ŞEVROLE ve dı· 
ıterı FİAT marka ıki otobilı ılc eı 
ya ve allt ve ıaraJ enkazı Suadıye 
de, 18-7-93.S perşembe gUnU at 14 
de açrk artırma ile Htılacajı ilin o
l\IDU. 

En iyi fiyatla, en az masraf ve komisyonla emin bir surette 
İf görmek istiyenlcrin MISI~ İŞ LiMiTED'i tercih etme

leri kendi menfaatleri icabıdır. 

Telgraf adresi MISIR1S - İskenderiye 
4924 

Hayat Sigortalarında Değerli 
Bir Yenilik 

Bundan böyle, en büyµk felaket olan ölüm ve maliiliyetin 
acılarından çoluğunuzu, çocuğunuzu, kendinizi ve yakinlerinizi: 

Malüliyeti de Temin Eden Senelik Te
mettQIQ Tam Muhtelit Sigorta 

ile koruyabilirsiniz .• Bu sigortayı memleketimizde yegane tatbik 
eden: 

ANADOLU ANONiM 
Türk Sigorta Şirketi 

yaptığı bu yeni nevi ile hayat si~ortalarmda mühim bir inkılap yapmıştır. 
ÇOnti bu stgo~ De : 

Ölüm ve malfiliyet temin olunur - her HDe nakdi temettü .. rilir -
vefat halJnde müemmen meblii derhal 6denir - mukavelenameuin hita• 
mmda ıigortah hayatta bulunwu •• maluliyete uiramamıt iae müem
men meblii % 10 fulaaiyle tediye olunur - muvakkat ve daim! malfillyet 
müddetince ücret alınmaz - daimi malOliyet ballnde müemmen mebl&lm 
% 10 u senelik irat olarak verilir ve vefatta ve ya mukavelenameniA hita· 
mında mUemmen mebllğ yene tamamen i>deni.r. 

Diğerlerinden çok üstiln faideleri olan bu sigortanızı 
yaptırmak üzere şu adreslere müracaat ~iniz : 

Anadolu Sigorta Şirketi . 
Muamelat merkezi : İstanbul, 4 üncü Vakıf han. Telef.: 20531. 

Umumi accntalıiı : Galata, Unvon han. Telefon: 44888. 
4927 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Arttır
ma ve Eksiltme Komisyonundan: 

Mikdan 
Cinsi Azı Çoğu Tahmini fiyatı 

Dağlıç eti 20000 35000 50 
Karaman 4000 5000 45 
Kuzu 9000 10000 50 
Sıiır 2000 3000 35 

Bakırköyde Akliye ve Asabiye Hastanesinin 935 
mali yılı Et ihtiyacı için kapalı zarf suretile yapılan e~· 
siltmede teklif edilen fiatlar fazla görüldüğünden yenı· 
den kapalı zarf suretile eksiltmeye konulmuşdur. Ek
siltme günü 26 Temmuz 935 cuma günü saat 14,30 da 
Cağaloğlunda Sağlık Müdürlüğü binasındaki Komis· 
yonda yapılacakdır. 

Muhammen fiatlar hizalarında gösterilmi3dir. 
Muvakkat garanti 1938 lira 7 5 kuruşdur. 
Şartname 13 O kuruş bedel mukabilinde Hastaneden 

alınabilir. 
Eksiltmeye gireceklerin 93 S yılı Ticaret Odası vesi

kasile 2490 sayılı kanunda yazdı belgeleri. muvakkat 
teminat makbuz veya Banka mektublarile birlikde tek· 
lif mektublarını eksiltme saatinden bir saat evveline ka
dar Komisyona vermeleri. (3830) 5241 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
İdaremiz ihtiyacı için şartnamesi mucibince 1 O bin 

metre Amerikan bezi satın alınacakdır. Vermek iste
yenlerin 19-7-935 tarihine müsadif cuma günü saat 
14 den yüzde 7 .5 güvenme paralarile birlikde Kabataş-

eva m ve Mübayaat Şubesindeki alım komisyo-
n ur tları. (3705) 

il 

T. B. Meclisi idare Heyetinden: 
1 -- Eksiltmeye konulan iş (Ankarada T. B. M. M. 

b;nasının vantilasiyon tesisatı.) 
Tesisatın keşif bedeli 50000 liradır. 
2 - Bu i3e aid şartnameler ve evrak şunlardır: 

a : Eksiltme şartnamesi 
b : Mukavele projesi 
c : Nafıa İşleri §eraiti umumıyesı 
c : llususieartnaıne 
f : Kesif cetveli 
g : Proje 

