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Bir anda Kaathane köyünü harabezara çeviren ateş dalgaları içinde itlaiye çalışıyor .•• 

"Edirneyi istiyoruz!,, Diyen Buı-!K8athane köyü baş
garları Susturmanın Tek Yolu! tan başa yanıyordu! 
İki sel)C kadar Bulgaristanda kal

'dım. Meşhur Muşanofun Baş?a.kanh· 
gı zamanına tesadüf e.dcu bu ık.ı sene 
zrf ında Bulgar denılcn acayıp ya
radılışı, 'fert olarak, millet olarak, 
rniımkün olduğu kadar, tanımaga ça
lıştım. :Nazırlar ve. polit~kac_ıla~ ~le 
konuştum, aJimJerı ve ~I ftç~Jer~ ı}~ 
konuştum, askerleri ve komıtecılen 
Jle konuştum ve şu neticeye vardım: 

ı - Bulgar askeri cesareti ile meş
hurdur amma, Bulgar istiklalinden
beri Bulgar ordusu bir tek harp ka
zanamamıştır: 

A - 1stiklalleri tarihi olan 1878 
den birkaç sene sonra hemen Sırplar
la savaşa kalkıştılar : Yenildiler. 

B - 1912 de Balkan savaşını yap
tılar, yenildiler. 

C-1916 da Genel Sava~a 
girdiler: Yenildiler. 

Bulg r askeri bır ke-
t c P i 1 c v n e d e kazanGa. Kazan
madı, Gazı Osman 'P2aavı J:J,..; ... 

--· ..... Cltf KUVVetle sa-
ran Ruslar ve Eflik - Bugdanlılar 
harbi kazandı, Bulgarlar da parsayı 
topladı. Tarıhi hakikat ~udur ki, 
Balkanlara ayak attığı günden ve ta 
Bizans devrindenberi Bulgar tari
hinde Bulgar ordusu hesabına yazı
lacak bir tek askeri zafer yoktur. 

2 - Kan içıcilik kanlarında olan 
'.Bulgar komitecıleri, bir siyasal ülkü 
fedayilcri değil, ya o, ya bu, fakat 
daima en çok verenin elinde ci
nayet a.Jctlerındcn ibarettir. Make
donya komitesinin kırk senelik tari
hi bu iddianın örnek hazinesidir. 

3 - Bulgar çiftçisi gayet çalışkan, 
Çok tutumlu, fakat dehşetli kaba, 
ayni zamanda korkunç derecede ca
~ildir. Bulgar çiftçisinin karakteris
tı~i bırçok Bulgarlarda olduğu gibi 
bılecıliktir. 

4 - Bulgar aydını [münevver] ,fe
n.a bir hamuru kitabın ve güzel san'a
tın yugurabılcceği kadar yontulmuş
tur. 

d 5 - Bulgar politikacısı, yeryüzün-
e daha aşağısı ve daha fenabı ta-

6~~vur. olunamıyacak kadar düşkün
du •. Guya en. yamanları olan ve dip-
1?mattan zıyade ihtiyar, bitmis 
bır. karg~yı andıran Malinofu muh: 
tclıf vazıyetlerde ve meclislerde ya
kında~ tanıdım. Bütiin kur.1azlık is
trkl~rıne rağmen, biçare, zaval
lı bır a d a m d ı r . Bulgar politi· 
kacılarının acemilikleri ile büyük bir 
kısmının .a>'!'ı hızada ve o kadar hız
la ko an ı kıncı kusurları, siyasal ah
i k~ı7.lı~larıdır. Bl\nların yüzde sek
s nı ıktıdar sandalyesini yalnız zen
gın olmak hırsile isterler. Bulga
rıstanda politıka kavgalarının 0 dere
ce şiddctlı olması bundandır. Bir 
Bulgar nazırının zengin olması için 
altı ay nezarette kalması kafi gelir 
Herhangi bir cumuriyet idaresi!~ 
herhangı bir monarşi arasınd11 karak
!Cristiklcrden biri de, cumuriyetle 
ıdare edilen memlekette derhal skan
dal,. hali;ıi alan herhangi .bir suiisti
maJın, bır monarşide tabıi addolun
masıdır. Bu ~a~ımdan, Bulgaris
tan m o n a r ş ı s ı n d c s u i i s t i _ 
mal hayret uyandıracak kadar tabii 
h a l a J m ı ş t ı r • Misal : İstanbu
lıski bUtUn Bulgaristanı çalıp çırpan 
adi bir soyguncu, korkunç derecede 
cUretkar hır baş hırsızdı. Tatarpa
zarcıkta bır geceyarısı kendısini ya
kalayarak a ıını, burnunu, kulagını 
bir ağaç kutU u gibi doğrayıp idil~ 
ren .zabıt Harlakof.ayni İtanb 1• 

nin ceplerinden dört milyon l e 
frangını aldı. ertesi gün ıhtılAli 0 • 

k k nrtasında bırakıp Avrupaya kaç 
tı, ve h, ı~. çaldıgını yıyor l 1 mınl 
ıôylcmegc lli um yok, çunkü hayat-

tadır. fakat son on senede Hariciye 
Nazırlıgı etmiş bir Bulgar nazırı da
ha tanırım ki, yalnız akdettiği istik
razlardan aldığı para ile Bulgaris
tanda değil ev, değil konak, bütün 
bir şehri satın almış ve çaldığı şeh
re adını takmaktan da korkmamı§
trr. 

o 
Şimdi, harplerden bitkin çıkmış, 

manevj kalitcJeri çiırün uş, her ba
kımdan kuvveti tükenmiş ve asker
liği sıfırdan da aşağı hale gelmiş o
lan bu kalabalık, Umumi Savaş so
nunda eli kolu bağlanarak büsbütün 
kımıldanamaz hale girdiği gün
denberi, yalnız malihulya ile bes
lenebilir bir hasta halindedir. Kim 
ona, amma kuru olsun, fakat bol ha
yal verebilirse, iktidara o geçmekte
dir. Altı ay, bir ııene, tecrübe, tatbi
kat, malihulya gcrçekle~tirilmcyincc, 
bu eder 2elen.. .rıdcrı.. 2iden 2elir y.I' 
~-- .......... v-xıoıp-ım gelerek, tiu gıdıp 
o gelerek içinden çıkılmaz bir 
Cerele Vicieux - fesat çemberi için
de, Bulgar milleti, eriyerek avutulur 
avutularak erir. ' 

Bu genel politikanın tarihçesi su 
olmuştur: • 
. 1 - Umumi Savaş sonunda vaziye

tı kurtarmak için çiftçiler Ruslar ile 
anlaşıp, Yugoslavlar ile birleşmek 
istediler. Bu isteği bir taraftan Rus
lar Bulgaristanı komünizm sahası 
haline koymak için kullandılar, kan 
gövdeyi götürdü; öbür taraftan Yu
goslavlar Makedonya işini cezri hal
letmek yoluna döküldüler ve Bulgar 
!arın birleşmek isteklerini ayakları
na k~dar gelen Bulgar devlet adam
ları ıle beraber istiskal ettiler. Yu. 
goslavyanın Bulgaristanı adam yeri
n~ .koyarak konuşmaga başlaması ta
rıhı, Lozan muahedetıile, TUrkiye
Bulgaristan arasında Şarki Trakya 
ilududunun çizilmesile başlar. Bu 
tarih, Bulgar politikasının ve Trakya 
komitesinin nihayetsiz tezvirata baş· 
lama devrinin de başlangıç tarihidir. 

2 - 1925 te çiftçiler ezildikten 
sonra iktidara geçen demokrat ka
bineler, etraflarındaki komşuları bi
ribirlerine göstererek, « birleşiriz 
ha 1 > diye, meşhur avunma ve vakit 
k a z a n m a s i y a s e t l e r in e baş 
ladalar. B i z i Y u g o s l av y a y ı , 
Y u na n i s t an ı . R o m an y a y r 
zaman zaman biribirimize gözdağı gi
bi ~~llanmaga kalktılar. Muşanof bu 
polıtıkanın en son, fakat aklı sıra 
en akıllı ~.embol.ti halini almıştı. Am
ma ço~ tı~rme~ı: Balkan misakı dört 
devle~ı bı~l~ştırerek Bulgarların bu 
şantaj polıtıkasma da son çekti S 
çekince, en büyiık kozları ellerı:ndon 

· · Eli · d 'd' en gıttı. erın ~n gı ınce, büyük ko 
zu fevt edenlerı attılar. Yugoslav _ 
ya ile kendilerini birleştirmek iste-

r Arkası 3 üncüde] 

Ali Naci KARACAN 

BUGÜN S inci SAYFADA 
TEFRiKAYA JJAŞLADIK 

32 Ev Yand1, 3 Yaralı Var 
Açıkta kimse bı
rakılmadı, hepsi 
yerleştirildi 
Yangın nereden 
~akil, nasıU büyü
dü, neler oldu? 

Dün Kaathanc köyünde bütün köyil 
yakabilmek istidadını gösteren büyük 
bir }angın olmu ve ko ba tanJ>a~ 
~ ııanıf\ kıil almaktan çok ıus.Jlikle 
kurtarılabilm :.a duyunca 
bir yazarımızla otoğrafçrmızı hemeıı 
Kiathanc köyüne gönderdik. Yazan
mız gördüklerini ve araıtrrmalarıru 
şöyle anlatmaktadır: 

K lathane köyU 
Kaathane köyü, Çağlayan kasrın -

dan gidilirken, derenin solundaki dağ 
eteğinde, eski ve hepsi ahşaptan yapıl 
mış 200 evli bir köydür. 
Yangın saat 12,15 sularında köylin 

üst tarafında Ramazanın sahip ve Şa· 
banın kiracı olduğu ah,ap evden çık· 
mıştır. Bu ev iki katlı ve eskidir. Yan· 
gını ilk olarak köyHı kadınlardan Hiıs 
niye görmüş ve : 

- Yangın var, yanıyoruz, yetişin f 
Diye bağırmaga başlamıştır. Bu ses 

üzerıne koyde telaş baş göstermiş v~ Jandarma Komutam evinde yan 
köylüler fırlamışlardır. Fakat ateş anı grn çıkan Şabanrn çocuğu ile 
de saçakları sarmış. kara dumanlar et Remzinin sorgusunu yapıyor. 
rafı bürıimuştür. . . . • . . 

Bu sırada son derecede hızlı bır 1 ıkıncı. Uç~ncü, dördüncü grupların 
nizgar esmekte olduğundan ateş. ya- da gelmesıne !uzum gösterilmiş ve bu 
nındaki ikişer katlı ve ahşap evlere si- gruplarla birlikte itfaiye komutanı 
rayet ederek büyumege yüz tutmuş· l~.~~ da yangın yerine gelerek birden 
tur. k.oyu .. sar.ı:ııak istidadını gösteren ate· 

itfaiye gfJÇ mi kaldı? şın sondurülmesine ugraşılmıştır. 

Bu tel.aş esnasında itfaiyeye de te- Altı koldan ateş 
lefon edılmek istenilmiştir; Jakin an-
laşıl ına göre yangın jandannay 

verilmiş, bu suretle itfaiye-
y t 
tır. 

on edilmesi de biraz gecı Ş· 

Beyoglu itfaiye grupu telefonla ra~ 
gın haberını alınca hemen birıncı 
gnıp yola çıkmıştır. Ancak itfaiye 
köye geldiği vakit yangının dal bu • 
dak saldığını. dört evin birden tut~
şarak ateşler içinde olduğunu görmu~ 
tur. Grup hemen dereden su alar:ık 
l'\tesi söndürmcğe baJlamakla oeraber 

Ilbaylık Jandarma Komutanı Bin
başı İzzet, Beyoğlu ilçebayı Dani§. Sa 
rıyer Jandarma Komutanı Hilıni de 
Y.angın yerine gelerek söndürme i~l~
~ıne bakmışlardır. Riızgarın şiddetin-

en ve evlerin eski, tahtadan olma
sıfdan dolayı yangın beş altı kola ay
rı mış, hatta alev parçalarının atlama
sından ve kıvılcım du§mesinden kö
yun alt kJsmında bazı evler de tutuş
muıtur. 

[Arkası 7 incideJ 

Bayındır bir halden ta§ ve toprak yığını haline göçen mahalleler .• 

Koca Sevgisi mi, 
Evlat Sevgisi mi? 

'' Besim Ömer,, le 
Konuştuk 

Anayı yavrusuna bağlı
yan en kuvvetli sebep onun 
yüzünden çektiği ıztıraplar
dır 

Bir gün bana bir gebe ka· 
dın geldi. Bir metro boyu 
vardı. Böyleleri doğura· 

mazlar, onu söyledim. 

- Ben ölüme razıvım. 
;ocuğum olsun ... 

dedi, hüngür hüngür ağla· 
maya başladı. Çocuğu sağ 
olarak aldım, fakat kendisi 
~ok yaşamadı, öldü. 

1 ----~~-------... 1 ~.ı>....uv..»>444-<ax$S-

Memleketin vi.ıcudiyle şeref duyduğu 
dc~crli hoca 

BESiM OMER 

General doktor Besim Ömer, ge- ı diğini düşünmeksizin sever. Onu ia-
nis koltuğunun içine gömıilürken: ter nikahlı kocadan peydahlamış ol-

- Ooo 1. dedi. pek önemli bir sor- sun, _is.ter ~ik.ahsız doğursun, çocuk 
gu bu ... Koca sevgisi mi ağır basar, ana ıçın bırdır. Ananın bakımından 
yoksa çocuk sevgisi mi?. Birden kes- her çoc:_uk, meş.rudur. Çünk_ti, nikih~ 
tirip atamıyacağım dogmsu ... Bu öy- Jı çocugu da, nık&hsız çocugu da do
le bir şey ki, kadının en ince duygu kuz. ay karnında taşır. Onu kendi 
tellerine dokanır. Kadın var. çotuğu kanıle .besler. Hele dünyaya getirip 
için katlanamıyacagı fedakarlık ola- te emzırı:ıe~~ .?aşlaymca analık duy
maz. Kadın var, c;ocu unu bir yük gusu, blısbııtun _uyanır. Ç9cuğun • 
gtbi başından atmRk için türlü ça- dan aynl~amak ıçı!', c:anını .v~rme~• 
relere başvurur. Fakat işi, umumi ra.zıdı · Bılmem, dıkkat. ettını:ı mı 1 
bakımdan ele alırsak, şu neticeye va- Bır .müddet mnne verdık~n sonra. 
rırız: kadındaki ana sevgiaindc, ana ıle yavr~su araaında bır tanıtma 
mantık ve muhakeme aranmaz. Ana, meydana gelır. Çocuğun gülilmseme-
çocugunu, ne içın. neden dolayı sev- {Arkası 3 üncüde] 

BES!M OMERE BlR GÜN BlR KADIN GELDi ... 

Telefon 
Hükumet tarafmdan 
kontrol heyeti dün 

tayin edilen 
şirkette işe başladı 

Telefon §irk etinin hükfımete devı u 
teslimine kadar bütün muamele ve teş 
~ilatını kontrol altında bulundllrmak 
uzerc Ankaradan şehrimize gelen mü
rakabe heyeti dı.in sabahtan itibaren 
işe . başlamıştır. Mürakabc heyetini 
tf'şkıl eden Bayındırlık Bakanlıgı mu 
nakalat direktörü Kadri Ankara Tele 
ıon dire~toril Niyazi ve Post;; Tr.lgraf 
Ge~el dırektörlügü telsiz muhendi~ -
lerınden Fuat dun sabah erkenden şir 
ket merkezine giderek, şirket dirckto· 
rüne hilkumetten aldıkları emri teb
lig etmişler ve kendisınden şirketin 
teşkilat ve muamelatı hakkında iza
hat almışlardır. Heyet bundan sonra 
akşam geç vakte kadar firketin bil • 
tün tesisatını gezmiş ve tetkik dmiş
lrrdir. Bu tctkıkler esnasında lüzum 
görülen yerlere Poata ve Telgraf ıda 
resinden getirilen 01Utehasa11 bazı kim 
ı;eler kontrol olarak yerleştirilmışlcr -
dir. 

!Arkası 7 incide] 
IJ ukumct kurumu Jıeyeıı üyeleri 

fİrkett• 



===-ı ====================================================·TA N==========================================::::::= 

KALDIRIMDA KiTAP 
Dün Salahaddin Güngör, "ıki

tap morgu" adlı yazısında, "he
men her köşebaşında beliren" 
!kitap sergilerinden bahseder
ken, buralarda "öyle değerli, öy
le aranmakla bulunmaz kitaplar 
var iki. diyordu, insan bunların 
bir bardak Hamidiye suyu paha
sına nasıl olup ta satıldığına 
§aşar.,, 

Türkiyedc kitap kadar ihaka
retc uğrayan .hiç bir mal yoktur. 
Hamidiye suyu değil, izmarit, 
!kirli paçavra, eski kundura, boş 

. ~::-.ta molozların içinden 
çıkarılan kırık tahta veya demir 
parçaları bile, sırasına göre, 
ham maddesinin tartısından faz 
la fiyat ve alıcı bulurlar; yalnız 
adtap, kör olası kitap, adı batası 
kitaptır ki yerlerde, köpek tersi
lc ıbir hizada, altına bir bez par
çası bile yayılmadan pazara çı
karılıyor. İlmine, edebiyatına 
tabanlarile bir sırada yer veren 
ve kafasının gıdasını ayak altın
da siıründüren bir memlekette 
ikitabın, bakkal dükkanlarında 
hiç olmazsa lbir iki metre yüksek 
Iiğe asılan süpürge kadar da 
haysiyeti kalmamış demektir. 

Yeni ve eski harf, büyük ve kü 
çük muharrir, doğu ve batı ese
ri, telif ve te~cüme, yazının, im
:zanm ve kalitenin her türlüsü 
ayak altındadır. 

Romanya ve Bulga
ristanden gelen 
Ciö~menler 

Romanyadan gelen gö~menleri 
yerle§tirmek için Trakyada yaptı
rılmakta olan evlerin inşasına devanı 
edilmektedir. Bu evler be§ mrntaka· 
da ve üç tip olarak yapılmaktadır. 
Bunlar mevcut köylere ilave surctiJe 
yapılıyor. Yeni evle.r, köylerın en gü 
zel evlerini te§kil etmektedir. 

Trakyada göçmen yerleştirilen 
mıntakalarda iki türlü göçmen göze 
çarpıyor. Bunlardan biri Köstencc 
yolile gelen ve malım mülkünü, he
sabına elverdiği fiyatla satarak elin
de eşyası veya parası bulunan ve ya
hut tecim malr olarak nesi varsa be
raber getiren Romanya göçmenleri, 
diğerleri de Bulgar hududundan yal
nız canrnr kurtarmak için çıkan ~·e 
kendini hududun bıı tarafına atan 
Bulgaristan göçmenleridir. Bunlar 
.acınacak bir haldedir. Bulgaristan -
daki tarla ve evlerini ve eşyasını ol
duğu gibi bırakmağa mecbur kalmıs
Jardır. Bu göçmenler de ayni mı~
takalarda yerleştirilmektedir. 

//baylar iskan mıntakalarını dola
§arak evlerin yaprlmasrna nezaret et
mektedirler. Yerli köylüler de yeni 
gelenlere yardım etmektedirler. 

15 - 20 gün içinde kafi miktarda 
kereste elde edildiği takdirde kış 
g~lmeden evvel Romanyadan gelme
sı kararla~ırılan daha 40 bin göçmen 
ile Bulgaristandan kaçıp kurtulanlar 
tamamen yerle§tirilmiş olacaktır. 
Şimdiye kadar 7 - 8 bin ev yapıl -

mıştır. 

Köstenceden muhacir yükleyen 
Buraa vapuru da evvelki gece 785 
göçmen ile limanımıza gelmi§ ve Te
kirdağına gitmiştir. Bu muhacirler 
Lapseki tarafına yerleştirilecekler -
dir. 

iki polisimiz bir 
Kazada yaralandı 

Vatandaş! Bu faciada bir düş
man istilası kadar korıkunç bir 
tehlike gizlidir. Vatandaş! Ki
tabı yerde sürünen bir milletin 
bütün kalkınma hamlelerini bü
yük felaketler .kırar. Vatandaş! 
İyi, kötü, kıymetli, kıymetsiz, 
telif, tercüme, ne olursa olsun, 
ibu kitaplarçlan payına düşeni 
al, yorganım sat, fakat al, onla- Dün, öğleden sonra, Aksarayda iki 
rı yerden kaldır! • polisimizin yaralanmasile neticelenen 

S bir kaza olmuştur. Emniyet memurla-
Peyami AF A rından üniformalı Cemil ve Fazlı adla-

Şark şimendiferl~ri 
Satın ahnacak mı? 

Şark Demiryollan idaresinin hüku· 
metçe satın alınacağım ve Bayındır
lık Bakanlığı ile sosyete arasında ya· 
kında konuşmalara başlanacağını An· 
kara haberi olarak yazmıştık. Bu hu· 
t:usta sosyeteye henüz hiç bir tebligat 
yapılmamıştır. Oğrendiğimize göre, 
~irket 8 milyon lira sermaye ile kurul 
muştur. Bunun 6 milyon 400 bin lira
sı, eski Şark Demiryolları işletici 

kumpanyası Türk Anonim Şirketinin 
J\l pullu, Kırklareli hattının, inşası 

masrafı da dahil olmak üzere Türki· 
yede kalan kısmına isabet eden serma 
yeye aittir. 1 milyon 600 bin lirası ise. 
nakden taahhüt ve imza olunan kısım
oır. Şirketin mukavelesi ı 958 yılında 
biteceğine göre, daha 23 senelik işlet· 
me hakkı vardır. 

Fakat, hükumetin göstereceği istek 
iizerinc, sosyete ile Bayındırlık Bakan 
lığı arasında satış müzakerelerine 
başlanabileceği imtiyaz mukavelesin
de yazılı bulunmaktadır. 

Filoryadaki bilet Ucretleri 
Şark Dcmiryolları sosyetesinin Fi

loryaya bilet ücretlerinde yapbğı son 
t enzilat faydalı sonuçlar vermektedir. 
Bu pazar günü, yöre (banliyö) hattın 
da Filorya da dahil olduğu halde, 
28400 yolcu taşınmıştır. Geçen pazar 
22 bin, evvelki hafta da 18 bin küsur 
yolcu taşındığına göre, arada önemli 
bir fark vardır. 

No. 91 

Erik Çiçekleri 
Mahmud YESARi 

Arkadaşım, söylemekten yorul
muştu. Onun, "doktorum,. a aci}'ışı 
hoşuma gidiyordu. 

·•noktorum,, u, gözümün önüne 
getiriyordum. Böyle kart, acar bir 
kadının eline düşüşü, hakikaten bir · 
felaketti ve doktorun kurtulmasına 
da imkan, ihtimal yoktu. 

Arkadaşım, kısa bir susuştan son
ra, tekrar söze başlamıştı: 

- Size, daha garip bir §CY söyli
ycyim. Bu kadın, doktorla evlendik· 
ten sonra da, ismini değiştirmedi, 
gene madam Vebcrman kaldı. Sebe
bi de neymiş, biliyor musunuz? Mon
dı:ınitc'de, Elit mahafilde, Haylayfta, 
Veberman ismi, pek r.: "~..,urmuş. Ki
bar mahafilde, Vebern ... n'ları tanımı· 
yan yokmuş ... 