İsteyenler bu şartnameleri ve evrakı 250 kuruı bedel 
mukabilinde T.B.M.M. İdare Heyetinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 12-8-1935 pazartesi günü saat 15 de 
T. B. M. M. İdare Heyetinde yapı~acakdır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulü ıle yapılacakdır. 
5 - Eksiltmeye &'irebilmek için isteklinin (3750) 

lira muvakkat teminat vermesi, bundan baıka aıaiıdaki 
vesikaları haiz olub eksiltme Komisyonuna &'Östermesi 
lazımdır. 

Eksiltmeye en azı, bir parçada ( 20000) liralık vanti
lasiyon tesisatı yapmıı oldufuna dair Nafıa Vekaletin

. <len vesika alanlar girebilir. 
6 - Teklif mektublan yukarıda ( 3) cü maddede ya

zılı saattan bir saat evveline kadar T. B. M.M. İdare He
yetine getirilerek eksiltme Komisyonu Reisliğine mak
buz mukabilinde verilecekdir. Posta ile gönderilecek 
mektubların nihayet ( 3) ncü maddede yazılı saata ka
dar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice 
kapatılmış olması lazımdır. Postada olacak gecikmeler 
kabul edilmez. (3616) 4959 

Belediye Sular idaresinden: 
17-7-935 çarşamba günü Katane Süzme havuzla

rındaki terfi dairesine cereyan veren muhavvile merke
zinde Elektrik Şirketi taraf mdan yapılacak temizlik 
dolayısile saat 4 den 12 ye kadar cereyan kesileceğinden 
o gün sehre az su verilmek zarureti hasıl olacağı sayın 
halka bildirilir. (3999) 5309 

4577 

lıtanbul Harci Askeri ı 
Kıtaatı ilanları 

Niğde garnizonunda bu -
lunan kıtaat hayvanlarının 
ihtiyacı olan 365.000 kilo 
kuru ot kapalı zarf usulile 
eksiltmeye konmuştur. Mu
hammen bedeli 18250 lira .. 
dır. İstekliler şartnamesini 
her gün komisyonumuzda 
&'Örür ve bedelsiz alabilir -
ler. İhalesi 22 temr.ıuz 935 
pazartesi saat 15 te Niğde 
eksiltme komisyonunda ya • 
pılacaktır. Teklif mektup
ları ihale günü saat 14 te ve 
rilmiş bulunmalıdır. Muvak 
kat teminat miktarı 1368 
lira 7 5 kuruştur. ( 46) 
(3701) 5084 

"'* ııı 
5-7-1935 cuma günü iha

lesi yapılacak olan 2 4 8 4 O 
liralık sıfır etine mezkur 
cün verilen fiyat yüksek 
görüldüğünden yine kapalı 

zarfla ihalesi 25-7-1935 cu
martesi saat 1 7 ye bıra
kılmıştır. İlk pey. 185 3 lira· 
dır. İsteklilerin Vize Satın
alma komisyonuna gelmele
ri. ( 6 7 ) ( 3 8 9 6 ) 

5208 

Umumı ı:e!jriyat ve Yuı ltlerı Mlı • 
dUrU : Mümtaz FAiK. Gar.ctc
cilik ve Matbaacılık T. A. Şırketı. Is· 
, tanbul. Ankara caddcei. 100. -

Basıldı&• yer: TAN Matbaası 



ı:::::==· 12 ====================================================TA N============================================== 15 • 7 • 935 

N Tır 1 Re o 1 1 
~imdiye kadar icadolunan bütün tıraş bıçakları arasında en mükemmel ve en fevkalade olduğu tahakkuk etmiştir. Piyasada mevcud tıraş bıçaklarını §aşırtmıştır. Hasan tıraş bıçağının 1-2 3.4 numaralı 

keskin ve hassas tarafları vardır ki her bir tarafile Iaakal on defa tıraş olmak kabildir.Bu hesapla 5 kuruşluk bir adet Hasan tıraş bıçağile 40 defa ve ıslak bardakda bilendikde yüz defa tıraş yapılmak mümkündür,ki d 
nın hiç bir bıçağında bu meziyet yoktur.Hasan bıçağı istediğiniz halde baş ka marka verirlerse aldanmayınız, taklitlerinden sakınınız. Fiyatı: Bir adedi 5 kuruştur. 1 O adedi 45 kuruştur. Hasan deposu : A 
İstanbul, Beyoğlu. 
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Vadeli 
Mevduata mukabil 
Her ay faiz veren 

ADAPAZARI 

Para sahiplerine 

Yeni bir kolayh 
daha yapıyor 

Eğer Bankada paranız varsa: 

ihtiyaç halinde - vadesi gelmeden 

Avans alabileceksiniz 

• § Türk Anonıır. Şirketi ~ ~ S a C 1 a r 1 
K § lstanbul Acentahğı : : 
= : Liman Han, Telefon: 22925. § § Besler • Kuvvetlendirir -

• E E E Dökülmesini keser uzatır. 
• § Trabzon Yolu §§PETROL 
=ı= TARI vapuru 16 Temmuz : : • 

B § SALI saat 20 de Rizeye kadar. § E N iZAM - .... ~ -= • lll lll 111111111111111111111111111111 ff • : Tecrübe edilmiş en ıyı 
• E SAC ilıi«'ıdır. 
:::: ııııııııııııııfııııııııııııııııııııı • 
• 
• 
lil 

• 
• 
• VErt<JS RUJU: 

Oayet cazip renıderile kullananları 
• hayretlere düşürür ve 24 saat dudak= 1arda sabit kalır. 
• VErtÜS KREMi . 

Terkibi, esrarlı, güzellik kremleri-
• nin içinde en şayanı emniyet ve iti -

mat olanıdır. 

• VErtÜS PUDRASt = Şık ve kibar familyaların rağbetini 
• kazanan, narin ve nazik çiltlileri tes= bir eden yüksek evsaf ta eşsiz pudra-

dır. 

•Deposu: 

• EVLIY A ZADE NUREDDiN 
- EREN Eczayi kimyeviye, alat ve 
• ıtriyat deposu. lstanbul - Bahçekapı. 

- 5044 • = ~ 111 il lll 1111111111111111111111111111111 r.; 

~ i Deniz yolları ~ 
•E IŞLETMESI ; 
• § Acenteleri: Karaköy Köprübaıı § 

: Tel. 42362 - Sirkeci Mübilrdar· : 

• ~ 111111 zade Han. Tel. 22740. 111111~ 
• § iskenderiye yolu § 

S EGE vapuru 16 Temmuz E 

Devlet Demiryollan ve Limanları 
Umum idaresi ilanları 

Muhammen bedeli 59280 lira olan ilaç ve tıbbi 
0 zeme 25 Temmuz 1935 perşembe günü saat ıs.3 

kapah zarf usulü ile Ankarada idare binasında satın 
nacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 4214 liralık muvakkat 
minat ile kanunun tayin ettiği vesikaları, kan 
4 neli maddesi mucibince işe girmeğe kanuni ma 
bulunmadığına dair beyanname ve tekliflerini aynı. 
saat 14,30 a kadar komisyon Reisliğine vermelefl 
zımdır. 

Bu işe ait şartnameler 295 kuruş mukabilinde 
kara ve Haydarpaşa veznelerinde satılmaktadır. (38 

lstanbul Valiliğinden:. 
1 - İdare mecmuasının 1 Ağustos 9 3 5 ayındat1 

haren başlamak üzere 1 O nüshasının şartnamesine 
re Basımı 10 Temmuz 935 tarihinden itibaren 15 
müddetle münakasa müddeti uzatılmıştır. . 

2 - İkinci münalrı sa günü 25 Temmuz 935 tarilı 
müsadif perşembe günüdür. 