İ stcmiye istemiye güldüm : 
- Simdi doktorun adı Mösyö Vc

b crman mı? YoK5a, doktoı ~eber-

rında iki polis emniyet işlerinin se
petli bir motosikletine binmişler, al· 
dıkları vazife için Aksaray merkezine 
gitmişlerdir. Polisler, merkezde vazi
felerini gördükten sonra tekrar moto
sikletle Emniyet direlctörlilğnne gel -
mek üzere yola çıkmışlardır. Motosik
let, tam Aksaray caddesi}e Yusufpa~ 
caddesinin tekatu ettiği viraja gelin
ce, bir araba ile karşılaşmış, arabacı 
motosikletin önünden kaçamamış ve 
ça'rpışmanın önüne geçilememiştir. 

Müsademede motosikletteki polis -
terden biri ağırca yaralanmış ve her 
ikisi de hastaneye kaldırılmı~tır. 

Norveç talebesi geldi 
Dün limanımıza Norveç bandıralı 

Prens Alov isminde bir mektep yatı 
gelmiştir. Bu yat Norveçten Akdeniz 
kıyılannda bir seyahate çıkmış ve bu 
münasebetle limanımıza da uğramış· 
tır. Yat limanımızda birkaç gün kala
cak ve bu müddet zarfında içindeki 
talebeler şehrimizi gezeceklerdir. 

Yeni Adliye sarayı 
nerede yapılacak? 

Yeni Adliye sarayının yapılması 

için hazırlrklara başlanmı§tır. Adliye 
sarayı, eski Tomruk dairesi, yani şim
diki emniyet ikinci şube direktörlüğü 
binası yerinde yapılacaktır. Bunun 
için vilayetin köşesinden aşağıdaki 
Salkımsöğüt caddesine kadar cadde 
üzerinde mevcut binaların istimlaki 
icap etmektedir. Bu binaların sahiple
rilc temasa girişilmiştir. Istimtak be
delinin 80 bin lirayı aşacağı tahmin 
edilmektedir. 

man mr? 
Arkadaşım da isteksiz isteksiz gü· 

lüyordu: 
- Hayır! Sadece, doktor! diyor

lar. 
Rahat bir nefes almıştım: 
- Neyse ... Zavallı doktorcuğum, 

fazla gülün~ olmaktan nasılsa kur
tulabilmiş 1 

Arkadaşım, sözümü tasdik ediyor
du: 

- Evet ... Bu da bir tesellidir. 
Daha fazla tafsilat almak , daha 

fazla öğrenmek istiyordum: 
- Doktoru, sık sık görüyor muy

dunuz? 
Arkadaşım, başını iğcrek biraz dü

şündü: 
- Onlara, birkaç kere tesadüf et· 

tim, bunu, tamamiyle hatırhyamıyo· 
rum. Muhtelif zamanlarda, birçok 
defa gördüm. 

- Peki, doktorda, hiç şikayet e
den bir hal yok muydu? 

Arkadaşım, mahzun mahzun boy
nunu bükmüştü : 

- Hayır! biç şikayet etmiyordu ; 
kuzu gibiydi. l 

- Zavallı doktorcuğum! 

On bin lira geriye 
Ahndı, abunelere 
Verildi 
Kanlıca ile Bostancı arasında otu

ran halk 300 imzalı bir mazbata ile 
Üsküdar Su Şirketini şikayet etmişler 
di. Bu şikayetler üzerine 'tetkikata 
başlanmıştır. Şikayetler doğru görül· 
mektedir. Sular, 250 milimetre kutrun 
da iki boru ile Bağlarbaşı mıntakası
na verilmekte ve bu su Bostancıya ka
dar tevzi edilmektedir. Bu dağıtma 
kafi görülmemektedir. Sosyete bun -
dan iki yıl önce bir proje yapmış ve 
Bayındırlık Baş mühendisliğine ver • 
mişti. Bu projeye göre Kozyatağmda 
bir depo yapılacak ve iki boru ile su
lar tevzi·edilecektir. Ba§ Mühendislik 
bu projeyi tasdik etmiş ve Bayındırlık 
Bakanlığına göndermiştir. Bakanlık 
bu projeyi kabul ederse sosyete der
hal tatbikata geçecektir. Fakat mev
cut mukaveleye göre bu projenin mas 
rafı abonelerden alınacaktır. Sosyete
nin abonelerden fazla saat kirası al -
ması da doğru görülmemiştir. Bundan 
sonra sosyete saat kirası almayacak
tır. Bundan başka şimdiye kadar al
dığı saat apraları da geri alınacaktır. 
Yapılan kontrol sonunda sosyetenin 
ikinci bir yanlış hareketi meydana sı· 
karılmıştır: Sosyetenin tarifesi her üç 
ayda bir tesbit ve tasdik edilmektedir. 
Bundan evvelki üç aylık tarife ucuz
du. Şimdiki yüksektir. Sosyete bu yük 
seliş üzerine suyun ucuz zamanında
ki parasını en çok ayın yedinci günü 
alması Jazımgelen on beş yirmi gün 
geciktirmiş ve paraları o ay pahalıla
şan tarife iizerinden almıştır. Gersi 
abonelerin bunda zaran üç, beş kuruş 
tan ibarettir. Fakat bu para toplanın
c~ sosyete on bin liraya yakın kar et
mış oluyor. Bu para da sosyeteden 
alınmış ve abonelere dr,jıtrlmıştır. 

HAK YERLERi 

Valde hanındaki 
Dini toplantl 

Valde hanında yapılan dini bir 
toplantıda softaca Lazı sözler söyli
ycn İranlı hoca Musanrn dün ikinci 
ceza mahkemesinde duruşması yapıl
mıştır. 

Şahit olarak Muhsin, ~7h~et o~
lu Esat ve diğer birkaç kışı dınlenıl
diler. Bunlar, suçlu hocanın kadın· 
ların açık saçık gezmesini, eski pa -
dişahların başlarına sarık sarmaları· 
nı parmağına dolayarak, birtakım 
sözler söylediğini anlatmışlardır. 

Müddei umumi Muhlis, şahitler
den Cebbarın yazılı ifadesini inkara 
kalkışarak hiç bir şey duymadığını 
söylediği için yalancı şahitliğini ile
ri sürdü ve tevkifini istedi. Mahke· 
me, bunu kabul etmedi. Diğer bazı 
şahitlerin celbi için duruşma başka 
güne kaldı. 

• Ayşe isminde bir kadını hastane
de ölümüne sebep olacak derecede 
yaralamaktan suçlu Hasanın dün i
kinci eczada duruşması yapıldı. Ha
s.an. bundan önce, ağır ceza mahke
mesinde on beş seneye mahkum ol
muştu. Temyiz, bu kararı, cezayı a
zaltıcı sebepler gördüğünden dolayı 
bozmuştur. Duruşmaya dün, yeniden 
başlanmış, ve suçlu vekili müdafaa 
için mühlet istediğinden duru§ma 
başka gilne bırakılmıştır. 

• Bir kahvede oyun yüzünden çı
kc:n kavga üzerine Abdullahr yara -
lamak ve Necip isminde birini öl -
dürmekten suçlu Kemalin, üün ikin
ci cezada duruşması yapıldı. Şahit o
larak Kamil isminde biri dinlendi. 
Suçlu şahidin sözlerine itiraz ederek 
ara yerde bir kadın meselesi olduğu
nu, Abdullahın Kamille münasebeti 
olan bir kadınla birlikte fotoğrafını 
çektirdiğini söyledi. Mahkeme, bun-
ları müdafaa S'lrasında tekrarlayabi· 

Saat llcretleri indirilecek leceğini suçluya bildirerek duruş -
Bundan bir müddet evvel Matbua- mayı öteki şahitlerfo çağrılması için 

tın yaptığı neııriyat üzerine 25 kuruş· bıraktı. 
luk elektrik saati 12,5 ğa indirilmiş, * Bakırköyünde Viranbosna çiftli
fakat diğer 50, 70 ve 100 kuruşluk ğindc morfin fabrikası işleten Haci 
saatler olduğu gibi bırakılmıştı. Elek- Avdonyadis, Luis, Kemal, Fehim, 
trik ve havagazi saatlerinin ucuzla-
ması için yapılan tetkikat son safhaya Sultan ve §erefin duruşmalarına dün 
gelmiştir. Sosyete saatlerin 50 liradan 9 uncu ihtisas hakyerindc devam e
yukarı muhtelif fiyatlara mal edildi- dilmiştir. Suçlulardan dördü mev -
ğini ileri sürmüştür, fakat araştırma kuf, ikisi gayri mevkuf bulunuyor
so~~nda bir saatin 18 li~aya alınabile- tardı. Şerefin yaşı 15 ten küçük ol
cegı anlaşılmıştır .. B~ .cıh.et. Bayındır· duğu .için, duruşma~ gizli olarak 
lık Bakanlığına bıldırılmıştır. Bakan- bak 1 h k ah•tl · w 

lık tetkikat yaJ>acak ve yakında saat l ~1~'. m~~=":ıng § ~ ~r~ çag
kiraları nakkmda liir ICarar verecek- n 'rn....._- g ne ra 1 ıştır. 
tir. Her çeşit saatin ucuzlatılacağı mu • 
hakkak görülmektedir. Tifo ~ogaııyor mu? 

Motosikletli seyyahlar 
Kopenhag Royal tiyatrosu artistle

rinden Pallc Huld ve Elith Foss moto 
sikletle Avrupa ve Afrikada bir seya
hat yaptıktan sonra Istanbula gelmiş
lerdir. 

Danimarkalı artistler dün Edirne 
yolile memleketlerine gitmişlerdir. 
Artistler dün bize dediler ki: 

- Motosikletle uzun bir seyahat 
yapmak kabil olup olmadığını anla
mak için seyahate çıktık. Evvela bü
tün Avrupayı dolaştık. Sonra ispan
yadan Afrikaya geçtik. Mısır, Filis
tin, Suriye yolile Istanbula geldik. Af 
rikada seyahat oldukça %ordur. Çok 
müşkül zamanlar, meşakkatli günler 
geçirdik. Fakat Türk hududuna girer 
girmez artık Avrupaya geldiğimizi 
anladık. Türk köylüleri biz:c yardım 
ettiler. Gördüğümüz misafirseverliği 
hiç bir zaman unutmayacağız. Ve bu
nu memleketimize dönünce herkese 
söylemcği bir vazife bileceğiz.,, 

ltalyaya gönderilecek mallar 
İtalya ile aramızda kararlaştırılan 

esaslara göre bundan sonra Italyaya 
sevkolunacak maden cevherlerinin 
kontenjanlı mallara tatbik edilen ka· 
yıtlara tabi tutulmadan yüzde yüz ta
kas suretilc ithali kabul ettirilmiştir. 

Biraz evvel gene söze karışmış 
olan hanımefendi, bana ve arkadaşı· 
r.:a bakarak soruyordu: · 

- Neden şikayet edecek? 
Derhal ce\'ap verdim: 
- Ben, yanlış söyledim; :;ıikayct 

etmiyor mu? diye sormıyacaktım. İs
yan etmiyor muydu? diye sormalry· 
dım. 

- Neden isyan edecek? 
- Doktorum, böyle gürültülü ha-

yatı sevmez. Ne kadar kendini sıksa 
nihayet bir gün, taşar. 

- Şimdiye kadar taşmadığına ba
Jalrrsa, sevmediği gürültülü hayata 
alışmış olacak 1 

Bu acı alay, kalbimi fena kanat
mıştı, fakat karşılık verecek halde 
değildim. İçim üzgün, sinirlerim bo
zuktu. Gayet nezaketle iğneli bir ce
vap vereyim derken, idare edemeyip 
kavga etmemden korkuyordum. 

Arkada§ım, benim sinirlendiğimi 
anlamıştr, bilek saatine baktı ve he
men ayağa kalktı: 

- Bana müsaade ... 
Odadakilerden gizli bir göz kır

pışla bana dönmüştü : 

- Güzelim, sçn de~ benimle bcra· 

Son bir ay içinde şehrin muhtelif 
yerlerinde görülen tifo vakalan hak
kında Sıhhat direktörlüğü esaslı ted
birler almıştır. Kendisile görüşen bir 
muharririmize Ali Rıza Bayısun demiş 
tir ki: 

''- Bu mevsim, tifonun çok görül
düğü aylardır. Sıhhat direktörlüğün -
cc bu hastalığı karıılamak üzere la· 
zımgelen tedbirler almmr tır. Halkın 
da içilecek sulara, sebzelere dikkat et
mesi lazımdır. Bilhassa meyveleri yı· 
kamadan yememelidir., , 

Edirnekapıdaki haf riyal 
Edirnekapıda Kemankeş Mustafapa 

şa caıniinde yapılan araştırmalar sür
mektedir. Tetkikleri idare eden Profc 
&ör Schazmann hafif bir hastalık ge
sirmiş ve hafriyat yerine gelmiştir. 
Kazım esnasında bulunan temel ka

patılmıştır. Tonozlardaki toprakların 
drşarı çıkarılmasına devam edilmekte 
dir. 

Kendisile görüşen bir muharririmi· 
zc Profesör Schazmann, bir gazete ta 
rafından hakkında yanlış yazılan ncş· 
riyatı yalanlıyarak demiştir ki: 

''- Hafriyatta bir arkadaşla bera
ber çalıştığım doğru değildir. Ben 
yalnız uğraııyorum. Tetkikat için Kül 
tür Bakanlığından müsaade aldım. A· 
raştırmalarım 6 ay kadar sürecektir.,, 

her gelmiyor musun? 
Birden hatırlamışım gibi tooarlan· 

.mıştım: 

- Ö>:!e ya ... Beraber gidiyoruz. 
Bu musaade alıp gidiş, biraz so· 

ğulıça olmuştu. Lakin muhakkak 
bir kavganın önünü alml§ olmak ki
niyle. fazla düşünmcğc lüzum gör
müyordum. Sokağa çıktığımız za
man, arkadaşım, koluma girmişti : 

- Cemile hanımın kinayesini gör-
dün mü? 

Hemen anlryamamıştım: 
- Cemile hanım da kim? 
- İkide birde öze karı~n soğuk 

neva ..• 
- Adının Cemile oldağunu yeni 

işitiyorum. . 
- Bugün mü tanıştınız? 
- Epey zamandır tanıyorum ama, 

geçinmeğc gönIUm yok da .. 
Arkadaşımla yan yana, ağır ağır 

yürüyorduk: o hala sinirliydi: 
- Cemile hanımın kinayesini anla-

madın! 
- Doktorun akrabasından mı? 
Arkadaşım, güldü: 
- Hayır ... 
- Uzaktan filan mı tanıyor? 

* §ark dcmiryolları nafıa baş mü
fettişi Salahaddin, hattı teftiş etmek 
üz:ere dün akşam Edirneye gitmiştir. 
Salahaddin, bazı işler etrafında E
dirne ilbaylığı ile de temas ede<:ek· 
tir. 

* Kadıköy Cafer ağa ocağı Kızılay 
kolu bir büyük kır eğlencesi hazırla· 
mıştır. Kır cglenccsi 27 temmuz cu
martesi akşamı küçük Modada Yalı 
gazinosunda yapılacak ve sabaha ka· 
dar sürecektir. 
* Bulgar hududunda Yatkan Sö

ğüt mıntakasında 4 dü erkek, 2 si ka
dın olmak üzere 6 kişilik bir grup 
muhafaza memurlarına teslim olmuş· 
Iardır. 
* Dün Belçika erkinliğinin yıldö

nümü münasebetile, Belçika elçili -
ğinde bir resmi kalıul yapılmıştır. 

:;. Çinin Ankara sefiri gencral 'tto
nun hususi katibi Tan Shen - Chi 
dün Ankaraya gitmiştir . 

'l- Trakyadan dönmüş olan Bükreş 
sefirimiz Hamdullah Suphi Tanrıö
ver cumartesi Bükrcşe gidecektir. 

:/o İç İşleri Bakanhğının yeniden 
emri üzerine Anadoluya gitmek is
tiycn fakirlere belediyece yol para
sı verilmiyecektir. Belediyeye her
gün bu yolda müracaat edenler sa
yısızdır. 

:ı. Belediyede bir bekleme salonu 
yapılmıştır. Şimdiye kadar şarbayı 
görmek istiycnlcr ayakta bekliyor -
lardı. Bundan sonra ziyaretçiler bu 
salonda istirahat edoceklerdir. 

"' Yeni sebze h a 1 i n d e ça)ı
şan komisyoncular belediyeye mü -
racaat ederek bir kabzımallar birli
ği kuracaklarını söylemiş ve beledi
yenin bu hususta fikrini sormuşlar
dır. Kabzımallar bu işi yapıncaya 
kadar eski kabzımallar cemiyetinden 
çıkacaklardır. Bu suretle eski cemi· 
yetin kapanacağı haber veriliyor. 

'l- Diş hekimleri tarafından Çocuk 
Esirgeme kurumu vilayet merkezin
de açılan diş muayene ve tedavi dis
panseri l ağustosta açılacak ve 5a· 
lışmağa başlayacaktır. 
~ Şehrimizde bulunan Rus tayya

reciler Yalova tarikile Bursaya git
mişlerdir. 

* Kızılayın Eminönü şubesi, 7 ey
lül cumartesi gün ve akşamı Taksim 
bahçesinde üyeleri için bir kormes 
(bah~e eğlencesi) hazırlamıştır. 

* Beyoğlu malmüdürü Mehmet 
Alinin Kayseri defterdarlığına ve 
İstanbul tahsil direktörü Ali Rıza
nın da divanı muhasebatta bir vazi
feye terficn tayinleri kararla tırıl-
mıştır. . 

"' Vilayet muhasebecisi Vahid, bir 
buçuk ay izin almıştır. Güzel san'at
lar okulu muhasebecisi İhsan vilayet 
muhasebeciliği işlerine vekaleten 
bakmaktadır. 

On:versite talebesi 
lzmire gidiyor 

İzmir ilbaylığı Istanbul Universite· 
si talebesinden kırk genci lzmir köy
lerine misafir olarak çağırmıştı. Ta -
lcbcnin çoğu henüz kampta olduğu 
için ancak yirmi talebe bu geziye çı
kabilecektir. Talebe bugün hareket e
deceklerdir. lzmir Universitc rektörü 
de dün telgrafla davet edilmiş fakat 
burada meşgul bulunduğundan rek • 
tör gclcmiycceğini telgrafla lzmire 
bildirmiştir. 

Ekmek fiyatı olduğu 
gibi kaldı 

Belediye narh komisyonu dün top· 
lanmıştır. Komisyon Borsadaki .buÇ· 
day satış fiyatların ıgözden geçırmış 
ve bir düşüklük görmiyerek fiyatları 
olduğu gibi bırakmıştır. Diğer taraf
tan Anadoludan yumşak buğday gel 
mektedir. Bugünlerde 50 vagon buğ
day geleceği ve bu suretle yakında 
bu mahsulUn önü alınacağı haber ve
rilmektedir. Bu münasebetle gelecek 
hafta ekmek ucuzlaması ihtimal dahi
lindedir. 

- O da değil... 
Şaşkın şaşkın bakıyordum: 
- Peki, neden, aliıkadar oluyor? 
Arkadaşım. yoldan bir otomobil 

çevirdi: 
- Biraz dolaş~lım, sinirlerimiz 

düzelsin. 
Otomobilde anlatıyordu: 
- Cemile hanım, züğürttür, ve zil· 

ğiirt doğmus. züğürt büylimüş ve zü
ğürt ölecektir. 

- Züğürt doğduğunu, züğürt bü
yüdüğünü anladım ; fakat, neden zü
ğürt ölecek? 
Arkadaşım, dudaklarında, bin bir 

mana saklıyan bir giilüşlc gözleri· 
min içine bakıyordu: 

- Çünkü aç gözlü ve hasetçidir. 
Ama, bildiğin kadar değil. .. Dünyada 
onun kıskanmadığı şey yoktur. Biri
nin kaşı, gözü, kirpigi mi güzel. onu 
kıskanır. Birinin boyu bosu, bacağı, 
kalçası, göğsü, gerdanı mı güzel, onu 
kıskanır. Şişman mı kıskanır, zayıf 
mı kıskanır. Esmeri kıskanır, beyazı 
kıskanır. Uzunu kıskanır, boduru 
kıskanır ... 

Arkadaşım. elini göğsüne bastır· 
mış, yorgun yorgun gülmekteydi: 

SUYA DÜŞMEI< 
Şu insan orulları nanı 

b • t 
rnahlfıklardır. Kendilerıne 
lik eden elleri kötülemektefl 
rip bir tat duyarlar. . e 

Misal mi istiyorsunuz? l~ 
Şu gibi bize iyiliği d~k.U b 

su gibi verimi bol, su ~ıb.1 i 
yardım eden bir nesneyı, 1~e 
ilk hayat tomurcuklarını ~ 
diğini söylediğimiz bu t~~o 
nl pırıl, yaratıcı anayı bıle 
}emekten çekinmeyiz. 

Bir iş kendi suçumuzun .. t 
zünden bozulur. Suya dll 
deriz. 

Hayata uygun olmıya~ S 
plan kurarız. SöktüremeyıZ· 
ya düştü deriz. . et 

Hiçbir sonunca erişmıY~ ıı; 
ni önceden bildiğimiz "~ 
ranslar toplarız. Bunlar .. ";~ı 
sonunca erişmeden dagı 
Suya düştü, deriz .•• 

Dün gazeteler şöyle 
lık yazdılar : d 

'' üçler konferansı suya 
tü,,. 

Ücler konferansının suY~11 
şeceğini onu toplıyanlar 0

9 
den bilmiyorlar .nuyıdı ? 
yorlardı. tO~ 

Biliyorlardı da, ne diye 
landılar'? 

Suya düşürmek için ~ •' 
ille suya düşürüp bogs.cıı 

diye ahdettikten sonra stJ. 
bunda ne kabahati var? ~ 

Habeş çoraklıklarında sıı 
değilmiş. ıı 

Sulak Avrupada üçler }{O 

ransı suya düşüp boğulfllıl~İô 
Çorak Afrikada su kıt ·ıı 

ğuna göre orada bazı işlefl 
ya düşmemesi ihtimali va 
sanmayınız. ı.J~ 

Orhan~ 

Üniversite rektör~ 
izahat veriyor eti 

Dün bir gazete Univcrsitede ıtı' 
törüne işten el çektirilen cezacı (. 
tebi idaresinin profesör LöveY'e, 
leceğini yazıy'ordu. Universite 

1
, ı; 

" r -.--:• """ - '-•· '-1ııııJı;ta: ve di6fıe 
versitc işleri etrafında J<e11a15 ttl 
rüşen bir muharrimize şu izaha 
lunmuştur: ,c 
"- Eczacı mektebine getirile 

lan Profesör Levc'nin geçen. ~c! 
memesi bu mektepte duruınu g e ~ 
miştir. Lövenin gelmesi gccikirı'bı; 
turatosu feshedilmiş ve yerine 

1
, 

lerle çok iyi uğraşmış olll~0fl 
Bodendrof getirtilmiştir. Bu P cı 
rün verdiği rapot"" üzerine Ec~~te f 
tebinin ders programlan _f ak~·ıııt•' 
fcsörler kurulunca tesbıt e 1 ıl c 
Hangi derslerin nerede ve ~a.5,. V 
nacağı meselesi ilim meselcsıdı 111 
ve eczacı mekteplerinde idar;ıırı!I 
rudan doğruya Fakülte de aııt 
verilmesi kararlaşmıştır. MeV'fa~" 
rum bundan ibarettir. Hukuk ııab' 
sının dört yıla çıkanlacagı 
gelince: bİf 1 

Fakülte için bu hususta t'il' 
uyanmıştır. Fakat henüz kil eJ111'1 

değildir. Bakanlık karar verf11 ibt 
Bu işin bu sene olacağına da 
vermiyorum.,, 

. ·ıoi 
Kahve fiyatları ind ~~· 
Belediye fiyat listelerini ta~rÇ 

vam ediyor. Şimdiye kadar ~~r Jıl 
gısız yerlerde 20 kuruşa ka ~~ 
parası alınıyordu. Bu defa b'' 
yatları yüz para, üç buçuk ve 
ruş olarak tesbit edilmiştir. 

- Bildiğin kadar deği!:Jı~tı 
sana ... Parayı kıskanır, j 0 d 
kanır. Onun kıskanmadıgıı-!rıdı 
tur. Bugün V ebermanı k1~ ~ıı 
riste otel partikülye, Parı~ te -' 
sundan Anycrde villa, Nı~t }1 

Bir kere bunları kıskandı. rlil'· 
larr, neniz yarışları, kurna ilC ~ 
lar, danslar, tiyatrolar, ınU~Jrd~ 
kıskanılmaz mı? İnsan burı fıt~s 
kayet eder mi? Servete. ~e ;ıfl 
türlü varlığa ve bolluğa 15) ıı>l' 
mi? Ben, söylerken, göz. 0 ' 111 
dikkat ediyordum. Rcngı 50.,0 f f 
eriyordu. Madam V cberınart !11· 
tini, onun için ballandır~;00, 
söyledikçe eridi, bitti .. 
voldu... şıll 

Arkada§ımın yUzü ciddile ôt 
- Sen, bunun farkın.da. ,rıı 

sinirlendin ... Hakikaten ın~ tı~ ~ 
lcndirecek bir soruştu. :se ıiııı· 
ki fırtınayı hemen hisset 
dursaydık, kapışacaktınıı· 

- ÇC"I sinirlendim. 
Arkadaşım, elimi tutt0 • 

gözlerime dikti. sordu : 51 \ ıı [Arka. 
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NAMZET HAKiMLER 

Askere Biden Namzed 
Hakimlerin Maaşları 
[Huıuıl muhabirimiz bildiri 7 o r] 

Ankan, 22 

Hakfm naımıetlerl, Hikimler Kanununa göre, iki sene mm.set 
teWdd edildiklerinden bunlara allkerde bulunduklan ~ 
maq verilmiyor ve hastalık ile mezuniyet gibi hallerde de ÜıC· 
rettiler gibi muameleye tabi tutuluyorlardL Finanı-S.ıwılığı 
bu meıele üzerinde Divanı Muhuebatla muhabereden IOl1I'& 
namzet hMdmler haldtmda yeni bir tekil kararl .. tD'llUI~· • 

Bu fekle göre, namzet hakimler, 6 ay içinde ualetlen tuc!1k 
edildiği takdirde, Hi\dmler Kanununa göre, gene mmzet h&kım 
ufatnu muhafaza etmek IW'etile 6 aylık bir mildd~ eonra as
kere gittikleri takdirde maqlan verilecek, muunıyet v~ hasta
lık hallerinde de maaılı memurlar gibi muameleye tibı tutula· 

KRONiK 
• 

ÜZÜM MÜ, ŞARAP MI ? 
Yazan: G. A. 

İnunlar irimi mil &le't tuudıJar, Uludafda bulmut olduiu için. Bur
yokaa prabı mı? Şarap Udlmden aah Aıldepiat bekim onu ıöklere çı
çıktığma ıöre, ilk6nce üzümtln ta- karmıı ve hemen her derde deva ola
nınmıt olınau ıerektir, diyerek acele rak ÖvmÜJtU. Ondan dolayı etki Ro
etmeyiniz. Uzümle tarap b~~b~rine o malılar bu büyük hekimi pek sever
kadar bağlıdırlar ki, banııunın da- lerdi. Ancak, Bunah hekim ihtiyat
ha Cince tanınmıt olduğunu aöylemek b adam olduğundan prabı daiına ıu 
için insan tereddüt etmelidir. ile kanpk olarak içirirdL Buan da 

Vakıa bizimki cfbi yemeklerde ıu haıtalanna daha çok kuvvd vermek 
içen, üzUmü de yemit diye yiy~n için, praba Marmara denizinin ıu
memleketlerde itzUm praptan ~~ yundan kanıtırırdı. 
tutulur. Her teyin doiruıunu bildt- O vakittenberi ~elen hekimler, Aı
ren hikiyeye ıöre de biz.de prap: ldepiat'm izinde ıitmekte kuıur et· 
üzümden pek çok ıonra, bır bektap mcmitJerdir. Benim burada prabm 
tekkesinde icat edilmittir. Hatınnıza tarihini anlatmaia niyetim olmadıfı
ıelmediyse ben hatırlatayım: Tek- nı elbette tahmin etmenlniz. Şara
kenin bahçelinde, çok, pek çok ~ bm tarihini yumaJr. yalnu bildin 
v•rımt· Bir ıün müritler tef.he ıellr- hekimlik tarihi delil, bütün medeni-
lerı et tarihi yumak ıibi olur. 

- UzUmlerl, derler, bu yedik, fı· y Uzümün tarihi pek yakın zaman. 
karaya verdik. ıene bitmiyor. Ne ~- larda, p.mpanya prabı - ıerçekten 
palım ki Tannnın bize verdiii bu nı· bir nimet uyılacak bir tesadüf neti· 
met çürüyüp de yazık olmaam? cesinde - icat edilerek, U.llm kın-

Son aman7anfa 1'ill•t1ne ı1dea Ya- Şeyh bir hayli dUttlndilkten aonra nm bütün dünyada tahreti en yüce 
budileıden iki tip cevap verir: dereceye vardıktan aonra ba'lamıı~İ 

Filistine Döviz 
- Kalanını küplere buınıs. baka- Bunun delili, Jrimyaeerlenn ta 1 

hm Tann ne verir 1 ettikleri UdlınUn flJDp&nYa ıar;!1 
Tann da kullanna yeni bir nimet •eren kara Pineau U.ümü otn:ıa11 • 

. · 
1
. Kaçakçıhğı 

M 1 F · B .. Ge ıyor areşa eVZI ugun {Huıuıl mubablrlmh 

ıcaklarc:lır. '.7 olarak prabı ibaan eder. Bu tahlil bapa hiçbir yemııe na-
Fakat U.ümtın kızını anauııdan alp olmaımt derecede tükel ~lmuı: 

daha çok ıeven memleketlere ıöre, Uzlimiln kabutu, özü ve ç~ktrdeği 
iDlan1ar prabı üzümden önce tU ayn ayn çazelenmlttir. Tahlilde bu
ıurette tanımıtJardır: lunan maddelerin hepsini 11ymıya 

. . M 1 F · bildiriyor] 

' 
... _,_ 22 (H .. h-~..ı-:z bi1Ai..iyor) - arep ev.zı ftDl\ara, U8Ull mu ~•au ~· _ - Aa.bn, 2:1 

Nuh peyıamber, tufan bi~en böyle bir betke yetipıea. Yalnız ıu 
aonra, ıemilindeki koçu otlum diye kadarını aöyliyeyim ki üzüm .uyu
kırlara aahverir. Koç bir müddet nun· ana ıOdüne pek benzediii bu 
sonra fena halde aarhot olarak dö- tahlilde meydana çrlmuttır. Bunda 
ncr, öteki hayvanlara aaldınr. Onla- da tlfllacalı bir teY yoktur, çün~ 
ra boynuzlariyle vurur. Tuhaf tuhaf çocuk anneleri, daha lrimyaıerlenn 
hareketlerde bulunur. Bu hal Nulıun tahlilinden çok saman öncelerdenbe
hoıuna ıider, sebebini anlamak İlter ri emzikteki çocuklara Uzilın ıuyu 
ve hayvanı!' kırlar~ .b~duğu yaba- yalatırlar. Çocuklar da bundan pek 
ni bir yemııten yediiını ~r. ~en- b09tanırlar. 

bu akpmki trenle lıtanbula hareket etti. Memleketimizden hicret ıuretile 

Adisababa Elçiliğimiz 
,.... . _ (H t . ..a....ı..:.:-•z bildiriyor) - Adiaababada Ankara 22 usua m11111n1u ua.. f 1. v • • D 

kurulan eİçiliğin 15 Apatos~ i~. aa ıyete geçecegmı 11 
Bakanllk, diier .,.,..nblilara bildirmiftır. 

"Edirneyi istiyoruz!,, Diyen Bul
garları Susturmanın Tek Yolu 1 

[Bq tarafı 1 incide] 

mekle llltfhur olanları ifbatı~ getir· 
dilet'. Bunlar ıunu yapt~: Bır taraf
tan y~af& emnıyet vermek 
için Makedonya komitesini yıktılar, 
öbür taraf tan bin kaqı Trakya ko
mitealnl kuY"tetlendirmeie çalr9tı
lar. &aklmedi. Birlqik bir cephede, 
rahne açmaia çalrııyorlardı. Fakat 
ektlntın eri, mert, nmıu.ıclr Yugos
lavlar gılldiıler ve hatti kendilerine 
dalkaYUlrluk edenlere urtlannı ..1e-
liii\m nelfce çıkmay;.., SZ.enoc1 
Oöraiyeften Umit kelildi, aandalye
•ıni bqına ceçirdiler, heplC attılar. 
Generallft' seldi. ıeneraller cf tti, yi
ne ıetdiler, yine ıittiler ve nihayet 
linıdilri kabine teırif etti. Şimdi ba
'lrl)'orua: ayni oyun denm ediyor! 
Bir taraftan Sokullar tcplantm ba· 
ilan"11e Yuıoatav birliii diye bal· 
rıbyor, bir taraftan da Trakya komi
tealnin aenerilerine ''Edirneyi iıte
ria f• diye latrstiD bir feryat kopart
tırılıyor l 

• Butıarı.tanı bilenler bu komeclya-
)a lfllerler, pını. ,Ulerler. Çtlnldl 
bilirler ki, ,.f71rinde atefle au bir· 
letir, fakat YUIOlla• Bulprla bir· 
leta1eL Niçin~ Çünkü bırlepıek i~ 
itte ldl. emı& biaimle birlqmeacli. 
~ çünldl Bulıarlann ileri ıür
dUktert ctia " etil birliil tebeplerin
den eftel birletmemelerl için dUn· 
)mını b\aaOnldl prtları araamda bin 
bir tane .ı,...ı. ekonomul. ıüel ve 
araıulmal 1ebep vardır da onun 
için, onlar lçın f 

NJbayet IUftU da bilmeli 1d iaun
la.rla ha.JYUJan ayıran blflıca fark 
haf ısa farla4ır: en mert lnlutlann 
toplululu ._k oı. Yu,..ıaw mlı· 
leti unu«mı••tır -ld, yeryllrinde 
Kral Alelııundr'ı lldilnnek için pıo
felJODel bir a.h katil uamıtlaı n 
bunu da .. ,. ara,. nlllayet ,,. an
cak ,..., milleti içlade balmtaflar· 
dır. oeorst,.ı. ,a1nıa AJeaandr'ı 
deill, omm pıllunda bir Yupel&Y. ••sar wr1e...-int. 111u11a1 ıaru1,.. 
oluü cWai lldlraılt act.ndır. 

Vui,.el blJle ı-rsal*P ederek, 
fakat olduiU slbf, açılrja ortaya ko-
7unca Sofylida OJD•• ' ta olan ko
llMdlahı I~ anı.mu dala Jro. 
ıa,1apr " cBdlmeJI iettJllOnu f 
Trakya:rz ildJOIUs 1 YllpliwJarla 
blrletlJOl'U.I l• 4l1tn .. neiiledn hat
ta C..- MI deferli OJmadıkJan 
llle,danaplıaı 

Blllm Bulprlann blltUa bu 1mna 
• kılanu ı.aqa vereetllmla Ye on
ları ma...,..Jr bir tek ,obaua, Wr 
ıtek ...._..olabilir: T r a k 1 a • 
71 doldarmakl Boyana 
doldurmak 1 Al•ına ka
dar del4•1'mak 1 rada
lri elfu•• b•t 1 • ltla 
ta• ltlr •llyoaa, ltlr 
1111J1oaaa iki mll10 a. 
iki mll1•• he ıs 
)'ona ııkarmak l v-.. , .. aulpr~iDI. 
laa ~ .-..ınct•-aldılr .U.lr
tlfe ..,...._.,. lrenıdlafne ta lradar 
•ı.amltMllisialallllm~u 

yonnut. Midye • tnozu iıtiyormuf, 
böyle bir ahmakla Türk yazıcılarınm 
konupnala ne vakitleri, ne de akı!· 
)arı müuittir. Bir Bulgar muharrı
ri Edirneyi istiyormuı 1 Güzel. Ben
deniz de bir Türk muharriri olarak 
müuadelerile Rodop dağlarına kadar 
uzanan bütiin o .öz Türk !OP~~kları
nı istiyorum. bttyorum: flnku, Bul
ıariıtan hakkındaki bir kitabımda da 

llhledl. te' ~ tar:f.bin. bUtliJt ıupras anru-süıiffi'iCik vuı-
1etlu do~ delH Edirne, 
deifl hef'lln eben TUrkilm f• diye 
ıelea ıeçen trenlerin yilrine batı
ran Fillbe, hattı biltiln Bulpriıtan, 
binlerce aenelik Türk tarihmin hatı
ralarile dolu eski imparatorluğun ale
llde bir maballeainden batka nedir? 
Sarık. kafes, tekke, fes. potur, çar
pf, yatapn, piftov ve, hatti eski 
har.f ••• Oamanlı İmparatorluğunun 
on bet aenede yıktıtnnız bütün mü
eueaelwi, o imparatorlujun Vama, 
Köatendil gibi maruf tehirleri, Pi
leme, Viclin, Şıpka cfbı tarihe ıeç
mit tenflerile berlber, bir yıjıntı
am ,....parça olınut dekoru ha
linde. 8'dtit Bulprletanda bulabilir· 
alnls. 

Ve tarlla eler ld· cltte tu ev, yt1a 
MM eYYel bir TOrk mutaaarnfuun 
konatıYdı: timdi, kOçilk 8uı,ar çar
lıiının urayı olmuttQr. itte ... 
cbankb hamam{, İbrahim Bey lmıin
de bir Türk zenginin ağalarına mah
ıuı yıkanma yeriydi: tiındf, Sofya
nın bütün romatizmalı hastalan, 
boğulanna kadar g&nUldilkleri bu 
mavi U.Uslan tuhaf bir akuaryoma 
çmrerek i~lerinde damarların n 
aertlilinl yuanptmaia. bacakların 
atrılanm diadirmeğe utratıyorla 
111 karlı ,,. ıaaetll çamlık. Yıldı· 
nm llayuldin ftktUe kendı alllhtar
ıanı. ftrdlil bir bediyedir ki, tim
di ,...~ b,anlar. Tiirldin 
ne oldutuau maal ailli analarmdan 
dinli7en " ae J11Pb1au dalla eonra 
projlmnu dubluıclua aırenen .. 
tiJcMldea eoaraldler. ~. 8ulprlar
dır. Dolthlk alıledne . laımnaymız: 
ıu anlralm lllDi cA,....,..._., bu 
eolral• imi «llpb>dır. Her,on 
yolumun ortMmda. llltlaat Pqalaın 
BldlrttQIU çeteci cVMll W..td Din 
clonmut ,,. Abidelettf rilmlt lrafuile 
lrarplqıyorum. Eakl Tllrkler, bet 
ytts ....,, itte tu cVaall Levübn!Q 
ı.eykellnln dllıUclili ,olun etrafın • 
elan pçerek •• cJCoca Balkm•ın ar
kumdan d&ıeıek Vlyanaya sid1p 
aeJdller DtlfOnBnb ld elU aene
clenberl Bulpr Sobranyaunm lnQne 
dfldH daran .,. cXurtancı b diye 
.aıı.n fU a- Çannm tunçtan hey
keli ,.r1nc1e ytlaleNe aene, Şarki Ro
..,. dmımit Ttlrkler lrilkmetti. 
HilA, cllklradl bakmcı. Çarm batın
• bir re,. pbl o ..ıa Terlrfln daha 
lıekltl ı.tıruma kantanlr kılıcını 
t-lait Yenl~erialn teprafln altın
dan fll'la,. bir aıçr&Jllt& onu atm
daa ata1f alacatau " palabıyıklari· 
ı., ..,_ lraftllle tarihi eekl ,.rtne 
aturıuıpu da,m..ü 1 deiil-
11i&i 

A11 ,._. KARACAN 

Fıliıtine giden bazı Yahudılerin o
rada büyük ticaret işlerine girİ!f1De
leri, yanlarında kaçak ıuretile biıyük 
mıktarda doviz götürdükleri kanaa
tini verdiğinden, hiık\tmet, bu ka • 
çakçılığı önlemek için eaulr bazt 
tedbirler almak kararındadır. Bu me 
yanda memleketiaabden hicret eden 
Yahudilerle yine memleketimiadm 
tranıit suretile ıeçecek Yahudilerin 
eflmrük merhalelerinde mkı gümrük 
muayen~Jerine dbi tutulmaları ka
rarlqtırıl1DJ1trr. Bundan batka mil
li hudutlardan dıprı çıkan yolcula
rın da daha dikkatli bir muayeneye 
tibi tutulmaları alüalrlara bildirile-
cektır • 

KUçUk esnaf 

dili de o yemi9ten yetiJtirme~ ı~ter. Ozlmün midede bumedilmek için 
Fakat lblia, peyJamberin Y.etittta;di· beklemele hemen biç ihtiyacı yok
ği um&JI kurutur. Sonra Nuh un tur. UztımUn içindeki teker, ldrokar• 
cam aılaldılmı anlayınca, ona ıu ak· bonlu yani teleer yapan maddelerin 

• h öfretir: baztm neticesinde aldıktan m aon 
_ Aamanm lnarudutunu lıtemu· ttldldir. Uzilmiln hafifçe eqi olma

aeıı, der, yedi tane hayvan bo&uı... 11 da midede hiç beklemeden ıeç-
onlann kanı ile aamayı ıula 1 meaine sebep olur. 

Nuh peyıamber, bir tane •alan. Verdiif kaloriye ıellnce, bu da 
bir tane ayı. bir tane kaptan. bir ta- pek yübektir. Bir kilo üzüm, hemea 
ne köpek, bir tane tilki. bir tan• aak· kendi aphfı kadar, dokuz yüs ıram 
utan. bir tane de horos kurban ~e- kalori verir. Bundan ba•ka albümini 
rek on1ann kanını aamaya •enr. u oldupndan bedende erimeden 
Bunun üzerine aama ıelltlr. kalabilecek maddeler bırakmu. Bu· 

Ankara, 22 (Huauıt muhabirimiz itte onun içindir ki, prap içen in· na karplık olarak O.Umde maden 
bildiriyor) - Finans Bakanlıiı. kim un allan cfbl ceuretll, •11 sibl ku•· maddeleri de batın uyıtacak kadar 
lerin küçük eenaf addedilmeei ilamı vetli, kaplan cfbl yntıcı. köpek cfbl çoktur. Onun için ilzilın m dya~e 

. pnıatacı tilki gibi kumas, saksağan ıporculann itlerine yanyacak yemı!· 
geldiğini ve bunlardan kazanç vergı- gibi gev~ze, horos ıibi de yaygaracı tir. Uzümün ıekeri, tam da, adalele-
ıinin ne suretle ahnacağlnı tesbit et- · k · · 

olur. .. • rin çalıımak iatecliklen ıe er cınıı-
miştir. Bu husuıta hazırlanan tamim, Bu fsanede. koçun üzum yemt~ Giı 

alikadar ma • lllJdl• .. bN '*' il ~ - 9;: UdmUa tüUU • ntdcellnde. bu 
halinde 1ıı:bıwlJI ..-bot eW& lradu a..ı -·ı.rt topladılı an•qdm· Uhe .-,.illİill•llll&I•• '1U'bot danmUpe matlalıra ldmlla •T• .-ı edirmek 

, 
1 

... lmmı bulmut ,,. oadan ..... a. hü;lmlerla oaP ~ ~. 
Ankara. 22 (Hueull mabablrfmb Her halde. fUl'UI mubıfdr.alrtır 1d. için preler aradakfanm. metıa ar 

bildiriyor) - Dq Bakanlık birinci insanlar l.tlmll yemuden 8ace f&• bulduklanm lıola,a tUmba tclenl • 
daire tefi muı•tctısar AbdUl&bat, rabm erdemlerini atTenmiflmSir. nis. "Orimle tedavi.. ...ıı bu Jdm.. 
Llhey maalabatcilzarlıiına atanaut • Zatea tı.UmOn Jııendilıl. mutlu b· ya tabllllerlnia nedceeidlr. 88,ok 
tır. Yiml« sibi uzun UZUD aaırlan tarih· boc:n'•• ıeaeral Dr. Belim Omerin 

aiz olarak ıeçinnittir. Halbuki üzüm lirim tberlne ldtabmı okudununa 
Jmı taribt. pek eski samandanberi bu tedavi uaulünO, onun faydalannı 
yer tutmu,tur. Yakıl em Yunan ta· elbette blllninla. Okuınadınuaa oku
rihinden anceld medeniyet tariıle-• maım lbımdrr. 

1927 ye kadar borçlar 
Ankara. 22 (Hueual muhabirimiz 

bildiriyor) - 1927 yılı niharetin~ 
kadar milli bPkOmet biltçelenn.dekı 
borçların, vesikalara mu.tenit olaun 
olmımn, 1513 uyılr kanuna t&bi bu
lunduğunu Finana Bakanlıiı vıllyet 
lere bıldimıitttr. 

Evkaf dlrekt6r0nln 
lz111lrcl•kl tetkiki.,. 

!mdr, 22 '°ael aytanmı• bildiri
yor) - B•lraf ıenel direktöril Jl'ab
rettfn XJf>er Afyon yolile ıeJırlmUC 
ıelmfıtır. Genel direlttar, evkaf it
lerini teftit; etmek ve İemet Pli& 
Bulnn atzında yapılmuı u laf
tmlan hal mescleainın bir aonllCI 
ballamak için ~ziye çılamttır. 