3 - Mecmua en aşağı 6 en f azia l 5 forma olaca 
4 - Beher nüshasının baskı adedi 3000 olacaktıt'• 
5 - TaJipler \Y'Üzde 7,5 hesabile 46 lira 25 k 

luk teminat akçesini malsandığına yatıracaktır. 
6 - Taliplerin ihale günü 15 de Vilayet binas 

alım satım komisyonuna müracaatı şartnameyi .. 
mek istiyenler her gün Vilayet Daire Müdürlü,, 
müracaat ederler. ( 3933) 

• E SALI günü saat 11 de isken· E 

111'111 • 1111• 1111•1111111111•1111•1111•1111•1111•1111•1111 •11111 • 11il•111111111•ilil•1111•1111• 1111•111 :.1 1~1:;.~'r.~:ı~ 1~;,~~·;111 :g: :ı ıı~:ı~! 1111 ~ ISTANBUL BELEDiYESi iLANLARI 

Temizlik İşleri için lüzumu olan ( 6512 30) kilo. 
kapalı zarfla eksiltmeye konulmuşdur. Arpanın bı! 
losuna 5 kuruş 1 O santim fiat tahmin olunrn~ş 
Şartnamesi parasız olarak Levazım Müdürlüğııtl 
alınır. Eksiltmeye girmek için de 2490 numaralı a. 
ma ve eksiltme kanununda yazılı vesika ve 2491 1 
muvakkat teminat makbuz veya mektubu ile beri 
teklif mektuplarını ihale günü olan 16-7-935 salı 

6 saat 15 de Daimi Encümende bulunmalıdır. (B) (3 

c;:,IUJ N IBP.RA 

ŞARK PArtAYIRI 

6 - 21 EY L Ü L 1935 

BAR i (ITALYA) 

ŞARK IÇlrt Eti Ml.İHIM PAZAR 

Tafsilat almak ve kayid olunmak için lstanbul Ti
caret Odası katibi Bay Ct'male müracaat olunması 

.4934 

1 

'I 

• 

&WZ23li!tt± Z±! 

Kiralık Büyük bina aranıyor 
lstanbul Leyli Tıp talebe yurdu Müdürlüğünden: 
Çemberlitaş, Beyazıt ve Şehzadebaşı civarında laakal 

( 7 5) karyola konabilecek; bir kaç büyük salonu bulu
nan büyük bir konak Leyli Tıp Talebe Yurdu için kira
lanacakdır. Bu şeraiti haiz konak sahihlerinin Çemberli
taş civarında Fuadpaşa türbesi karşısında Leyli Tıp Ta
lebe Yurdu Müdürlüğüne müracaat etmeleri. •(3644) 

4961 

Temizlik işleri hayvanları için lüzumu olan g t 5 
kilo saman pazarlığa konulmuştur. Bir kilo Sarnaıt 
min bedeli 85 paradır. Bu işe istekli olanlar şartn. 
levazım müdürlüğünde görebilirler. Eksiltmeye gı 
için de 2490 numaralı artırma ve eksiltme kanuıı lC 
yazılı vesika ve 1300 liralık muvakkat teminat J1l~ 
veya mektubile beraber ihale günü olan 25-7-193 
şembe günü saat il5 de Daimi encümende bulu 
dır. (B.) (3305) 

lstanbul sıhhi müesseseler arttı 
ma ve eksiltme komisyonund8 

1. A . h . . . ( 60·0 Bakırköy Ak ıye ve sabıye astanesı ıçın 

metre yerli Amerikan bezi olbaptaki nümune ve şa ıı> 
mesi veçhile ve kapalı zarf usulile eksiltmeye k0 tl 

dur. 
1 - Eksiltme işi : Cağaloğlunda Sağ ık Dir l;t 

binasındaki komisyonda yapılacakdır 
2 - Eksiltme günü : 24 Temmuz 935 çarşarrıb8 

saat 14.30 dır. ııt· 
3 -- Tahmini fiatı : Beher metresi 3 2 kuruşd 
4 - Muvakkat garanti : 1440 liradır. 

9 
5 - Şartnamesi bedelsiz olarak hastaneden alıı1 

Nümune görülebilir. 
6 - İsteklilerin cari seneye aid ticaret odası 

sile bu işe yeter muvakkat garanti makbuz .~eY388 
n1ektublarile belli saatten önce komisyona murac 

(3612} 