Dün ubah ilbayhlrta ıenel direk-
t bulundutu bir tcıpJantı P 

Toplantıda General JCbllİI 
..,.,., Behçet Uz, nbf dl ·• 

... 1r1törtt H ım Baki de bu1unmut • 
tur Toplantıdan aonra balla inp .. 
clileceti yer tetkik ediJmlttir• 1&r • 
bqbfln *eti, Mesarldt bap ~ 
danlıtmın lemetpqa meydanı 
ne konulmaıı ve Evkafm buraJ& ~ 
yapmaktan vasıeçmeeidlr. JP.ı.rl .,.. 
per buıün Odelni tmi tir -Kondlllıl Mebllce•la 

Mide, 
cll• rah..._,...,. ... 
Afyonkarahiaar 

Maden Suyu 

rinde prabın adı pek aa ıeçer. Aı· Udm kurudulrtan aonn, içindeki 
yab medeniyet inunlan daha dyade v1tamlnlerinl kaybedene de ıene lyl 
arpa ıuyu içerlerdL Eakl llılılllılar· beale:rid bir pda olur. Kuru tbilmUn 
da tarap bilinine de. ancak kibarla- kabupnda •• çeldrdelderinde bulu· 
rm elde edebilecekleri bir içkiydi. nan tanea de aynca bir deva olur. 

Bununla beraber eakl Yunanhlann Blsim -memlekette tbUmden pek-
prabı Baccıbus'ün Hintlilerle harbet- mes pbnlmUI. pekmezle tUrUl tür· 
tiif Aman oradan ötrenerek, Ollm- Hl tatldar ,,. auculdar yapılma11 Od· 
poa'a, yani blaim Ulu Dala ıetirmlt mOn beaabma JUdacak bqka bir er• 
olduiuna iman etmlf olmalanna ıö- demdir· fekerin de et sft>l Ulka e•ya
re, es1d HintWerin de prabı bildik- dan aayılcblı bu amanda pelaau ol
lerine inanmak ıerektlr. .....,&. tüer alamıyan1aiın hali ne-

Şarap esld nmantar4ald fMıretinl re,e ftnrdı 1 • 

"B ; esım 

Koca SIJ'Dgisi mi, 
Eolat Seoıisi mi? 

Ömer,, 1 Konu tuk 
(&f tarafı l incide] 

al, ana lffhıe kulak verlıl sfbl f11• pderler. lldıi de çocuiun kendi ço
ler, ana ile yawueu arumdald rula cutu olduiunu l&yler. IWeyma o 
birlilinin bqtanııcıdır. Bu nıb bir· A1D&D bir hayli düıtınerek: 
llfı, ııtıide bir "ıçıi dıtlrlık,. yara· - llad~i. iklnls de bu çocuiun 
tır Ve ana aevpai böylelikle hfcbir anaaı lmiplnıa. O halde, ıetlninler 
11911 ıle ölçWemiJtcek kadar ileri bir balta.. ikiye ayınla çocutu .. Ya 
cfder. n yarıya payl .. ınl deyince çoculun 

Çocuk ohnaarnda ananm ,,. )Nıba- 1111 anuı. çılpn sibi llerı atılır: 
nm hlametterl mlkroekopikdl'. ıra- - Aman. çocufu parsalamaym 1 
at bu iki milwoücıpik liacreDlD ço- Ben daftmdan ... 115timı Der, 
cuk haline ıehneaiade ananın rolü. Süle1llllft da, bunu a&yliyenln ... 
erkeifnkinden çok fula. ,,. bele tolr bici ana oldutunu anlayarak çocu • 
yorucudur tu bndialne tealim eder. 

Çocukta, habanm da ...._. var, Kadınlarda ana olmak .sevki. dU. 
evet &llll bu hine, arqtınla ana yada tadılabGen snlderin beplln· 
pa'{J'11" onda birini bulamP- den iltt8ndtlr. 10.H ,.ı oluyor. IMr 

aun saman aç kalan blr ana. .., lln. bana bir pbe bdm pldL An. 
faka bulduğu aıman. llkBnce çocu- cak bir metre boyu nrdL CIA bir 
tuna yedirir. Xaluunı kendi yer. iradın_ Baylelerinin doprmuı ıtlt
ICocaille Ja)aıa bqma olduktan ••· tilr. Çocuğu, bnunı açaNk alabil .. 
man lee. bu aafalra11 ucalr pa1lat- ceifmi, fakat bunun da tellllkell bir 
kk batırma aeHr. Kendinden önce ttY oldutunu i17leclim. Jtarpmda. 
oeurnı dütflaea kadınlar da bulu- hUncUr hUnclr a&Ja,.,U • 

nabilir. P'akat bla burada lttlanala • - Ben 810me ele ruıyaal Tak to-
rm llıUnU •tllliyorua. Kocauna en cutum oleun 1 diJ'e yalftrdı. 
dotJcOn icadını.na bile, stlzele. pbi. Çocutu~ eıo dorr•M bir ttlrlO 

bqya'::m llbi Afetlerde çocuklanndan ruı delildi. Çocula. =lam olarak 
1 ehlen ıarmea. aldım. Püat iıDladlll ,.. ... dı, 

Pe1Plnber IWeymma atft4ilen öldl. ~ yaft'lllW _.,..,an H• 
lltefhur bir lllleal 'ftl'du: lld llldm. beplerdea batlıcau. -- JliaOnden 
bir tek fOCulr lberlade analdı Wdla- pktili atınp....,.. AM. pbe bl
aına kallafarak ıaıe,_. ,...... drAı lladtll ldlllna fılt lllaaıctltıo 

iP CAMBAZI 
ip c:amhuı çocalılaiumdae ileri sih 

nimi kmcallr. a.. eobkta ........ 
zim teJwin aokaklannela ...-...... 
den yürüJernez iken, o, ipin iltünde 
haldır buldur sider plir. Ne hilamt• 
tir bilimnez derdim. Sonra~ P• 
zetec:i oldukta ıonra hazan o ıp cam
ı..ı.nnclan daha dar çiqller ~ 
ele tendelemeden yüriimeJe meclMar 
kaldıiwmz ela oldu. .. 

Küçük iken öyle ip amltulsı ~ 
rürdüm ki; İp iiatünde kuzu k_.ti. 
Ben ıörmedim ....... itittim. ipe ... 
ıal koyup bu kuzuclan pİnqla ~ 
.....a..zler ~•·Son~,, 
......ı..zlıınmn da sorluiu ..-u- lpm 
albna at ıeriyorls. Difmtlc ih~ 
li olmaymc aitin hm kalmaJCW. Biaim 
itin de altma bir ai ........... cli-
fÜncıt oturajınm , ... ......... • iki Mndür ...... ( n) ela Wr .... ıu k . ,. .::--... •t ••· Biz cwnNZM an eti. _....... 
dum mi? Amu pek enterel&ft .... 
.-,. Sis 1-ka clurun, ben ae -1a· 
taJmD: 

Ana. ..... •e iki çocuktan ....... 
llıep - camhu .n-i .......... am
buhk ,..,., ....... Tnpes ,ükMk bir 
,...._ Kadın bac.ldanm lnpae tak· 
IDlf, .... qai1 ........... clitile ı.ca-
·- " her .ıu. ele W..... çocuiuna tae 
ta1""'· Tam o ıınct., lrapaİn i,.._. 
den lNriaia koprmık iiun olclutunaa 
farkına .... , ... Şimdi ........ -
rak eltili nokta ,. t 

Yüküni hafifletip tıa hiç delil .. 
bDcli cannu " kendine ............. 
INr ıı.nmm ha1atnw lnartannak İçİll 
kadm kimi 1Mnılamalıdır? Ditineleld ke 
aaa mı, ellerincleki ~ı'c•an auı. 
., .. anbt bu... • 

Bea Bapn N. M. ile ıöriitttD. 
- Aman moa .... , declL a..-. ko

lay - ,,...1 Kadın elincWd to:ak ... 
kocwna ...W .,. bncli elinclalıi Jilr. 
tea lııartal•'·· 

B. FELEK 

Esrarengiz 
Kemik Yığını 

Morgun raporu henUz ehn· 
madı, bir t•Yb•lll dean 
Nipntaşında, Vali lı:onatı cadde• 

sinde Selçuk apartmanının ta.an a• 
rasında bulunan kadavra hill eararı
nı muhafaza etmektedir. 

Aparmanda dun de inşaata devam 
olunmuıtur EWn ea1d ldracılanaı 
teabit ~ebilmek için mfllldla IUı .. 
bibi Sudlnin malOmatma mflracMt 
edllm ftlr. Sudi, Baau'9aki keradt 
fabrilra11nm aahibldlr" oradadır. 

Rapor heniz verllmedl 
Morı, dün seç vakte kadar raporu• 

nu •ermemiıti. Keımkler ilzerlJH!e 
yapılacak arqtınnalar, tetkikler Jro. 
laylıkla bitemlyeceti için bu rapo
run buaün de verileceli ıiaJ>helidır. 

Morgun raporu yalnıa kenuklerin 
cinsinin tayinine defil, daha dyade 
kemiklerin bir cinayet eaeri olaap ol• 
madıiını teabit edecektir. Bıından 
bqu raporda, kemiklerin kaç aene 
evvel bayatta olan bir ınaana ait bu. 
lunduiu da açıklanacaktu. 

Cinayetin kurbanı 
bir amele mi ? 

6 sene enel apartmanda bir deif• 
tim yapıldı ı •e bu delitim 'llrMm• 
da bır ıtçın n öldOrilldillll •e 6lflailft 
buraya konuldu u ela alda yakın ıo
rillmektedir Fakat ortada bu aanı• 
lan (aanları) çüditecek buı beldek· 
ter (allmetler) vardır 

Kemiklerin muntaum ıurette yer
Jeıtirilmlt olmuı. beyH bir parlak
lık fiSetennesi, ımdıye kadar koku 
vermemeü itin bir cinayet olmadrlt 
ihtbmlini talmye etmektedit'. Bun• 
dan bqka, pmdıye kadar o katta o
turan. yerleıen ve evin diler ır.tıa
nnda bulunan ailelerın hiçbirinden 
fena bir koku hıuedildiiıae dair na 
mf bır ıkayet yapılawaıt 01-ı. 
kemıklerın bir cınayet .-1 olmldl· 
iı kanaatıni kuvve.lend rmektedlr 

Birkaç sene önce yapılan tmnlrat 
11ralarında kayı.p b r pini 1"11anup 
bulunmadıil U.erinde de tetldlıtJer 
yapılmaktadır PolWa (iraAt qbu) 
biiroau apartmanın tmair tarihine te
aadUf eden aeneler araamda aranılıp 
ta buluıtmı1an bir ....... olup o.._. 
dıtmı do.,alanndaıa araıtınaakta • 
dır. 

re lratJamr 1d. erkek bunların bin
de blrlne bile tahammül edemea 

Hml. bası kedınlar, lrocalarındaa 
dayak yecliqe, onları kartı ae•ıile
Iİ de artar JL Analık ta bayledfr. 
Kadın da. erkek af bi kolaylıkla 

sacak lllılbi oluydı. Ona belld bu 
kadar mubabMt baflayamıyacalttr 

Diba açı~ aöylıyellm: koca, b
dm için ne de olaa yabancı bir Jdm
ae u1ılır. Aralarında nilr.&b .,.. al e 
bafı, onları bıribirlerine 1&mdırmıt. 
batlamıt. lrıJ'fta tırmııtır. Bu bal, 
berhanga bır ıebep yilstlnden l"fe• 
di mi, kadın bır yana, erkek bir ya• 
na .. Halbulrı, ananın cocufa kartı 
anıiıi, böyle kolaylılrla - kopacak 
ballardan delildir. 

Sallhattln GONGO R 
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Kuvayı İnzibatiye Kurulmuş, Anzavur Haini Ulusal 
Kuvvetler Üzerine Saldırmıya Başlamıştı 

lİatmmda kaldığına göre 133 7 yı· 
lh ortalarında idi. Fehime bir arka
da rnuıa demişti ki: "Vahdettin bizi 
arıya çağırdı: Durumun fena gitti
ğinden, Anadolunun her gtin kuvvet· 
lendiğinden bahııcttikten sonra: 

- Bu millet artık bizi bu toprak
larda yaşatmıyacak ve bize ya amale 
hakkı da vermiyeccktir. Şimdiden c· 
limizdeki parayı ve para edecek şey
leri b6Hişelim. Demişti. 

t tc Vahdettinin doğduğu günden 
öldUğU güne kadar gö terebildiği bi· 
ricik zeka! 

Yüzb ı Benetin, lstanbulda yapı· 
lan casuıluk. IJötülük ceıa ve itken· 
ce işlerinin hemen hepainde eli vnr· 
dır, diyebiliriz. 
Onurı ayrılmaz adamları Çerkcs 
agıp, Feyzi Robenıon, teni Meh· 

met ve Değirmendercli Kazımdı der
sem bagka ııöze hacet kalmaz. 

Benet daha 1ıtanbulda iken, V h· 
oettinin en büyük kayguıunu te kil 
eden (emliki hümayun) i§ini üzeri
ne almıg, bunları kurtarmak isin bir 
(Anglo • Amerikan) sendika ı kur
durmuıtur. Bu ıendikada Kanigham 
ve Ahmet 1uet pa anın murahhas 
olduklarını bir yerde okumuştum. 
Fakat bu it yUrUmliyor. Benet Vah· 
dcttin'dcn ve gehzadelcrden binlerce 
lira komiıyon aldığı halde bir sonuç 
çıkaramıyordu. 

Nihayet Selaniğc geliyor. Orada 
bir (Anglo-Grck) sendikası kuru· 
yor. EmlAk f !eriyle ilgili Yunan 
memurlarını elde ediyor. Sahte senet· 
ler yaptırıyor. Yunan hükumeti bu 
işin farkını var rak Bencti ve düzme 
6endikacıları yakalıyor. Bu kadar 
ünlü ve becerikli bir Entelliccna 
memurunun Yunan l]apishancslnc 

ŞABAN 

tıkılması bütUn cunu velveleye ve· 
riyor. El altından uğra§ılıyorıs& . da 
ele geçen belgeler o kadar kuvvetli· 
dir ki Yunanlılar Benctin çıkarılma· 
sına mik!n görmüyorlar. Bu tUrlU 
kurtaramayınca sendika bir milyon 
drahmi kefalet vererek Beneti çıkar· 
tıyor. B.enet de "'oluğu başka diyar· 
!arda alıyor. 

Abdülhamidin Suriye ve lrak'ta 15 
milyon dönüm toprağı ve <:mlAki ol
duğu söyleniyor ve: Benct de bu 
milyonlar tutan emlakin parasından 
milyonlarca komi yon almak sevdası 
ile halli uğraııyor. 

Kuvayı inzibatiye 
Vahdcttinin istiklal avaşına kır§ı 

atmak istediği çiftelerden biri de 
''kuvayi inııbatiye,, ac;lı verdikleri 
"dev irme,, çapultu güruhu ile ııal-

dırmaaı olmuştur. Daha yeni toplan
makta, kendilerine henüz: çeki düzen 
vermekte olan Mustafa Kemal kuv· 
vetlerini dağıtmak için, yukarda adr 
geçen Ali Galip, Ali Kemal gibi fe· 
Batçılara bir de silahlı kuvvet eklcn
mi§, ayak takımından biri iken ken· 
disine, Abdülhamitvari, birden paşa
lık verilmit olan (An.r:avur) ilkönce 
21 eylul 335 te Balıkeıirdc bir isyan 
&•karmış, bir gey elde edemeyince 
l 6 şubat 336 da gene Bahkesirde 
ayaklanmıı, Adapazarı ve Geyvedeki 
küçük ulusal kuvvetlere :ıaldırmış, 
o bölgelerdeki halkı da kendi etra!ı
na toplamak iııtemişsc de 20 mayıs 
336 da Geyve boğazındaki çarpışma
da yenilmiJ, yanındakiler kaçmışlar 
ve kendisi de gebermi§tir. Bu k'üçUk 
denemelerden bir şey çıkmadı~ını 
gören Entellicens Servis para ve ııi· 
lah kendilerinden olmak ü.r:ere düz· 
gün ve kuvvetli bir ordu kurmasını, 
zayıf Anadolu kuvvetlerini birer bi· 
rer ezerek gittikçe kuvvetlenecek 
olan bu ordu ( 1) ile Anadolunun 
dik kafalı kumandan ve kuvvetlerini 
yola getirmesini Vahdettine teklif 
ettiler. 

Hemen bir kararname çıkararak 
''Kuvayı inııbatiyc,, yi toplamağa ve 
ordu ( 1) haline koy;nağa ba tadı. 
Bunların ltumandaıını da Büyükde
rede oturan ve her gün itilaf ve hür· 
riyet kabadayıları ile düşüp kalkım 
Süleyman Şefik (pa§a) ya verdi. 

Kuvayı inzıbatiyenin niçin ve na· 
6"JI kurulacağı hakkında ilkönce Mih.: 
11nın Sabah gazetesinde çıkan 23 
niııan 336 tarihli beyanr\·me örneği 
§Udur• 

[ArkMr var] 

ACIKLI ÖLÜM 
Şürıyi Devlet azalarından mütekait 

Zarif Muııtaf Paşa hafidi Esadın to· 
runu eski Adliye Nazırı Nccmcddinin 
damadı ve merhum avukat Kadrınin 
o lu Sadık, uıun zamandanbcri tu· 
tuJduğu hastalıktan kurtulamıyarak 

dün aabah Tanrının rahmetine kavıı§· 

mu tur. Cenazesi dün saat beşte ka· 
yınbaba51nın Büyükdercdeki evinden 
hususi bir vapura nakledilerek Paşa· 
bıh,esine gidilmiş ve oradaki aile mc. 
nrhğına gömülmügtür. Merhum Ga· 
lata11ray liseııini birincilikle bitirdik· 
ten ıonra yUksek tahsilini yapmak ü
zere Parise ı:itmigti ve Paris kiuıya 
erı titüaünde kimyayi sınai tahsil edi
yordu. Yurduna hiımet edeceği bir 
sağda ölümü memleket ve ailesi için 
hakiki bir kayıp olmuıtur. Merhumun 
cenazesinde dün birçok aile doı;tları, 
tahgil arkadaşları ve ehrimizin yük 
r;ek simaları hazır bulunmu lardır. Ke 
derli ailesine: ve geçen yıl oğlunuu, bu 
yıl da damadının kaybı ile müteellim 
olan Necmeddine derin taziyetlerimizi 
fiUnarıı. 

Hava tehlikesine 
karşı yeni ü eler 

1atanbul Beıinci icra memurluğun
dan : 

Evvelce Sultan hamamında Haco. 
f)ulo hanının 41 No. lu kapısı içinde 
fiol tırafda müsteecircn sakin clyevm 
ikametgahı meçhul Davit Altarasa. 
Beyoğlu beşinci Noterliğince mu· 
Hddak 26-9-934 günlü ve 5786 sa-
yılı kira mukavcleıi muc:ibince mü&
teeciri bulunduğunuz L. Zarifi varis· 
Jerinin lstanbulda Sultan Jı mamın· 

Ankara, 22, A.A. - Hava tehlike· 
sini bilen üyeler : 

Yahya 200, gelecek yıllar 20. Aziz: 
20, Kemal 20, Mahmut Kibrit 20, 
Muhittin 20, yardımı 10, Fehmi 20, 
yardımı 10, Homurlu Tahir 20, yar· 
dımı 10, Hakkı Dörtlemez: bir defa· 
lık 50, Vahap GUrani 100, gelecek 
yıllar 20, Mustafa Müni 20, yardımı 

10, Mehmet Rasim gabrikası 1000, 
gelecek yıllar 20, İbrahim l 00, gele
cek yıllar 20, Aykut 20, Ahmet Ra· 
sim 20. Kemal Akay bir defalık 50, 
Ra§it 20, yardımı 10, Aziz 20, yardı· 
mı 10. Mehmet Gözüıulu 23.0, gele· 
cek yıllar 20, Fahri Homurlu 20, 
yardımı 50, Ahmet Zahit bir defalık 
20, Yusuf Had t 20, Hayri 20, yar· 
dımı 5. İbrahim Hakkı 20, Ömer E
roğlu 20, yardımı 50, Adırmasunlu 
Ahmet bir defalık 20, Zekeriya Ka· 
rayaylah 20, yardımı 20, Mahmut 
Dabis 20, Köşker Şaban 20, yardımı 
50, Mustafa Mcrııinli 60 bir defalık, 
Recep 20 bir defalık, Kamil Süley· 
man Dirlk 20, yardımı 50, Zamir 20, 
Akkaş 20, Süleyman 20, Ahmet Ha
lil 7 5 bir defalık, Talip Özdemir 20, 
yardımı 10, Ahmet Kürani 40 bir de
falık. Tahir 20 bir defalık Necip 20 
bir defalık, Hacı Hasan 50 bir defa. 
tık, Hacı Osman 20, yardımı 80, 
Ya in 20. İbrahim 20, Salih Köşker 
20, Selim Köşker 20, Haci Arif 20, 

da Hacopulo hanının 41·1 No. lu ka- D k .
1 pııının iç sol tarafının taHliyeıi tale· . a t 1 o 

bini havi tanzim olunan OJ5·18S4 •1~~~ 
dosya No. lu tahliye emri tebliğ e
<illmek üzere tarafınrıa gönderilmiş 
iıede müba ir tarafından tahliye cm· 

Abdurrahman 20, Sabit Mualla 20, 
CelAl 20, Ahmet Yoluk 30 bir defa· 
tık, Yusuf 25, Girli Hasan 20, yardı
mı 10, Haci Ahmet 20, Mustafa Ka
ıap başı oğlu 30, Baki 20, yardımı 
30, Niyazi 20, Ziya Tor 25 bir defa. 
tık, Zahit Aydın 20, Batman Ali 25, 
Salih 20, yardımr 20, K~mil 20. yar
dımı 20, Küçük Abtutllah 20, yardımr 
30 Ok üz Ali 20, yardımı 20, Fahri 

Sungur 30, Ahmet Gibare 20, Ah· 
met 20, Kimi! 100 bir defalık, Ha· 
san Gemalaz 20, Haci Gafur 25, 
yardımı 50, Veli Abdüssel&m Gibare 
20, Edvar Badros 20, Mahmut Ru· 
haralı 20, Ali 25, bir defalık, Yahya 
Şahin 20 hir defalık, Ahmet Zeki 20, 
Kemal Zeki 20, Ziya Uyğur 50 bir 
defalık, Kolukırık Niyazi 20, Yusuf 
Cepli 20, Mehmet 20, İsmail Boh~a· 
h 20, Yus~·r 30 bir defalık, Saraç İb· 
rahim 20, Kemal Aydın 30 bir defalık, 
Rız!a Özdemir 20, Şadi l 000, gele
cek yıllar isin 100, Mustafa Masaıacı 
25, Mehmet Antakyalı 20, Ali Alban 
20, Ahmet Kayıkçı 20, Tevfik Fevzi 
20, yardımı 20, Ahmet Aşan 20, İz
zet Köksal 20, Nurettin Semizoğlu 
20, Ha an Abaza oğlu 20, Murl\t 
Vezir oğlu 20. Cel81 Balkar 20, Meh· 
met Yunus oğlu 20. Mehmet Sefer 
oğlu 20. Rasim H. Mehmet oğlu 20, 
Kara Ali Hasan ağa oğlu 20, Cema· 
lcttin 20, Ziya Köksan 20. 

Aranıyor~ 

SAGLIK 
ÖGÜTLERi 

Sığır Eti 

KENDi KENDiMiZE 

Lağım Kokusu 
Ve Sivri Sinel 

Birkaç imza ile aldığım mektupta 
deniliyor ki: 

- Bugün vergi borcumuzu ver • 
mek için Y enicami Maliye Şubesine 
ıitmlştik. Daha kapıda iken öyle fe
na bir koku ile kar§ılaştık ki, adım· 
larımız geri geri gitmeğe başladı. 
Sivrisinekler, havayı bulut gibi kap
lamışlardı. Kulaklanmmn dibinde 
müthiş vızıltılar ~opararak, üzerimi· 
ze saldıran bu korkunç hayvanlar, bu 
iğrenç kokulu yerde, bize kolayca ti-

fo aşıhyabilirlerdi. Doğrus~ 
dik. Orada biraz daha kalı Jc f 
talrğa yakalanmaktan korktu · 
muzu veremeden çıktık." de/ 

Mektup bitti. Şimdi ben 
hl: ~ 

- Maliye tahsil şubesi Jrır 
gün yüzlerce iş adamının ~ 
ğı bir bina içinde, liğanı le :;;t 
rak sivrisinek hücumuna ulf 
daha cıklı şey ne olabilirO? ,,1. 

Salahaddin G 

Et yemeklerinin kimlere iyi gele· 
ceğini, kimlerin et yememeleri gerek 
olduğunu geçenlerde yazmıştım. Et 
yemeğe ihtiyacı olanlar için en iyi et 
ıüpher.iz aığır etidir. Bizim daha alı
şık olduğumuz koyun eti de iyidir, 
hoştur ama aığır etinin yerini tuta. 
mu. Koyun eti sığırdan daha yağlı 
olduğu için ondan daha geç hazmedi· 
lir. Bir de, koyun fazla yağlı olursa 
hqşa gitmiy-cck bir koku alır. Son• 
ra sığır etinin koyun etindc.n daha 
ucuz olmaaı da, ete ihtiyacı olanlar 
isin, bir UıtUnlüktUr. Bana öyle geli· 
yor ki, bizim memlekette sığır etinin 
koyun etinden daha ucuz olmaSJ da, 

ete ihtiyacı olanlar için, bir üı;tiln· •ı T. T 1• H A D 1 M •ı L L ~1 lüktilr. Bana öyle geliyor ki, bizim 
memlekette aıeır etinin kıyma yapı • 
lıp da köfte ıeklinden baık türlü 1·· k s· ş· .. yenilebileceği iyice anlatılır ve aığır 1 ur ıgorta 1 rketı 
etine alııılır a, hem daha iyi, hem de .~ 
daha ucuz et yiyebiliriz. H •k h • • elel • • '/ .. " Sığır eti, hayvanın bagka baıka ta- arı ve ayat üzerıne 8ıgorta muam erı ıcra e . 
raflarına göre cinslere ayrılır. Bi· Sigortaları halk için müıait ıeraiti ha\fidit' 
rinci, en iyi cinsten ııığır eti hayva· 
nın sırt ve but taraflarından kesilen Merkezi iclarui : Galataıla Vnyon Hanıntltl 
etlerdir. Flcto, biftek, rozbif, rUm~ dıt: 
tek kızartmak için etler hep bu birin· :Acentası bulunmayan şehirlerde acenta aranmak-ta 49 
ci cinstendir. Bu adlar bile sığır eti· Telefon ·: 4.4887. 
rıin koyun etinden üıtün olduğunu ilı~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ gösterirler. ! ~ ..... 

İkinci cins sığır etleri hayvanın 
boynun yakın ve yan taraftaki yer· 
lerinden çıkar. Sığır kUlbaa.tııı gibi. 

En on üçüncü cins sığır eti de, 
hayvanın bor.nundan, yanaklarından, 
bacaklarının yukarı taraflarından çı· 
kırılırlar. 

Bu ayrr ayrı cinılerin fiatça farkı 
olduğu f ibi, yenirken de çok farkı 
vardır. yi einıtcn ıığır etinin l e 
yaramıyacak kıaımları daha u olur. 
Bunlar daha yumıaktır ve daha ko
lay hazmedilirler. 

Sığırın yağlısı, koyunun aksine 
olarak makbul eayılmaı. Çünkü sı
ğır nekadar yağlı olurııa, in&anı alill 
besliyecek olan albilminli maddeleri 
o kadar az olur. Yağlı aığırlarda yüz
de yirmi yedi yağ bulunduğu halde 
yüzde ancik on yedi albümin var· 
dır. Halbuki yaem: koyunlarda, yüz. 
de nihayet beş yağa karşılık yüzde 
yirmi bir albümin bulunur ı 

Srğır etinin en lezzetli, en faydalı 
§ekli şüpheı'iz Şatobrian denilen kr· 
zartma ıcklidir. Bunu bizim lokıınta· 
Jardan pek Ut bildikleri ribi, biten• ' 
terin de pek a.r;ı iyi yaparlar. Halbuki 
bunu evde bile kızartmak cüç değil· 
dir: 

Sığrrın fileto tarafından bir buçuk 
kilo et keıtirininit. Bunu üç par~a-
'Y-:2 ıcy"'ur.rnnız fakaLortadaki parça 
bır kilo, kenardıkiler_JJd yı;. ·!Us .. ,. 
gram olmah üzl!re....,_~onr• üç parçayı 
bir araya ballatJr&ınu:.Böylcce kızgın 
bir ateg üzerinde ıskaraya koyar ve a 
rada sırada çevirirsiniz. Ortadaki par 

~ 

Sümer Bank Umunı1 

Müdürlüğünden: 
! - Nazilli Basma Fabrikası iltisak Demi! ~ 

hı toprak tesviyesi Sinai imalatı balast, teda~ı~ ~ 
dö§enmesi ve poz işi vahidi fiyat esasile eksıl~ ıJ 
ye çıkarılmı§tır. Tahmin edilen bedeli 2s.SS ' 
liradır. 

2 -·Bu işe aid evrak şunlardır. 
a) Eksiltme şartnamesi., 
b) Mukavele projesi, 
c) Fenni şartnameler, • 
d) Hususi şartnamelert 
c) Metı:aj vahidi fixat ve Ke~H hü!asası, 
f) Projeler, 1 

İstekliler bu evrakı l,45 lira bedel mukabi~~ 
Sumer Bank Ankara şubesinden ' ve İzmir ti 
Malla Pazarından tedarik edebilirler. Faz1~ ~ 
silat Ankara'da Sümer Bank İnşaat servis11'1 
c.lrreh '}! ... , ~ 

3 - Eksiltme 7 -8-9 3 5 çarşamba ün\J S 

ça ate§ görmez. Kenardaki parçalar 
ıiyahlanmağa ba§layınca eti tıkara· J 

ı.lan ahnrnrz:. O vakit ortadaki büyük I ı 
parça tam kararında pişmiş ve ke
narda kalanların da özUnü kendisine 
çekmiş olur. Kenarda kalan. yanmış 
parçaları bıraka.rak, ortadakini, aile· 
nizin araıında, afiyetle yersiniz:. 

En iyi et yemeği güpheıit budur, 
ancak kenarında güzelce kırarblmış, 
kabarmıı bir patates böre&i bulun· 
rnak ıartiyle. 

1 i de Ankara' da Ziraat Bankası binasında rı' 
rner Bank Umumi Müdürlüğündeki komis1° 
yapılacaktır. 

4--' Eksiltme kapalı zarf usulilc yapılacaktır~ 1,J 
5 -- Eksiltmeye girebilmek için isteklinin . ~ 

lira muvakkat teminat vermesi ve fenni eblı1e.. 
isbat etmesi lazımdır. ..

11 
~ 

6 - Teklif mektupları yukarda yazıldığr gu ır 

-=~=~- - --·_.-~._,.,H~ 

Dr. İHSAN SAMİ 

Bakteriyoloji Laboratuırı 
Umu mi kan tahlilatr, fren•i 

noktai nazarından (Wasserman 
ve Kahn teamülleri) kan kürey· 
vatı sayılması. Tifo ve mtma 
haataltkları te§hiıi, idru, bal· 
ıçam, cerahat, kazurat ve ıu tah· 
lılatı, Oıtra mikroıkopi, husust 
ı§tlar istihzarı. Kanda Ure, ıeker, 
Klorür, Kolleııterin· miktarlarının 

tayini, Dlvanyolu No.189. Tcl,20981 

5045 

OPERATÖR 
DOKTOR "IMET 

Ankara caddesi Zorlu apart
man N o, 21. Pazardan maa· 
da hcrgün saat 2-6 ha;;talarm1 

kabul eder. 4932 - 493Z 

Göz Doktoru 
ŞUKRU ERTArt 
Bırinci Sınıf Mütehaesıs 

(Babıali) Ankara caddeli No. 60 
Telefon : 22566 ...... --"-=; 

saatten bir saat evveline kadar Sümer Ba111' Jl' 
mumi Müdürlüğüne makpuz mukabilinde v .~,JI 
ccktir. Post.a ile gönderilecek n1ektuplar;J1 1~ 
saatinden nihayet bir saat evveline kadar ge ıt 
ve zarfın kanuni şekilde kapatılmış 0In1a~1J9 
zımdır. S 

\.. ~ 
lıtanbul 7 nci icra memurluğun· ~lllllllllllUlll-ll11 ıu1111Jtlff ~ 

da~~ıek borcundan dolay: ~araya § Deniz yoll~ 
~evrilmesine karar verılcn ve uç eh· =... J Ş L E T M f; S .J 
livul<uf tarafından temamına 3672 Ji. ~"' 
ra kıymet taktir edilen Balatta k:i· S Acenteleri: Karak6y 1'6 ._,. 
tip Muılahattin mahallesinde Dırağ· ...... -.... Tel. 4231:.z _Sirk~-• ?d~ıı. 
man sokağında atik 26.28.30 Mükcr· ~ ~ ..,. 
rer cedit 26, 28, 3 No. lu Furunun = d H Tel 2ı7 

'1 • :111111 ZI e an. ' •• tamamı ı e yınc temamına sın lira , .. 
kıymet taktir edilen aynı mnhallede § Ayvahk y0

1
;-l,

1 'l'oprak sokağında atik ve cedit 2 =- BANDIRMA vapuru 24 ı• 
No, lu kagir hanenin temamı ve 957 ~ 
lira kıymet taktir edilen aynı mah.al· S ÇARŞAMBA günü ,.a~D'-~ 
le ve sokakta atik 2 mUkerrer cedit : Ayvalıja kadar. 
2/t No: lu kagir hanenin temamları : ı•• 
açık arttırmaya vazedilmittir· Arttır- .. O I' 
ma pc§indir. Arttırmaya. iştirak ede· § Trabzon Y ;A 
cek müşterilerin kıynıctı muhammi· ;: VAT AN npuru 23 ~1 
nenin yüzde 7,S nisbetinde pey akçe· __ :: SALI aOnU Ja&t 20 d• ,:J 
j veya milli bir Baııkanın teminat ~ c- ,.,,;; 

mektubunu hamil olmaları icab eder. :::: kadar. (4159) fi ri arkaaına verilen me~ruhattan mez
kur mahalden sıkdığınız ve hali hazır 
ilrametgl.hınmn meshul bulunduğu 

ıanlıtıldığından meı:kUr giyrimenkul 
bu illn tarihinden itibaren 45 gUn 
2~irıdt tahliye ve teslim etmeniz veya 
kiranın yenilendi ine veya uzatıldı· 
~ına dair bir itirazınız var ise yine 

Türkçeyi ~ok iyi bilmekle beraber Fransızca veya 
Almanca liaanlarandan birini de ~ok iyi bllen bir 
daktilo Bayana ihtiyaç vardır. Bu bayanın makineyi 
~abuk ve yanhtaız yazmasını bilmesi şartt1r. Bu 
tartları haiz olanların hergUn saat onbeıten on 
yedly kadar Sirkecide Sanasaryan hanında Rad• 

•-:- yolln Dlf Macunu fabrlkaaına mUracaat etmeleri öiiiii• __________ 4_9_ı_7 
Kadıköy Sulh icra dıireıindcn ı 
Bir borçtan dolayi mahcuz olup sa· 

tılmuına karar verilen bir ıdet Al· 

man piyınoau Z9·7-Sl35 pazartesi ıü· 
nü ıaat 14 den 15 ıe kadar Kadıköy 

Pazar mahallinde açık arttırma ile 
eatılacağından alıcıların mezk\ır gün 

ve autta mahalinde hazır bulunacak 

memura müracaat etmeleri illn plu· 

nur~ ,(13237) 

MUtcraklm vergi tanzifat tenviriyc ;t11u11111111111111111111fl
11 

• ,.ıı 
ve vakıf borçları borçluya aittir. Art- ~J 
tırma şartnamesi 3·S·93S tarihine ıncı maddesine tevfikan rotfl 
mUaadif cumartesi günü dairede ma· &ieill<:rile sabit olmayf r!r.ı~ '.J. 
halli mahıusuna taJik edilecektir. Bi· caklarlı diğer alaka • "" ~ 
rinci arttırmuı 28·8·935 tarihine mil fak hakkı ahlplcrinlıı 

61
rif' 

sadif pcJ'§embc günü daircmiıde saat ve hususile faiz: ve sıı~ if\a~ 
bu illnın tarihinden itibaren 45 gün 
içinde ıözle veya yazı ile dairemize 
bildirmeniz lazımdır. Müddeti içinde 
itirazda bulunmaz veya ğayrimcn
ıkulu tahliye etmezseniz veya itirazı· 

TUı rcf olunursa flÖ%Ü geçen ğayri 
menkulun yukarıda ya.r:rlan müdde· 
tin bitmeıilc zorla tahliye olunarak 
'kiralayanı tcı;lim cdilceesi tahliye 
<tmrinin tebliği mııkamrna kaim ol· 

ü ere ilin ol r. (13239) ._ 

Güzel San ,atlar Akademisi Direk· 
törlüğünden: 

15-7-935 tarihinde 30-7-935 tarihine kadar devam 
etmek üzere muhtelif şubelerin bir yıl zarfındaki 
faaliyetini gösteren bir talebe sergisi açılmıştır. Sergi 
her gün saat Doknzaan On Yediye kadar umuma 
açıktır, .{ 4205) 

l 4 deı1 16 ya kadar icra edilecek bi· lan iddealcmnı ilin ıarı:,ıa '"1 
rinci arttırmadı bedel kıymeti mu• ren 20 gUn zarfında. ev -pP'-i 
hamminenin yüzde 7 S ni bulduğu tcrile birliltte Jlairemııe tı•~J,ı'. 
takdirde Ustte bıralolır. Aksi taktir· lbrmdır. Xlc11i takdirde: r fi 
de tıon arttıranın taahhüdü baki sicillerile ıablt olmayaıılıı ı..•tffw 
kalmak üzere arttırma on beş giln "~, 
da hı temdit edilerek ı 3.9.935 tarihi· delinin payla§masıodsn t ıl 
ne müaadif cuma gilnü aaat 14 ten lar. Daha fazla matürn• lıJ ;,;, 
16 ya kadar dairede yapılacak ikinci yenler 93·5.e44 nurner~ıen 
ırturma neticesinde cıı çok arttın• mevcut evrak ve mııha 1ı;rd 
nrn üstünde bırakılacakbr. 2004 taktiri kıymet raporuıı(u13ı46) 
No. lu içra ve ifr5 kanununun 126 yac:ıkları ilin olunur, 
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HABEŞIST AN ERKiN 
OLABiLiR MI ? 

J 'Aylırdınberi Jcılya hükumeti nı· 
mını ltılyı Bııbakammn Habeııs· 
ıan Jıakkrn:Jı s6ylcmcdiği, Jtılyı 
gııctelerinln bu zavıl/ı Afrika Dike· 
:çi ıçln yaımıdıklBl'J kılmadı. Habe· 
~1 tınrn mütecıvlı ve lıüsıab oldu· 
gu ı6ylendı. Hıbcı milletinin mede· 
m ıyılsmıyıcığı bıldirildi. ltalya • 
nın Uluslar Dcrneginde Hıbe,istan. 
Ja kır§ı kır§ıyı geltmıyeceğı ileri 
tmrüldlJ. 

Bu ıylır ıçinde Habeıtcr kendi/e. 
ıını mudıf 11 etmekten bıfka bır fflY 
~apmadı/ır, Mütccavininn:,, denin· 
cc, "tecıvDz eden biz: değiliz. Gclsın 
Ulu /ar Dernegı meseleyi tetkık tt· 
.111,, dediler. 'Habcf mıllcti medeni 
dcgıldır,, denince "belki ıiıi11 kadar 
,Jegıliz ıma, htr halde medeni o/mı. 
ya ,aıı~ıyoru , dediler. Sonra da fU• 
11u 6ylcdller: "Eğer bugünkü dün • 
;yanın •lya ıl düzeni medeniyette az:ı. 
cık yOkstk olan bir ulusa, ba ka bir 
ıılus egemenlıgi altına almak sa/lhi· 
yerıni vcr1rsc, o zıman bizimle bir· 
Jıkte bır~ok mıllctlcrln de istik/ille· 
Tını kaybetmesı ve nihayet bütün 
dünyanın en medeni sıyıla11 millet 
ıaıılzndın yutulması liırmdır.,, 

G1tçl bu HıbeJ mıntrlı pek o kı· 
'dar yabanı ıtılıcık py dtiil· Şimdi· 
ye kadır Hıbc; hukumetı ve Hıbıı 
ulusu. söylenen s6ı:lcre cevap ver· 
ıncklc ıktifa ~tml ti. Bu;ılc kemıte 
dayanmış olacaktır ki iki üç gün 6n· 
ce, Hsbc ımparatoru Hıilı Selisiyc, 
/iabcşistın par/Amentosund• bir 
:;oy/ev vermiş. Bu söylevin bir huli· 
:.aıını telgrıf hıberlıri bildirrnlıti. 
Zavıl/ı ımparıtor, Habefİ6t;ımn bı· 
rı~ lfln ~ılıftriını, lıkat barııı mu· 
hafıza atmek çok mUıkOI ı6rl1nd/J • 
gımü soyledıkten onrı demiıti ki: 
''Hıbeşlstının istik/iline kar§ı yıpı· 
Jacık her hırıkete kuvvetle muk•· 
hc/ı ıdıcıg/m. Kanımın &on dımlı • 
5ım Hıbı ıstın utrundı dökecelim.,, 

Bunu aöylıyen ıcn mııin? lki gün
dur Roma .. c Pıriston gelen telırıf 
haberleri, Haıle SclA lyc'nin hırpcu· 
yane olan bu &6r.ler/nin bu payıtaht/a 
rrndı buıkıı ı f enı intibadan bıh· 
:;ediyor. Hele 1tılys gazeteleri ıtef 
puskuruyormu§. Harpten bahset
mekle kılmıyarak, yarrm milyona ya. 
kın ı•ktri Alrikaya g6nderen, son
bahırı kıdır bir milyon askeri silih 
altını ıllp tı ita/yayı ulusal ımıç/ı. 
rrnı kavuıturıcağım bildiren iaıist 
Jıd rınin Habe parlamentosunda 
woylcnen nutka karıı bu derece ı/rn. 

~~p{h~ ~lt;nr,ı;,~ Hıb~s~;n 
J°Jc ıyısıJ mOnısebetleri keucelini 
hı/diriyor. llabe§istanın §İmdiye Jcı. 
dar t.iyasıl münasebetleri kesip te 
hatfkete ıeçmedıgine fl§llH yerin
de olur. 
ltıiyınm Hıbeıiıtını kırıı hırp 

)'apıcıgı artık bır o/ut olırık herkes 
ıarıfından kabul edilmektedir. Bu 
durumda taırruzı gefeCekleri günu 
~cçmegi kir. ı tarafa bır1km11k Ha. 
bcıistın ıçın bıılımıdın evvel sa • 
'Vafı kaybetTMk demektir. Hıbeıis • 
ıanın yerinde herhangi mustıkil bir 
devlet olsaydı, ıımdiye kıdır çoktan 
harekete ıcçmı§ti. BDyDk Sıvaııı 
A lmınyı, Rusyının sef crberliğe bıı· 
J mık ı,ın adım ırmısrnı bile mıhı/ 
bırakman11f, bıılanmık a~ere bulu • 
'ilan sef erbeıligı ııtıl etmek için ça
Tın hlJkfımetıne on iki saatlik bir ü/. 
ıunıtom vırmiıtl. A iman B•}bakam, 
bıllhırı bıJ IJ/timıtomun neden ve· 
~ı~~ıtini iııh ederken dem/, ti ki: 

Scmn düım•nınım. Sını hDcum 
~~ecelim diyen bir adımrn elbette 
bır lftllh ılmısrnı razı olmak bu ,. 
dım tırılındın öldlırDJmele razı o/. 
mak drunelttıt. Ef•r Almınyı, Rus. 
)'amn :selerberliımi bitirmıııni belt
Jıytydı, baılımıdan evvel hırbi kıy. 
betmlf olıcıktı,,. 
Buıun dt Hıbııı•tın hıkkrnd• •Y· 

tu ıey dojrudur. Fakat Hıbeıler 
lcorkuyorlır ve fekimyorlır. Dolru
ıwnıı 36yletıHk llzımı•lirse hız.im 
nazarımız~• bu me3/renet Habe§lerin 
~ tıltlile utıhkılr Jrızınmı:ı bir ulus 
olmıdıklıt1 hıkicında ılmdiyı kıdar 
~lcrı ~ürü/en ıebeplırın ~n ltuvvetlı
l'iJd/r - ••• 

lnglllz ••ki muheriplerl 
Alman anıflna çelenk 

koym•dll•r 
?..ondra, 22 A.A .. - Britich Le· 

tıon Ba kanı bu bırlık adına Alman
l'•Y• ıiden deleceler tefi blnbaıı 
Gedley'den bir mektup aldığını aay. 
Jcmlıtır. Bu mektupta, 1ncıliı dele· 
cclerinln, l 9Z3 ıeneıindcki bidiae 
kurbanları anıtına çelenk koym&Jrt&n 

ckfnme1c auretlle vukua ıclen hldiıe 
• Ydınla tıJma ktadrr. 

Vcrılen malOmaı. 18re, tnıillı c!e· 
lcıaıyonu, f ıkri aorulnıadan, Anıta 
sclenk koyacı 1 hakkındaki baberJı. 
t'ın Alman eııeteleri tuafından YI• 
ııldıfını cBrrnU~tUr. 

lnılll:ıler, ~lmanyayı yılnı ki 
llıır,pçller tcıkilltı ile temu c 
!rın gelmiş olduklarından 11ya a 
J:O tcrıye kaulamıyıeakları behan 
'lır çelenk lroyını~ı reddetml9lerd , 
).. Buhk b•1'kı01, Almanyadakl dele. 

Matmazel 
HıNoisTANDAKi KARışıKLIKLAR Doktor'un 

Pencap'ta 5000Müslüman . A 

Hind Mabedine Saldırdı Hakıkı 
Bombay, 22 (A.A.) - Bugün Pencap bölgesindeki Malerkol· 

la camiinden çıkan beş bin müslüman, Hint mabedi~deki ayini 
bozmak için bu mabede doğru yürümüşler, fakat polı ve kıtaat 
alayı durdunnu§tur. Birçok hafif yaralı vardır. .., 

Daily Telegraph'a Lahur'dan bildiriliyor: 
"Son karı ıkltklaroa ölenlerin sayı ı 10, yaralananlarınki ise, 

5 i İngiliz polislerinden olmak üzere 74 kişidir. 

Celal Bayarın Rusya Gezisi 
Moskova 2z (A.A.) - Celal Bayar ve Zekai Aıpaydm dün Le· 

ningraddan
1

buraya dönmüş.lcrdi:. S~vyctler Birligi Tecim odası, 
Till"k ekonomi salgıtı şeref ıne bır toren yapmı ve bunda dış te
cim komiserliği muavini, Fli~~~' !~r'k.iyec!_eki Sov>:et.tccim orun. 
takı Vorobilof, Dı§ komıscrlıgı bırıncı dogu şube ı dırcktörü zu. 
kcnnan, Türkiye elçiliği ve Dış işleri ve dış tecim komiserlik· 
lcri yüksek işyarları bulunmuşlardır. 11 

Kondilis'in Bir Diyevi 
~tina, 22 (A.A.) - General Kondilis kendisinin diktatörlük

ten yana olduğu hakkındaki sözlerin bir karaçtan başka bir§ey 
olmadığını &öylemi§ ve demiştir ki: 

_ Kıraç ağızları tamarniyle kapamak" için şunu söylerim ki 
eğer Kral uluıun büyük bir kısmı tarafından ve fırkacıhktan üs: 
tün olarak ıetirilirae ben siyasal hayattan çekilmeye hazırnn, 

Bayındırhk Bakanı İzmirde 
:Afyon, 22 (A.A.) - Bayındırlık Bakanı Bay Ali Çctinkaya 

Anta~ya hattı geçekini ve şehirdeki bayındırlık çalışmalarım in· 
celedı~ten sonra sabah saat 4 de lzmire doğru yola çrkmıştır. 

İzmır, 22 (A.A.) - Bugün saat 18155 tc Afyondan gelen tren
le Bayındırl!k Bakanı Ali Çetinkaya gelmi§tir. Basmahane is
tasy.onunda ıl~y General Kazım Dirik, şarbay Behçet Uz, komu 
tan Albay Rasım ile şehrimizde bulunan saylavlar ve İzmir ba
yındırlık. i ~arla_rr, basın O";tntaklan taraf rndan karşılanmı§lar. 
dır. Muzıka ıle silel kıta, polıs ve uray müfrezeleri tören yapmış· 
lardır. 

,...,.~. 

Meşhedde Çıkan Hadise 
Tahran, 22 (A.A.) - İran "Par1i" Ajansı Me hedde çıkan ha· 

dise hakkında şu tavzihatı vermektedir: 
11 Temuz akşamı, polisçe tanınmı olan kı kırtıcı Şeyh Beh-

1~1, v~izde bulunmak bahanesiyle halkı toplamı ve apka ve ye· 
~ı elbıse hakkında abuk sabık eyler söylemeye ba lamıştır. Po
lıs ıbu adaını susturamadığından halkı dağıtm_eya raı:-v.er:mi;· g .. Sil:Sl.! ....... •·1-·• -·~$ 'h-lyr--Oınıu.-. "yaralanmr tır. As· 
erın de .ııe .kanımasr sonunda kırgaıahir çıkaranlar~ alan

mııtır. Şımdı Me§hedde tam bir aı.ikun vardır. 

YUNANiSTANDA REJiM 

Atina Şarbayı Londrada 
Kralla 6 Saat Görüştü 
Atinı, 22 (Huıuıt muhıbirimit· 

den) - Londraya giden Atina pr· 
bayı Koçyas dUn eski kral ile altı 
aaat ıurcn bir konuıma yapmııtır. 
Bu Jronuımaları dair ıarbay h!~bir 
fCY .öyle111eml1 ve y~lnıı: bugün yı· 
ne ~ral ile tekrar 1örU9eçeginl v~ 
eıkı kralın Yunan ulu.una hitllben 
huırlayacığı beyannameyi almafa 
,alıııcafını blldirmlıtir. Atfna !lf'1r• 
bayı perteınbe rUnU Atlnıda bulu • 
nıuktır. 

Çıldırlı, Kondlliıi 
mUd•fıı ediyor 

Atinı, 21 A.A. - Çıldırlı, bir Yu· 
nan ıuetedıine, krıllıiın iadesı ı
çin azım olan rey nısbeti hakkmda 
ıiyıul fırlcı mUmessillerlnln onr • 
dan anlı11caklarını MSyledıkteıı eon· 
rı demiıtfr ki ı 

''Ayriı buın, Kondilite rejim me· 

Loyd Corç 
Cevap Veriyor 
Londrı, 22 A A', - Tı11rlamJ1 0 y,. 

duı;:u "Ncv İdeal,. ıiıtenunın reddın .. 
den ıonra Loyd Cor~ ,buciın neır•, 
dilen bfr cevabında, hilki)mete >-ı 
illn etmektedir. 

HülrCımetln ileri ıUrdUfU belrele-. 
rin (delillerin) yınhı oldufunu aoy 
1iyen Loyd Corç, hUkQmetJ kendıni 
befenmek, hodbinlik ve duraunluk· 
la ittfham etmekte ve reJcctlc ttçfm .. 
Jerdı hUJcQmetı kartı mücadele ede• 
cetini bildirmektedir. 

Gelecek ıenel -simltrdı, hır "" 
çim dal rcılnln ıdayma (namHdıne) 
bu teklifler hakkında bir 10ru liıte• 
ıl verilecektir. Adaylardan hi~blri
nfn bu tekliflerin Jcıbulllnü utla • 
mıyıcağı anlaııldrğı takdirde. her 
acçım daıreaine, ayrı bir aday (nln)o 
et) tıyfn edilecektir. 

&•'-'yonun verdıgi bu kararı tunanuıı 
onayladıjı (t11v1b ıtt li ICS7leaıi1 
tır -

selcıinin bir hUkOmct dıırbesl i1c ko· 
tarılma ı ~areıini aramak nlyctı at· 
!etmekle hataya dU mektcd!r. Sil 
Bakam ayrıştıldarın andıklarından 
çok kıyasetlidır. ButUn harekitr ka· 
nunun çcrçcveıi içınde kAlmıktı • 
dır .. 

Naipflk mi kurulıcık? 
Atinı, 22 (Huıuıt muhabirimtı • 

den) - "Eleftron Vimı,. Kondlli .. 
ıin BJed'de eakr kralin amcan prenı 
Nıkolı ile gorUıcrek Yunaniıtaındı 
krallzf rn tckrır ihyııı içın ıu kar•· 
rr aldıklarlnı yaımr tır: oncc Nıko· 
la kral naibi tayin edılecek ve bun· 
dan ıonrı ı;:enoy yapılacaktır, 

ı met kaynaklarından atını 
t "orc bu haber yal ndı 

ı ı nın re1im işi için tuttu yo 
lu Kondılıs tc onaylamaktadır, 

Hükumete 

Esrarı? 
M qhur M atmızel Dokto· 

run hakiki hayatı ilk dela 
olarak bu satırlarda meyda· 

na konacak, ilk defa olarak, 
esrarengiz casusun, bütün 
sırları açığa vurulacaktır. 

Yazıcı bizi, kudretli bir man
tıkla çıkardığı neticelerin 
doğru olduğuna ikna edecek· 
tir. 

Filhakika bir tek Matma· 
zel Doktor yoktur. Belki 
dört tane vardır. Dört tane 
büyük casus, bu ismi almı§· 
lar ve Matmazel Doktor'un 
şerefini benimsemek istemi§· 
/erdir. 

1 §tC bu dört kadın casus, 
maceraları ve sergüzeştleri· 
le, şimdiye kadar halkın te· 
cessüsünü tahrik eden ve 
bugün /oyası meydana vuru· 
Jın ''Matmazel" Doktor is • 
mini göklere çıkarmı§lırdır. 

Esrarengiz aırıtın 
Muhasamanın ba§lam11ından 

birkaç haf ta gonra, 2 inci Büro· 
nun ve Entelicens Servis'in me
murları, mahir bir Alman casu
sunun Fransız sınırlannın_geri· 
sinde çalıştığını öğrenmitlerdi. 

Bu, genç, san tn, mavi gözlü, 
güzel bir kadındı. Fransızcayı 
bir Paris'li kadar kolaylıkla ko· 
nuşuyor, ingilizceyi bir İngiliz 
kadar mükemmel biliyordu. Ar· 
kasına yüzlerce ca1ua taktılar. 
Fakat savaım 5Ürdüğü dört ıe
ne içinde kimse bunu yakalıya· 
madı. 

Uzun zaman ıansör, bu esrar· 
engiz kadının çalışmalarını scık· 
lamağa uğraştı. İtilaf Devlet· 
!erinin gazeteleri, bundan ne
den sonra bahsetm :,ğe a ladt· 
lar. Ç u erkimnarbiye, mu· 
kaıbil casus teıkilatınm bu kadı
na ve ıuç ortaklanna karıı yal· 
nız baıma mUcadcle edemediği· 
ni, edemiyecegini anlamıı, hal
kın da imkan oldu&u ıkadar bu 
kadının taharriıile meıgul ol· 
mısı istenmişti. 

lıtc 1915 11eneai 1 Kinunusa· 
n.iıi~de ~UyUk bir Pariı gazete
sı bır :kliçUk frkra yazmış ve ilk 
defa olarak Matmazel Dokto
run faaliyetini açığa vurmuştu: 

Anvers'te bulunan, Alman or. 
dusunun gızli lıizmetlerinde .sı· 
rışm, bir Alman kadım va;drr. 
Bu kadın, §ayam hayret bir ma· 
harctle, İ§gal altında bulunan 
yurttaşlarrmızdan, Fransız or • 
dusu ~eflcrinin projelerine dair, 
malumat almaktadır. Bunun eli· 
ne dü§enin vay haline. Bu kı· 
d!n büyük bir enerji ile laa/iyc· 
t~ne devam etmektedir. Kendi· 
sme kimse mukıvemet edeme· 
me~tedfr. Ve birçok yüksek rüt· 
be/I zabitler kurbanları arasında 

dbulunmaktadır. Bu tehlikeli ka
m herkes tarafından ''Matma· 

zcl Doktor" diye anrlmaktadırı 
Bu küçük havadis, birçok 

Fibransız gazeteleri tarafından ik. 
tı as edildi. Ve bundan ıonra 
her gazete, casu a dair maliımat 
vcrmcğe başladı. 

Bu "sarııın deniz kızı" nın 
Anvcrs civarında olduğu, ve tu• 
zı~ğı1na düıürdilfü kimseleri bi· 
~m erhatllet öldürttüğü söyle • 
n~yor~u. Nitekim o unada bü· 
yük bır akıam razeteıi de ıu 
karakteristik satırlın yaJ'ITlı tr: 

1ı· ~üasuslar krali~t!'si, A11ver&'te• 
1 irs otelind• yı~•r ve hıya. 
~n httr türJIJ ~evklerini tadar· 

en, k•ndırdılı kimseler, Frın· 
~·.ve !n~iltere hıpiıh11.ne!erinde 
ın,ız:ı ınım inlemekte ve kur§una 
ddı.zı1Imek lcorJcusile titremekte. 
ır ttr. 

zir sigırıdan aiğer sigarayı 
~: ıp, F•lı~mı mısasmm kırıı· 

ndaJu aynada kendi zara/etini 
seyreden Matmazel Doktor bir 
rok .savaı halinde bulunan ~rdu 

EN BÜYÜK 

Dört tane Matmazel Doktordan lıakikisi Jıangisi? 

ıcnerallerinden daha {azla as.. muhafızları idi.'' 
keri sırlara vakıftır. 

Matmazel doktor orada 
matmızı1 doktor burada 
Gazetelerin bu yazıları, o eı-

nada birçok kimseleri "casus
luk'' töhmeti altında bırakmr tr. 
Yüzlerce sarı ın, mavi gözlü ka. 
dm endişeye dü mU ti.ı. Ve hat. 
ta günün birinde, b~r adam yol
da, içinde sarı ın. ~ır kadı~ ?u· 
lunan bir otomobılın son sur at· 
le ilerlediğini görünce hiç dU
§Ünmeden tabancasını ~ık~nmş 
ve üstüne ate§ bile ctmıştı ! 

Bundan sonra birçok şehirler
de ayni zamanda Matmazel 

Doktor'un bulundugunu haber 
verdiklerini söylersek, hayret 
eder misiniz? 

Bir gün, La liayc zabıtasına 
mensup iki memur, Matmazel 
Doktor'un bu ıehre yakın bir 
yerde çılıttıfına kani oldukları
m bildinniılerdi. 

"- Bugün, diyorlardr, açık 

bir otomobilde ıaatte 80 kilo • 
metre ile ıeçtiğini gördUk. Ara· 
basını bizzat kendiıi kullınıyör, 
ve saçlan rUıgirda uçuyordu. 
Yanında ıivil giyinmi§ iki adam 
vardı. İhtimal bunlar casusun 

Caıuı1arm arzı mevudu 
lıvlçrı 

Diger taraftan mev uubah 
ettiğimiz mektup Paris'e geldi· 
gi gün, lsviçre'dc ca usun izle
rine te adUf olundugu bildirili
yordu. ö tarihlerde lı5Viçre 
Ciimhuriyeti, muhtelif muharip 
memleketlere men Sl\P casus teş· 
kilatlarının Arzı Mev'udu idi. 
Bütün otellerin 1 apıcıları, kah
velerin garsonlaı ı, şasörlcr, hi.z· 
metçilcr, gerek lttifak Devlet· 
lcrinin ve gerekse İtilaf Devlet· 
!erinin hesabına çalışıyorlardı. 
Ve bunlar ekseriya da iki taraf· 

1ı casus idiler. 
Zürih 'ten, Cenevre' den, Bal· 

den, ayni zamanda, garı ın ca• 
susun örüldügüııc dair haber• 
ler geliyor, fakat maalesef hiç. 
bir memur bunu gma du lıre· 
mi yordu. 

Biltiin bu mevı;uubıhı etti i· 
miz haberler, ayni zamanda •· 
bah poatasile bildirilmi ti, Onun 
için 2 numaralı büro §Cfi bu bi· 
ribirine zıt haberleri havi kigıt· 
larr karı§trnrken sinir hahne 
gelmişti. Bunların okunmasını 
henüz bitinni ti ki, kendiıme 
şöyle bir telgraf geldi: 

[Arkası var] 

HABEŞISTANIN SILAHLARI 

Habeşler Londradan 2 Mil
yon sterlin Borç istiyorlar 

.. 
• İtalyan gazeteleri Habeş işinden dolayı 

Japonlara hücum etme~e başladılar 
Lol\dra. 22 A A. - Habeıiıtan1n 

ycnı Londra e1çlıl Aı:ay • Jıgner 
Martin, Daıly Exprcu aytarına, şu 
dlyevdc bulunmuıtur: 

''Ben buraya 2 milyon •terlın lira· 
ıı ödunç bulma a çalı mık ıçın i"CI· 
diın. Harbı •urdUrebılmek ve Habe· 
§İıtanın ekonomik durumu ıle m • 
denlerini gcliıtirmck ve işletmek İ· 
çın sok paraya ıhtıyıcımız var. E • 
ter bunu Londrada başaramınam 
Amerıkada odUnç para bulmak ım· 
kanlarını araştırmak U ere Plcrpont· 
Morgın ıle buıu,mayı umuyorum,, 

Habc clçiıı, Londraya aynı ıııa • 
manda lngıltere hUlcümctıni Hıbc • 
tıtana destek olma~a ve uluslar ıoı· 
yctcıi ve mcıcli Suvcy ka'1alının 
kapatılması gibi birtakım tcdbırlcre 
evkctmek için nufuzunu kullınmafa 

ve Hıbc,lıtana yollanacak ıllAhlar 
uzerinc konulan ambargoyu kaldır· 
mağa ~an.dırmak üzere ıeldıfinf de 
so;ylemııtır. 

B•kenlerın toplanhıı 
Londra, 22 A.A. - :Sıkanlar hu 

aıbah toplandllır, Hıbcı mualHlnl 
ıısrüıtuklcri ıannedılmektedlr. 

lnallt•r• k•r•r •l•c•k 
Londra, 22 A.A - Kabine, bu ık· 

am öıcl bır toplantı yçırak Habe~
İtalyan muelulni ıörUıeecktlr. 

''Daıly Telccr14>h,. ıueteıl bu hu· 
ıuıta dıyor kı: 

"lnılltere hukCtmetı, barııçıl bır 
1cotamıa yolu bulunamıracatr anlı· 
ıldrfı takdirde, nt ılb bır teşeb • 

büate bl,lJunaufını kararlı~tmnıll • 
dır. 

Bu kararın, ın,lltercnln 1014 yılı 
yuındanberf almıt oldu u kararla
rın en öncmlılcrındcn hırı olınuı 
muhteıneldlr.,. 

ltalyanlar bu saf er de 
Japontıra hücum 

ediyorlar 
Roma, 22 A A. - l talyın gu t • 

lcrı. Tokyo hilklimctlnln il l • t. 
tılyan anla m lı ın k r ı guttıl u 
}cnı &ıya a hakkında ıdd tlı yııılıır 
yaımaktadırlar. 

Bu suct lcr, ımdı ım ırkın lf .. 
deri bulunan japony yı, bUtlln r nk· 
lı ırkların ıdırcaınl, elınc alnıa a ÇI• 
lı maklı ıttıham etmckt dırler. 1 tıl· 
yan 1;aıctclcr1, bundin ba ka Jıpon
yanın, dofu Afrlkuında İtalya arı
rına olarak tecfmel nllfu.runu geni .. • 
!etmek lıtedıtlnl ynmaktıdırlar, 

Roma, zz A A. - Buaünku itıl • 
yan ıaıetelerı, Japonyanın İlılya • 
Halle§ anlaımaılıtı kar 1 ınd ki ye· 
nf hattı hırekctlnl kaydetmekte ve 
bu harekeu "tarıhte gorUlmeml9 bır 
rıcıt,. dıye tavtlf etmcktedır. 

Hele Mcnaıero aazet ıı, "dU!i· 
man .. ba§lıf ı tıııda ~ok §lddeth bır 
bctie yaımı tır, 

H•b•tiatının aillhları 
Londra, 22 A A. - ••nııly Ex· 

prcas .. caıet 1 aytarı ılc yapmı, ol· 
dutu bır t8r(işmcde, Londradakı ye 
ni ll11be~ elçlsı, bııgUn Uab lııt nın 
clındc oncmlı ıl h ve mUhımmat 
•tokları ve bllha"a makınell tüfek, 
L~voıs tufcklcrı, oblia topları, uzun 
mcnıılli ıı hra topları ve birkaç u • 
tak topu bulunduı;:unu 1eylemı~wr, 
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Çanakkalede itfaiye Teş
kilatı Büyültülüyor 

Çanakkale, (Özel aytarrmız bildiriyor) - Yeni Şarba~ Os
man Gürel, şar işleri hakkında bana şu izahatı verdi: 

"- Bu yıl belediye bütçesi 102 bin liradır. Bu para ile bir
çok işler başarılacaktır. En başta mevcut su şebekesinin tami
ri ve genişletilmesi kararlaşmıştır. Rıhtımsız yerlere rıhtım 
yapılması, itfaiyenin takviyesi, mezıbahanın genişletilmesi bu 
aradadır. 

Su dağıtma işi bu arada halledilecektir. Hastane bayırının 
en yüksek yerine büyük bir su deposu yapılacak, tazyikle su ve
rilecektir. Sarın her tarafında aynca, yangın muslukları yap
tırılacaktır. ·Su makinesi, elektrikle işliyecektir. Ayrıca süzme 
havuzları yapılacaktır. 

Elektrik santralının ıslahı ve kilovat fiyatının indirilmesi 
1m'kanlarını tetkik ettiriyoruz. Belediyenin gümrük iskelesi 
genişletilecek, betonla yeniden yaptırılacaktır. Sivri ve kara si
neklerle mücadeleye girişilmiştir. Belediye, birikinti suları ku
rutturmaktadıt. Bu gibi yerler, mazotla dezenfekte edile
cektir.'• 

Yozgatta Mahsul Ahnıyor 
"l ozgat, (Özel aytarımız bildiriyor) - Ova içinde bulunan 

köylerimizde orak işlerine başlanmıştır. Kısa süren kuraklığa 
rağmen, ürünün (mahsulün) sapları kısa kalmıştır. Fakat ba
§aklan ve taneleri pek iyi ve dolgunrur. Birakç gün evvel ya
ğan yağmurun dağ kısımlarındaki ürünlere faydası olmuştur. 
lıu senenin ürünü geçen yıllardan farksızdır. 

Merzifonda Tifo Yakaları 
Merzifon (Özel aytarımız bildiriyor) - Son günlerde şarı

mızda tifo vak'aları görülmeğe başlamıştır. Srhhat direktörlü
ğü, halka aşı tatbik etmeğe başlamış, gereken tedbirleri al
mı§tır. •'h 

Faslla ile Doğan Çocuklar 
Merzifon, (Tan) - Bura dispanserinde Belediye Ebesi Be

hire Aşkın garip bir doğum yapmıştır. Bir kız çocuğu dünyaya 
getiren Halime isminde bir kadın sancılarının kesilmediğini 
görerek belediye ebesine müracaat etmiştir. Ebe, muayeneden 
sonra kadında ikinci bir çocuk bulunduğunu anlamış, bu da 
güçlükle alınabilmiştir. Bu doğumun hususiyeti fasılalı olu -
1udu4 1 

lzmir Panayırında Ecnebi Firma 
lzmir, (Özel aytanrnız bildiriyor) - İzmir panayırında hum

malı çalışmalar devam ediyor. Şimdiye kadar 138 pavyon muh
telif firmalara satılmış, 22 pavyon da peylenmiştir. Yunan, Yu· 
goslav, Sovyet, İtalya ve lran Hükumetleri, panayıra iştirake 
karar verdiklerini resmen bildirmişlerdir. Fransular altı firma
lı kbir grup halinde iştirak edeceklerdir. 

No. 6S 

YOSMA! 
- Bana karşı saygın olsaydı 

sinirlenmezdin. 
- Benim yerimde kim olsa, 

başka türlü yapamazdı. 
Etem izzet BENiCE - Yapmalı ama, sonunda 

mahcup olmamalı. 
Doktor: Güney böyle söyleyince dok· 
- Hiç şüphe etmiyen koca, tor, yatağın kenarına oturdu. 

:kanısını benim gibi sınır tanı • Karısını alnından öptü: 
mayan bir sevgi içinde görme- - Bütün söylediklerimi geri 
ğe ahştk olmıyan kocadır. alıyorum. · 

Dedi. Güney böyle düşün- Dedi. Güney gene dudaklarım 
müyordu. Konuşmaları sürdü: büzdü, suratını astı: 

- Bence hiç böyle değil. Biı - B.u iş bu kadarla bit.ı:nez 
~oca kansını her şeyden üstün Fazıl! 
sevebilir. Fakat, yine her şey- Dedi, devam etti: 
den önce ve her şeyden üstün - Bugün yaptığını yarın da 
ona güvenir. Bunlar biribirin- yaparsın. önun için ben bu işin 
den ayırtlı konular. . kökten bitmesini istiyorum. 

- Seven şüphe eder, Fazıl şaşırarak sordu: 
- Şüphe hakarettir.. Seven - Ne gibi ? •• 

ı;aygı eder. Güney hiç biçimini bozmadan, 
- Hiç te öyle değil. bütün soğuk kanhlığıyle cevap 
- Tabii söylediğiµl gibi. Te- verdi: 

lefonda bana söylediklerin haka - Senin gidişin değişti. Bu 
re tin başka türlüsü mü idi? değişiklik içinde her gün bir 

- Aklımdan böyle birşey geç .haksızlık yapabilirsin. Bugün 
medi. yaptığının belki daha ağırları ile 

- Geçmedi ama yaptın! karşılaşabilirim. Benim böyle 
- Sinirliıdinı... şeylere katlanmaın.a im.kan yok. ~ il ...... • -

Boğazköyde 
Yetki kler 

Yozgat. (('zel aytarımız hilctiri
yor) - Yozgat yakininde bulunan 
tarihsel Eti yıkmtdarım görmek 
üzere halkevi üyelerinden bir grup 
Boğazköyc gitmişler ve dönmüşler

dir. Etilerin en büyük. şan olan Bo
ğazköy, birçok eski izerleri (eser) 
taşımaktadır. Yukarki resim, üyele
rin bu gezintisinden bir görünüştür. 

Portakal, mandarin 
Bah~elerinde 

Mersin, (Özel aytarımız bildiri
yor) - Şarımız tarım direktörlüğü 

portakal ve mandarina bahçelerinde
ki kırmızı bitlere karşı sava§a başla
mıştır. Küçük fidanlara volk ilacı ile 
pülverize edilmekte, büyük ağaçlara 
çadırlar geçirilerek zehirli gazler ve
rilmektedir. 

Bek~ilere yazllk 
elbise 

Mersin, (Özel aytanmız bildiri
yor) - Ekonomi ve araıtırma kuru
mu tarafından getirtilen yerli mallar 
piyasamızda iyi bir rağbet kazan
mıştır. Emniyet direktörlüğü bu ku
maşlardan bekçilere yazlık elbise 
yaP.tırmağa karar vermiştir. 

Kasaphğın verdiği 
Ahşkanhkla ... 

Çanakkale, (Özel aytarımız bildi
riyor) ~"Çanak1raleıt trayrkçı M l:h

met, Saime isminde bir kadının evin
de kasap İbrahimle kavga etmiştir. 
Kavga hızlanınca Kasap İbrahim,• 
alışkınlıkla bıçağını sıyırmış, Meh
medi sol koltuk altından yaralamış
tır. Ağır yara alan kayıkçı hastaneye 
kaldırılmış, kaçan carih tarlalar için
de yakalanmıştır. 

' KÜÇÜK TELGRAF 
1 HABERLERi 

• Mersin, (Tan) - Şehrimizde 
bu yıl karpuz bolluğu vardır. Köy· 
lcrden her sabah yüzlerce araba kar
puz gelmektedir. 

• Mersin, (Tan) - Evvelki gün 
toplanan yönetim kurulu, başkanlık
tan çekilen Mahmut Develiyi yeni
den başkanlığa seçmiştir. • 

• Çanakkale, (Tan) - Buğday 
ve arpa ürünü iyi sonuçlar vermiştir. 
Buğday 4 kuruşa alıcı bulmaktadır. 
Ziraat bankasının da alıcılar arasın-

Onun için sana derim ki biz ay
rılalım. 

Genç k~dın bunu söyler söy
iemez doktor odanın içinde ken 
disini kaybeder gibi oldu ve bir
den bir baş dönmesinin orunu 
duydu. 

Kekeliyerek: 
- Ne diyorsun, ne diyorsun? 
Diye sordu. Güney gene çok 

soğuk kanlı cevap verdi: 
- Ayrılalım ... diyorum! 
Doktor şaşkınlığı büsbütün 

artarak : • 
- O da ne demek? 
Diye yerinden kalktı. 
- Gerçek mi, 
Yalan mı? .. 
Der gibi bir bakışla karısının 

gözleri içine baktı baktı, titre -
yen, ağulu, sızılı bir sesle sordu: 

- Nereden çıkardın bu söz • 
Ieri? .. 

Ne demek istiyorsun? .• 
Ve .. karısının ağzından çıka • 

cak sözü korkar:ak dinledi. Gü
ney gene soğuk kanlı idi, gene 
en sade birşey anlatıyormuş gi
bi idi. 

- Iabii, her vakit bugün 

Lozan Günü 
Üniversitede yarın 
büyük bir toplantı 

yapılacak 
Universite hukuk fakültesinde 24 

temmuz Lozan günü için dün bir 
toplantı yapılmıştır. O gün Univer
site konferans aalonunda söz söyli
yecekler tesbit edilmiş ve bir prog
ram hazırlanmıştır. 

Bu programa göre Üniversite rek
törü o gün ııaat 15 te bir söylevle me 
rasimi açacak, bundan sonra hukuk 
fakültesi iktisat profesörü Şükrü 
Baban Lozan muahedeai hakkında 
bir konferans verecektir, bunu tale
belerin söylevleri takip edecek ve 
merasimden sonra otombille Taksi
me gidilerek abideye çelenk kona
~aktır. 

* Ünive-nıite talebe c.emiyetinden: 
.Büyük Lozan ıulhünün yıldönümü 
24 temmuzda Üniversite konferans 
salonunda yapılacak törenin progra
mı şöyledir: 

ı - İstiklal mar§r 
2 - Açış söylevi: Ordinaryüs Pro 

fesör Rektör Cemil Bilse) 
3 - Lozanın iktisadi ahkinıı: Ord. 

Prof. Şükrü Baban 
4 - Lozan ve biz: Yeni mezunlar~ 

dan Halil Rifat Onat 
5 - Lozan: M uzafJcr 
6 - Lozanın kıy~ti: Bülent Esen 
* Hukuk Talebesi cemiyeti genel 

'iekreterliğinden: Lozan bayramının 
24 temmuz 935 çarşamba günü saat 
15 te Üniversite konferans salonun
da yapılacak kutlulama törenine bü
tün vatandaşları saygılarımızla çağı
rırız. 

:t- 24 Temmuz çarşamba günü u.at 
on dokuzda Cumuriyet Halk Partiıi 
Kadıköy Halkevinde :t.ozan günü 
kutlulanacaktır. Yurttqların gelme-
leri rica olunuyor. _ ... __ 

' Halkevlnde 
İstanbul Halkevinden ı 1

• 

l.- (24 Temmuz Lozan günü) o-
nuruna bugünün akşaqu saat 21 de 
Evimizin Gülhane parkı içinde Alay
köşkündeki Temsil şubesinde bir mü
samere düzenlenmiştir. Çağn yoktur. 
İsteyen herkes gelebilir. 

2.- Yine bu günü k,µtlulamak o
nuruna bastırdığımız (Lozan) posta 
kartlarım da isteyenler . her gün l 7 
den sonra Cağaloğlu merkez ve Alay 
lroşkü şubemiz Direktörlüklerinden 
alabilirler. 

da bulunması piyasada çok iyi teıir
ler yapmaktadır. 

* Merzifon, (Tan) - HükW:net 
doktoru Ahmet Bilgin kendi isteğile 
tekaüde sevkedilmiştir. Yerine İsma· 
il Hakka Kental atanmıştır. 

• Sıvaa, (Tan) - Malatya apor 
tatı. ıınnnrr \let.,.cti ÜKrim~ -Sıvaı spor 
futbol takımı bir maç yapmak üzere 
Malatyaya gitmışur. ı~ ldşiliK olan 
bu kafileye Sıvas spor komitesi baf
kanı Fahri başkanlık etmektedir. 

* Yozgat, (Tan) - Yozgadın Di
vanlı köyünde önümüzdeki yıl içinde 
dört sınıflı yeni bir köy okulu açıla
caktır. Bu okulun temel atma töre
ni birçok köylülerin iştirakile yapıl
mış, ilbay Baran ilk kazmayı vurmuı
tur. 

* Yozgat, (Tan) - Halkevi yeni 
bir biçki, nakış ve dikiş kursu açmıı
tır. Kura bir ağustosta başlıyacak, 
birinci devre üç ay sürecektir. 

• Malatya, (Tan) - Parti Başka· 
nı Hilmi Taner, parti i§leri için ku • 
zey ilçesine gitmişlerdir. 
* Sürmene, (Tan) - Kaza fındık 

mahsulü bu sene oldukça boldur. 
Muntazam ve faydalı · yağmurlar yü
zünden artan fındık, hatta Trabzon
dan bile .mü§teri çekmiştir. Yeni nıah 
sul üzerınde §İmdiden ıiparişler ya
pılmıştır. Ekmek parasını bahçesin
deki fındıktan tedarik eden fakir 
halk, mahsulün bolluğundan ve fiat 
ların olgunluğundan çok memnun • 
dur. 

yaptığının eşini yapmaya kal -
karsan seninle yaşanmaz artrk ... 

Dedi ve.. anlatmaya koyul • 
du: 

- Ben kendisinden şüphe e· 
dilmeye asla dayanamam: Şüp
henin girdiği yuvadan gönenç 
gider .. diyen sizdiniz. O halde 
saadetimizi yıkan, yuvamızı da
ğıtacak olan da gene sizin şüp
heleriniz olacak. 

Güney sinirli sinirli, dik ko
nuşmaya başladı: 

- Benim neyimden şüphe e
diyorsun? ... Bir kadının genç,gü 
zel olması, ondan şüphe etme • 
yi gerektirmez. Her güzel kadı
nın kötü yola sapabileceğini, ka 
nacağını size kim öğretti?. Bu 
böyle olduğu gibi her çirkin ka
dının da mutlaka namuslu oldu
ğu söylenemez. Demek ki na -
musluluğun ölçüsü ne güzellik, 
ne de çir.kinlik değildir. 

Ve ... Güney daha açık söyle
meye başladı: 

- Ben güven isterim doktor 
güven. Sonuna kadar güven. Kıs 
kanmak, şüphe etmek, hayale 
kapılmak benim için ağl[ 9laıı 

Acemi çaylak 
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Bazı evlilerin karılarını gfıya 

yola getirmek, idare etmek, 
huysuzluklarına mani olmak 
için acemice uydurulmuş oyun
ları vardır ki, çok defa bunlar 
kendi aleyhlerine ç1kar. Mese
la karısını kıskandırmak için 
başka bir kadına kur yapar gi
bi görünürken bir taraftan on
dan, bir taraıftan kansından pa
para yiyenler az mıdır? Şu mek
tupla bize dert yanan Küçük 
Parmakıkapı Ali Veli de acemi 
çaylaklardan biri. Bakınız ne 
anlatıyor: 

''Eline 115 lira geçen yeni ev
lenmiş bir gencim. Refikam bir 
zamanlar çok zengin iken son
raları emlakini satıp yiyen bir 
ailenin kızı olduğu için evliliği 
yarıda kalan bu müsrif hayatın 
devamı sanmış olacak. Evlen
diğimiz gündenberi - yani B§B· 
ğı yukarı bir sene - maa§ımı 
yalnız süsüne, tuvaletine has
retti. Ev idaresini ona vermek 
istediğim için her ay aylığımı 
götürüyor, beş on lirasını ken
dime ayırarak re/ikaya teslim 
ediyordum. Fakat bakkala, ka
saba, hatta terziye öyle borçlar 
yığıldı ki, bunların altından na· 
sıl çıkacağımı ·düşünmeğe baş
ladım. Bütün maaşım değilse 
bile, her halde yarısınr re/ika 
kendine ayırmış. Bu halin önü
ne geçmek için bir iki k~re na
~ihat ettim. Fayda vermedi. 
Bunun üzerine düşündüm, ta
şındım. Ona bazı arkadaşların 
bana ihtarlarda bulunduklarını, 
~özünü aç: senin karın bu para
yı nereden buluyor da bu kadar 
lüks yapıyor? dediklerini söy • 
/emeğe karar verdim. Fakat, 
A.ltn L.,.,,.,. ~ı:J~//yı::u: .. uıycı,,._ı. 

olursa cevap veremem korkusi
le, daktilo ile yazılmış, imzasız 
bir mektup uydurdum. Mektup 
evdeki adresime, bana geliyor
du. içinde karımın bana ihanet 
ettiği yazılı idi. Delil olarak ta 
onun tuvaletleri gösteriliyordu. 
Akşam üstü hizmetçi mektubu 
bana getirir getirmez ateşler 
püskürerek karıma koştum: 

- Bak, işte israf mm netice
si. Sana ela/em ne der? diye 
birkaç kere ihtar ettim. 

Dedim; Karım mektubu oku
yunca o derece bozuldu, o dere
ce kızarıp morardı ki, birdenbi
re ben de şaşırdım. O zamana 
kadar duymadığım bir şüphe, 
onun atan rengi, şaşırması, he
lecanı ile uyandı. Hala bu şüp
henin tesiri altındayım. Ne ben 
ona bir şey söyliyebiliyorum, ne 
o bana. Bir haftadır: dargınız. 
Fakat onun dargınlığı birdenbi-

şeylerdir. Hayatta her şeye kat
lanırım, fakat, bu üçüne asla. Bir 
inısan kansına ya inanır, ya inan 
maz. Bunun ikisinin ortası yok 
tur. lnanryorsan bana bütün öz
genliğimi verirsin. İnanmıyor
san ayrılırız. Benim gibi hayat 
yolunda herşeyden önce ve her 
şeyin üzerine namusuna titre -
yen bir kadına böyle laflar söy
lenmez. Ben bu yaşıma kadar 
hep namusumu korudum. Bu na 
muslu olmak davasından artık 
kendi şahsiğ onurum içindi. Se
ninle evlenmeden önceki haya
tım meydanda. Beni her türlü 
gördün. En küçük bir hafifliği -
mi, hoppahğımı ıezdin mi?. ls. 
teseydim bin bir erkekle sevişe
bilir, gözüme kestirdiğim genç 
bir erkekle her vakit evlenebi • 
lirdim. Bunların hiç birisini yap 
madnn. Yapmamama da tek se
bep kendi benliğimin yüksekli· 
ğini korumaktı. 

Özgen bir kadınken yapma
dıklanmı şimdi yapacak deği • 
Iim. Sen bana yap... desen, en 
geniş hürriyetleri versen ben ge 
ne birıeı lapmam, lapa.marn. 

re cürmü, ihaneti ortaya 
bir kadının korkusundan, 
cmdan ileri geliyor, sanıı 
yapmalıyım ki, bu §Üphedl 
lı olup olmadığımı anlıya 
Eğer bu mektup ka . 

ötedenheri şüphelenen bıt 
tarafından bu şüphelerin 
rece yerinde olduğunu 
için tertip edilmiş olsaydı 
ustaca bir tertip olurdu. 
karısının israfına set Ç 
için başka bir yol bula 
hakkında başkalarının ih 
dialarını uydurması o kad 
cukça ve gafilce bir tertip 
bugün çektiği şüphe aza 
iyi bir ders demektir. Bil 
heden kurtulması da ko 
mıyacaktır. Çünkü k 
gösterdiği şaşkınlığı yol 
şırmış ibir kadın kadar bU 
ta hiçbir şüphe ve ter 
olmıyan kadnr da göste 
Bugüne ıkadar kadıncağı 
f ettiği paranın kendi pa 
duğundan emin olmıy 
genç evli için yapılacak şe 
rı~nnı kontrol etmek, buıtll 
ceremezse yeni ve eski 
larını kontrol etmektir. 

• 
Kedi 

.. 

Bazı erkekler, daha Ç. 

dınlar çiçeğe, kediye, k 
bahçeye, el işine o kadar 
olurlar ki bu düşkünlük e 
sı:kar. Halbuki onların .b~ 
künlüğü aradıkları sevgıY1 

rinde bulamayışlarından 
gelmektedir. İşte TopkaP1 

reyya imzalı ıbir mektup: 
••• Altı senedir ev/iyİI· 

sene evvel dul olarak aJdıl 
kadının benden başkasına 
rece merbut olacağım bilse 
emin olunuz tereddüt et 
bu nikahı reddederdim. O 
,1: ... ; .. ı...,,1 .. r.,,.., ;; ... ,/ntfrr. 1(1 
ğu onlara aittir. H asta18. 
doktor getirir, benden esı. 
ğini onlara verir. 1 htiyar 
çimizin işi gücü iki kediy~ 
/ık etmektir. Bu yüzden o 
kahvede, eş dost arasında, 
oynamakla, ikide bir uzutl 
lirliklere gitmekle geçiyoı 

Dul olarak alınan bu k 
anlaşılan ömründe koca ~ 
ni tatmamış, bütün gönl 
dilerine vermiş, hayatını 
hasretmiştir. Süreyya k 
kahveye, tavlaya, arka 
kansının bu hali sebep ~ 
nu sanıyor. Burası şüphe 
kat muhakkak olan şıı 
bu kadın geçmiş günlerin. 
kalarından beklediği sev . 
lamamış; bu sevgiyi keO 
den beklemiş, onlara alıŞ 
ni kocası da kendisine ka 
la bir düşkünlük göste~ 
kedi aşkı devam etmişti!· 

Güney ateşli ateşli b' 
sözleri söylerken dokt~~ 
önüne eğmiş sijt dökıtıUf 
gibi hiç ses çıkarmadall 
yordu. Genç kadının sefl 
gevşer ve sona ererken 
Güneyin gecelikten ta . 
lak kollarını avuçlarının ~ 
dr, onları okşaya okşaya· 

- Karıcığım. Bu sorı. 
aramızda böyle hiç birşe>' 
yacak. .• 

Dedi, yalvaanalarııu 
düve: 

- Ben bir sinir ka . 
tutuldwn. Seni çok sev~ 
çin böyle yapdım. Hiç b 
bir şey olmasa bir yere 
bir yerde geç kaldığın 
kaza olmuştur... diye 
rum, sinirleniyorum. ~ 

Diye uzun uzun birç 
söyledi. En sonunda: __ ... 

- Bir kere daha SIP-

birşey yaptığımı, ı~Y~ 
işitir, görürsen o vakıt 
ni yap!.. 

Dedi. Ancak bundall 
dır ki, Güney : ... ı 
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MEŞHUR ATALAR SÖZÜ 1 

alancının Mumu Sabaha Kadar De '-'i , 
Yalnız Yatsıy ad r Yanar 1 

Kongre ve Mıntaka Başkanlan, baştan aşağı yanlış 
bir yazının iter tutar tarafını bırakmadılar! 

Evvelki gun btanbul mıntakasının 
kongrçsi yapıldı. Bu kongre herkese 
açıktr. Gazetecıler vardı. fotoğrafçı· 
], r vardı, dinleyiciler vardı ve hemen 
hemen butün Istanbul kulüplerinin 
murahhasları vardı. 

Kongrede bulunan 'delege, gazeteci 
ve dinleyici sayısı yuze yakındı. Yüz: 
kışinin gördü u, dinledigi bir kongre 
ıçin yazılan yazılarda hakikatlerin 
dcgiştirilmemcsi lazımdır. Değil mi? 
Halbuki böyle olmadı, dünkü Cümu• 
rıyet gazetesi ba tan aşağı yanlış ma
lumatla bu kongrenin nizamsız: oldu .. 
gunu ôyliyecek kadar ileriye vardı. 
Ne vakit ve nerede, ne vesile ile olur· 
sa olsun, yalan yanlı yazılarla Istan· 
bul sporunu daimi bir anar i içinde 
gostennek, §U veya bu kulübün mak .. 
sadına hızmct etmek üzere hakikatle· 
n olduğundan biısbütün başka şekil• 
lcre sokmak, nihayet yalancının mu• 
mu yatsıya kadar yanar kabilind~ 
sureksiz bir manevradan ba§ka bir· 
§ey olmaz. • . . .•• 

Cümuriyetin yazrlan ıçın duşunce• 
lerini almak üzere kongre başkanı Is· 
:mail llakkıya müracaat ettiğimiz .za· 
:rrıan, başkan, cümuriyet gaze!es!ne, 
"'kanunun b hşettiği haklara ıstın • 
clen ayni sütunlara basılmak üzere" 
bir tekzip mektubu k leme almakta 
idi. Bu mektup çıkağı zaman. kongr~
de bulunmayanların da hakıklltle~ın 
ne kadar değiştirildiğini ve bunu böy· 
le yapmakla ne maksat güdilldüğilnü 
ı emen anlayacaklardrr. 

Kongre başkanı ne diyor? 
r Mıntaka kongresi başkanı Ismail 
:Hakkı sorularımıza şu cevapları ver
dı : 

_ Cilmuriyet gazetesi, kongrede 
'.)etmiş kadar murahhas bulundugunu 
yazryor. Oylc midir? 

- Hayır, doğru değildir. Elli beş 
murahhas vardı. 

- Giıneş kullibil murahhaslarının 
aatlan niz msrı: mıydı? 

~" ,.ı,.r !J'••'---~u....a .... -. .. -tuınrorren i\Yıup murannasları· 
nın salahiyetnamelerini aynca tetkik 
etmezler. Bu tetkikat mıntaka heye • 
tince evvelce yapılır ve murabba ol
ınağa salahiyetli oldukları tahakkuk 
(:denkrin sallhiyctnameleri kabul edi 
lır, kongreye verilir. Bununla beraber 
başkan olduğum bir kongreye böyle 
bir itiraz yapılınca, onradan da mın
takanın kayıtlarına bakarak bu itira
zın yerinde olmadığını gördüm. Bu 
da, kongrede mıntakanrn salahir.ettar 
:nıUnıessilinin bu hususta söyledıkleri· 
ııe tamamile uygundur. 

- Ayni gazete, Haliç murahha ı· 
nın vazıyetini dilediğiniz ekilde lda
ı e ettığinizi yazıyor' 

- Bu da doğru değil. Bir kere bu 
:murahhas Haliç ınurahhası değildir. 
Haliç kongreye murahhas gönderme· 
ırniştir. Bu delege spor kulübUnündUr. 
Salahiyetnamesi olmadığı için zabıt 
kntibinin bildiri§i üzerine kendisine: 
salahiyet mektubu vermeden kongre
ye giremiyeceğini tebliğ ettim. Biraı: 
11onra bu arkada ıalahivet mektubu· 
ııu tevdi ve kongreye iştirak etti. 

- Gene bu gazete sizin için "Gala
tasaray murahhası Muslihi dışarı çı· 
karacağını aoylemek gibi bir gaf yap· 
tı., diyor? 

- Muılih, oturduğu yeri bırakarak 
lcnpı a zında ve dinleyiciler arasında 
yer alarak ~ kanlıktan izin almak ı· 
zın söz söylemek istemiş ve ihtarlara 
ragmen bu hareketi tekerrür etmiştir. 
Du yuzden, böyle hareket ederse kon· 
greyi terke davet edeceğimi kendisine 
bıldirdim. Bu, konugm tarın selame· 
tı namına kullanrlan bir başkanlık sa
lahiyetidir. 

- CumurİJ et gazete i, Galatasaray 
:Be lktaıt ve Vefa kulüpleri murahhas
larının kongreyi terkettiklcrini de ya· 
::ıyor, 

- Bu da, otekiler gi_bi, hakik te uy 
gun de ildir. Kongreyı bırakan Gala· 
t arayın Uç murahhasrdır. Diğer iki 
kulüp reylere 1ştirak ettikleri gibi en 
aon olarak ta Beşikta murahhası Ab
dülkadir Ziya büyüklerimize aygıları 
:trıızın aunulma!Inı teklif etti. Bu da 
gosterir ki Be ikta§ murahhasları kon 
{;rede bulundukları gibi Vcfalrl r da 

onuna kadar kalmııtlardır. 
- Gene bu gazete mıntaka başka

nı Fethi Ba ranın küçUk bir ekııeri
yetle seçıldı ını, 29 rey ldığını ya
%ıyor? 

lstanbul mıntakasının yeni ve 
değerli reisi 

FETHi BAŞARAN 

Uyelim, dedik. Kendisile görüştüğu • 
ınliz zaman mıntaka asbaşkanlığına se 
çilen Necmi Ataman da yanında idi. 

- Cümuriyeti gördünüz mil? 
- Bu gazetenin yazdıklarını oku-

dum. Liızumsuz ve manasız asabiyet· 
lere kapılarak fahri ve amatör bir i 
olan spor idaresinde hır ahibi oldu· 
ğum yazılıyor. 

Kongrede işaret ettigim gibi spor 
tamamilc fazilet ve mütekabil samimi
yet işidir. Benim hırs sahibi olmadığı· 
mı bütün Istanbul sporcuları bilirler. 
Bu vadide fazla söz söylemek iste • 
mem. Yalnız şu noktaya i aret etmek 
isterim ki,ef er böyle bir hrrsım olsay
dı, başta Galatasaray olduğu halde bir 
iki kulübUn kongreden evvel yaptık· 
lan nla matara ~ de teşebbüs eder 

,....- uı <ıuu. ;LIUll'<i ]"llp;ııcıuıa·uı.n 

başka, dedikleri gibi olsaydr, gerek 
bütiın kulüp murahhaslarının iştiraki
le 13 Temmuzda yapılan hazırlık top· 
lantısında ve gerekse kongrede itizar 
ve verecekleri hizmetten affimi çok 
nçık ve çok 5amimi olarak istemezdim. 
Kaldı ki kongrede bana muhalif rey 
veren murahhaslar, hazırlık toplantı
sında ısrarlarıma rağmen ban rey 
vermi bulunuyorlardı. Binaenaleyh 
ben de karşılık olarak şunu iddia ede· 
rim ki Cümuriyet gazetesinde o yazı
yı yazanın kendisi hıra sahibi ve haki
kati bildirmeyen bir eldir. 

Kongrede işin çürüklüğüne i aret 
ettim ve aynen şu sözleri söyledim: 

"Arkadaşlar, işlerinize bakmak üze 
re eçeceğiniz rkada§larm etrafında 
samimi bir kitle te kil etmezseniz i in 
başına Mesih de gelse para etmez!" 

Bu sözümde yanılıyor muyum? Sa
mimiyetsizliğe bir misal olarak kon
grede geçen ufak bir hadiseyi zikre
deceğim: Galatasaraym bir murahha
sı, Güneş murahhaslarının kendi ku
lüplerinin üyesi olduğunu iddia ede
rek bunların vaziyetine itiraz etti. Hal 
buki kuruluşu iki seneye yaklaşan Gü 
ne kulübünün bu murahhaslarını, ku 
Hipleri arasında. hatta mıntakada yap 
tıklan müzakerelerde o kulübün mu· 
ıahhaaı olarak kabul edenlerin, kon • 
grenin seçim aafhasıoa gelen bir ta· 
manına kadar onların bu vaziyetine 
itiraz etmiyenlerin, tam intihap baş· 
layacağr ıırada bunu öne si.ırmeleri 
samimidir? Kaldı ki Galatasaray kulü· 
büniln iddiası hilMına bu murahhas
ların Galatasaray üyeliğini muhafaza 
etmedikleri kötülUklerle sabittir. 

Ben, Cilmuriyet gazetesinin iddia 
ettiği gibi, dun kongrede (ıtimad edil 
meye~ bir yerde durmıyacağımı) söy 
Jemedım. Bununla beraber, bana iti • 
mat edilmediğim gördüğiım ve anla
dığım dakikad reylerin tecellisini bi· 
le beklemeden, i e girdiğim zaman 
duyacağım zevk kadar bir hlzle çekil
meği §ercf bilirim. Halbuki bütün ıs· 
rarlarrma ve yalvarma} nma rağmen, 
küçük değıl, buyük bir ekseriyet ba
na itimat gösterdi. İtimat eden rka· 
da larım ne kadar teşekkür eder
sem, hakikati g zetede yazdrğı (kötü 
bir siyasetın h kim olduğu) frkrasıle 
değlstirenlere de o kadar ve yalnız 
acrrım. 

- Hangı birisini düzelteyim? 
da do ru değıldir. Murahhas 

yledı ım gıbi 55, mıntaka b 
nın ldı •ı rey adedı 38 dır. 

Fethi ne diyor? 

Cümuriyet gazetesinin bu yazısında 
(amatörlük, fahri) kelimclerile muna 
ebet te!ikll edecek bir de (mak t) 
elime i yazılıdır. Benım ve arkadaş-

• J rımın bıricik maksatları Istanbul 
sporculuguna ve dolayısile memleket 
~poruna hizmet etmektir Yoksa, he· 
yetlerın m ı ba up olduk 

'Bir de: buyuk bır ekıserıyctle m nt • J rr kulub hak k a için ora-
l. k nı scçılen Fethı B ar ı dı 1 nd k cek kadar 

Evvelki gunkü Istanbul mıntakası 
kongresine başkanlık eden 

ISMAIL HAKKI 

kendisine tevdi olunan işlerin biıyük
lüğilnden habersiz olanlar gibi kulüp
çülıik etmek değildir. Kongrede mm· 
takanın ve heyetlerin raporları okun
du. Acaba kongrede bulunan ve Istan
bul sporunun ciızüfertlerini te kil 
eden kuli.ıplerin murahhasları Cümu· 
riyet gazetesinde bu yazıyı yazan ka
dar spor ı lerine vakrf olmayan in • 
sanlar mı idi ki, hiçbir tenkitte bulun
madılar. Eğer yasamız müsait olsay
dı bu vaziyette, ittifakla İtimat reyi 
almış, i leri beğenilmiş ve zimmetleri 
ibra edilmiş olarak esasen ve hakkiyle 
yerimizde kalırdık. 

Biz sporu yalnız spor olduğu için 
seven insanlarız. Ne gizli bir maksa
dımız, ne de mensup olduğumuz ku
lu oler.in:mcnfaatkrir\Ucııı.i.n..ciLi .LD)I'-' 
;mb; yvıuuı • .au işler için ceplerimiz-
den parala.r.JMdcdcr · tirahatlcrimizi 
feda eyler ve bununla övünurilz. Şim
di, Cilmuriyet gazetesinde o yazıyr 
yazan insandan bir sporcu sıfatile, 
yazdığı o yazılardaki maksadını açığa 
vurmasını istiyorum. Ona verecegim 
cevapların hepsi vesikalara dayana
caktır. 

- Yeniden bir toplantı varit mi· 
dir? 

- işbaşında kalıp kalmamak me· 
selesine gelince, bana ve arkada lan· 
ma itimat eden ekseriyetin arzularını 
yerine getirmek işini arkadaşlanmla 
görüşeceğim. Kuvvetle tahmin ede • 
rim ki arkadaşlarım. hakkımızda te· 
zahür eden bu yüksek itimat reylerini 
olduğu gibi kabul ve muhafazaya ka· 
rar vereceklerdir. 

Sadun G. SAVCI 
il' Pazar gıinu '.Rami tdmAn alanrn· 

da Fatih idman - Rami birinci ve i
kinci takımları karşılaşmı , Rami i
kinci takrmı 1 • 2, birinci takımı da 
2 - 3 galip gelmişlerdir. 

Bisikletle yapalan 
Bulgaristan turu 

a, 22 A.A. - Bulgar ajan 
or. 8 Temmuzda başlayan b • 
ikinci Bulgaristan turu d n 

akşam bitmi tir. İki bin kilometre 
olan me afe 12 yüğrilmde (merhale) 
ve ikinci ve onuncu yügrumlerden 
sonra birer giın dinlenmekle 14 gün· 
de alınmıştrr. Yartşa giren 37 sporcu 
dan 1 l i ıhhi sebeplerden dolayr çe· 
kilmişler ve 26 ıı yarışı tamarnlıya· 
bilmiıtir. llk uç giın çok yağmurlu 
ve sonrakı gunler guney Bulgari• • 
tand 40 dereceyı bulan iddetlı •1• 
caklarla geçmiştır. Yol çok arızalı İ· 
di. Büyük Balkan uç defa ~eçitını$· 
tir. Elde edilen en büyuk surat ısaat· 
te 37 ve en kuçuk ürat te 22 kılo
metre olmuştur. Varnadan Marin 
Nikolof birinci gelmiştir. Romanya· 
da geçen sene yapılan arsıulusal y;ı· 
rışı da kazanmış olan Marin Nikolof 
bu mesafeyi 67 saat 19 dakika 56 sa· 
n!yede almııtır. İkinci 67 saat 24 da· 
kıka 39 saniye ile Gabrovodan Miko· 
la Neof'tur. 

Amerikada sıcaktan ölenler 
'evyork ,22. A.A. - Amerıkada 

hafta sonunu geçirmek uzere geziye 
çıkmı olanlar arasında, ka:za, fırtına. 
sıcaklık ve yangın gıbi sebeplerden 
oturü 90 kışi ölmu ve birsok kımıe-
1 ral nmıştır, 

N 

Kaathane Köyü Baştan Başa Yanıyordu! 
Saat ı 4 sularında ateş hemen bu • 

tim köyiı tehdit eden bir durum al -
mı§tır. Alevler butun evleri yalayor· 
du. Koyu alevler gök yuziıne yük e· 
liyordu. Koyde buyi.ık bir bağırı~ma 
vardı. 

Çocuklu analar yavruları kuc~kla· 
rında ağlıyarak kaçı ıyorlar, ıhtıy~r: 
lar ağlıyordu. Koy, bir mah~er yerını 
andırıyordu. 

ltfaiye yangını söndürmef;e çalı ır· 
ken civardan yangına yeti en suel 
kuvvetler, jandarma ve polisler ya • 
n .. n evlerin eşyalarının kurtarılma ı· 
na yardım etmi lerdir. Bilhassa asker 
)erimiz yangın yerinde, tıpkr bir sa -
vaşta ugraşırlar gibi, büyiık bir gay· 
retle eşyaların pek çoğunu yanmak • 
tan kurtarmışlardır. 

Otuz iki ev yandı 
Butun çalışmalara rağmen, rüzga

rın çokluğundan dolayı ateş bU\ 
müş ve ancak saat on beşe dogru yan
gının önü alrnabilmiştir. Bu suretle 
otuz iki ev yanmış, kill olmuştur. 

Bunların arasında Ramazanın iki 
katlı ahşap evi, Salibin iki katlı. bini
ci Hilseyinin iki katlı, Rasim Ağanın 
bir katlı, Pomak Hafızın iki katlı, Hu· 
riyenin bir katlr evleri vardır. 

Tahkik heyeti kuruldu 
Bundan sonra itfaiye gruptan, yan 

gın alanını tamamen abloka ederek 
akşama kadar ateşi söndürmi.ı ler ve 
gece de bir grup nöbetçi olarak yan· 
gın yerinde kalmı§tır. 

Yangının önü alınınca hemen tahki 
kata başlanmışur. Şişli nahiye mlidu· 
rü, jandarma Komutanından mü· 
rekkep bir tahkik heyeti kurulmuş· 
tur. Yangının çıktığı evden, ate in 
gôrünıuesile beraber Şabanın akraba· 
!arından Remzi adında bir çocuk fır-

1 lamıştrr. Bunu bir çoban görmüştür. 
Bu çocukla beraber Şabanın karısı ile, 
yangınr ilk gören Hüsniye ve diğer 
görenlerin ifadelerinin alınma ına baş 
lanmıştır. Yangın çıktrğı vakit Şaban 
evde bulunmuyordu. Karısı ve çocuk 
lan vardı. Karısı verdiği ifadede: 
- Yangının neden çıktığını bilmiyo
rum demiş, korkusundan düzgün 
birşey söyliyememiştir. 

Ateş neden çıktı? 
Yapılan tahkikata göre Şabanın ka· 

rrsı evde yemek pişirmek üzere man· 
gal yakmı tır. Sonra tencereyi koy • 

Telefon Şirketi 
[Baş tarafı 1 incide] 

Şirket hUkebmete 
na z.aman.,geçiyor? 

Hukümet evvelce karıırlaştırdıgı Ü· 
zere 21 Temmuz 935 tarihinden iti • 
baren devir almak için şirket depola
rında bulunan Wtıin mallar 20 Tem • 
muz 395 ak amma kadar tesbit edil
miştir. Şirketin 21 Temmuza kadar o· 
lan muamelatı ile kasasında bulunan 
paralan tesbit etmek üzere huı.usi bir 
heyet te dünden itıbnren irketin mu
hasebesine el koyarak i c ba lamıgtır. 

Abunelerin hesapları 
21 Temuzdan itibaren irkt:tin yap· 

tığr bUtiın muameleler, ile evvelden 
para veren bazr abonelerin 21 'rem • 
~~zdan sonraki hesapları tamamen 
hukih~et namına i§lcyecek, yalnız ir 
k~te aıt olarak yapılacak biıtün i leri 
h~kumet namına mürakip heyeti tas· 
dık edecektir. MUrakip heyetin tas • 
v~p e~medigi ve yalnız tirketin kendi 
dıleğıle .Yaptığı işler ileride yapıla • 
cak devır muamelesinde şirket hesa
bına geçirilecektir. 

Ecnebi memurlar 
Şim.diki şirkette çalışan yüzde alt· 

mış nısbetindeki ecnebi memurların 
~imdilik çıkarılmaları mevzuu b3his 
d~ğ!ldir. Bu ancak satıı muamele i 
bıttıkten ve şirket tamamen hükQme· 
te geçtikten onra yapıl caktır. 

HUkOmet hesabma çalışırken 
Satış muamelesi tamamlandıktan 

'sonr~ Telefon şirketi, Post:ı ve Tel
graf ıd~resine bağlanacak ve imdılik 
bu şekılde idare edilerek ileride, ge· 
lecek yıl haziranından itibaren kurııl· 
masına başlanacak olan Telefon ida
rcsıle birleştirilecektir. 

Fiyatlar indirilecek 
Te.l~fon şirketinin hıikumete devrın 

den. ıtıbaren Telefon fiyatları, hüku· 
"'!etın Telefon kanunu ile biıtiln Tiır· 
kıyede kabul ettiği hadde indirilecek 
ve me ela Ankarada olduğu gıbi be 
kuruı olacaktır. Şimdiki irket tarife· 
sınce milkaleme adedi fazlala ukçı 
0 ni bette de artan telefon p raları 
hukumet idaresinde bunun aksine ola
rak değigtirilecek ve konu ma adedi 
fazlalaıttıkça fiyatlar da o nisbette u
cuzlattırılacaktır. Şirketin tımdıye ka
dar hUtUn tarifelerinin tatbikında e· 
aaı olarak kullandığı Ingiliz lırası mık 
yası da ortadan akldırılacaktır. 

Şirket razı olmazsa 

[Baş tarafı 1 incide] 

Yangından kurtarılabilen C§yByı nöbetçiler bekliyorlar .. 

Evi, c yası, her ~eyi yanan bir kat!ın 
ıztırabını göz yaşları' ile dindirmcge 

çalı§ıyor 

mu , evde başk ite dalını tır .• M n
galdan sıçrayan ate , minderlcn yak· 
mıg. ve tahtalara sirayet ederek bir -
den parlamıştır. Yangında kasıt olma 
dığr, fakat dikkat izlik neticesi ate
şin çıktı •ı anla ılmıştır. Tahkikat 
surmektedir. 

ilbay mu vini ne diyor? 
Yangından çıkanların açıkta kalma 

malan için bunlar diğer köy tvlerinc 
yerleştirilmi§lerdir. Ve dun ak am 
kendilerine ekmek ve yiyecek veril • 
mi§tir. 

Yangın hakkında dun Ilbay muavi· 
ni Rükneddin Sözer bir yazarunıza de 
miştir ki: 

"- Yangın kaza neticesinde olmuş 
tur. Hava, ri.ızgarlı olm k dolayrsile 
ç buk büyü{Ilüştür. Beyoğlu, lst nbul 
itfaiye grup'lannın yangın yerine ye· 
tişmesile önü alınmıştır. 32 ev yanmış 
tır. Harikzedeler köyde diğer evlere 
yerleştirilmi terdir. E babı istirahat • 
)eri Beyoğlu ilçebaylığınc temin e • 
dılmi tir. Harikin kazaen meydana 
.. Jl:• .ğı anlaşılmı tır ... 

Yaralananlar 
Yangın esnasında iki kişi kolundan. 

bır kişi yüzünden yarnlanmı trr. Bun· 
lar yangında y rdrm edenlerdir. Ya· 
raları hafi!tir. Tedavi görmü terdir. 
Yangının netice ini, ilbaylık, Iç bakan 
Jı ına bildirmi tir. 

ETi MEDENiYETi 
Milattan 3 Bin Sene Evvel Suri
ye_de Etilerin Kurduğu Medeni.yet 

Eti escrJcrincien: Kral heykeli 

Pariı, 22. A.A. - Fransız eski 
e erler mütehns ısı Andre Perırot Su 
riyede Abuk.cm 1 yakınlarında Tel· 
Hilharırde toprak altında yapmış oldu 
cu raştırmaların sunuçlnnnı bildir· 
ınektedır. Perrot İsn'dan uç bin sene 
evvel burada çok p rlak bir medeni· 
yetin yaşamış olduğunu gö teren miı· 
hirn eserler bulmuştur. Hiyeroglif 
vaııli!rdan burada Etilerin ya adığı 
ve bunların Mısır'a ve B bil'e kar ı 
çı>k çetin savaıı r yapmıı oldu anla· 
şılrnakt dır. 

Perrot'nun bulduğu şey surlarının 
cevresi kilonıetrclelcrce uzayıp giden 
ve hücum izleri taşıy n bUyük bir &a• 

r ) dır. Burada kral oturmakta idi 
kı, halk dil man saldırışı karşısında 
buı atar sığınmakta idi. Devle tın en· 
düstdyel merl:"ezi de bıtrada bulunu· 
yo du .Çok çetın bır ıavgaya rag
men Babll kralı ve avaşçı. Hamura-

Lohista nda eyi p 
V r ova, 22.A. A. - V rşova yo· 

resinde §iddetll bir &a n k hUkilm 
ıürmektedır. Baıı yollar ıu altında 
kalmış a açlnr köklerinden çıkmıştır. 
Lehi tanın dl er şehirlerinden de 
fırtına haberlerı gelmektedir. 

Berllnde bir Yahudi 
gazetesi kapatıldı 

BerUn, 22.A A. - Yahudi gaıctesı 
olan ''Yudısche Rundachau" btrıncı 
te rınin 22 sine kadar kapatılmı tır. 

bi sarayı ele geçirmiş ve yakmıştır. 
'rellUlhariri sarayında birçok gilzel· 
likler ateşten kurtulmu bulunuyor, 
Bunlann ra&ında mıht binlerce tab· 
le "' rdır ki bunların açılması bir çok 
yf'ni eyler ö.~retecektir. Bu t blet· 
lerden başka devleti kuran kralın ol· 
ması muhtemel bir heykel ele geç· 
mı tir. Bu heykelin üzerinde mıhi 
yazı ,·ardır. En ıdyade göze ç rpan 
bir şey varsa o d gençlerin o uman 
geltp okudukları, bir derehanedir. 
Derahnncde ır 1 r ve küraillcr oldu· 

u gibi kalmı tır. S rayın mim rı· 
sinde Avrupanın k,.urunuvuıtada bıle 
tanım dığı konfor vardır. Zaviye • 
Kaimdi sokaklar, aaıtıyın içinde gc· 
ni i merdivenler, şehirde yiyecek İ· 
!oları <Ve pıs sul n ehlrden dı rı a
kıtacak mukemmel bir k nalizasyon 
şebekesi vardır. Evlerin çoğunda 
banyo odaları ve pı mit toprakt n 
banyolar vardrr. 

Laval'in Musolinlye çektlOi 
telgraf 

Pari , 22.A.A. - Pnris'te İtalyan 
ı nat ıergisınln kap nması ilgisile, 
J..a,val, Mou solini'ye bir telgraf çe· 
kerck. İt !yanın de erli tahe erlerini 
Franınya iare etntck suretlle Duçe'· 
nin . gösterdi i alıccnabl;.~a teıekkür 
ctmıştır. 

L val, telgr .. fında : Londraya girket hi ısed rlarile te • 
mas etme e giden lrket deleccleıi on 
g~ne k dar dönecekler ve Ankaraya 
gıderek on rnuzakcrclere batlay cak· 
l:ırdır. Bu muzakerelcrde irket gene 
hukCimetin verdigı fiyatı kabul etmez. 
s~, hukGmet muk veleye dayan rak 
ırkc~ .teşkiHltını doğrudan do nıytı 

lcendısı devralacak, yalnız şırketin bu 

hususta Şurayı devlete müraca ta hak 
kr olacaktır. Şırketın ŞOrayı devletten 
ba!ft< hakeme muracaat h kkı yok· 
tur, 

" Bu hareketin, Fran ı lar tar • 
fından, de erli bir tınel (m nevi) 
du ikı ulus araaınd elinden gilne 
hirlık belge i (delili) \'e ynr zaman· 
da daha ıkl an dostlu un bir , lft • 
meti olarak ka111landı ını,, ıoylc· 
mcktcdır, 
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İngiliz Deniz KuvVetlerinin, Britanya Kralı Ve Hindistan İmparatoru Beşinci Jorj'11tı 
Yirmi Beşinci Saltanat Yıldönümünü Vesile Ederek Spithit'de Yaptıkları küme, Deniz Hafı 
Aletlerine Sar/edilen Mi(qarlarzn Dehşetini Ve Beııiz-Har-p ~1lotlorinin LT/açlığ1 .S"r.n Me~ 

Son •İstem lngiliz harp gemilerinden biri: Barham 

Anavatan filoları ikinci haro fır
kası kumandanı Amiral Maks ·Hor
tonun sancak gemisi olan bu diret • 
not en asri vasıtalarla mücehhez bir 
deniz ejderidir. 31,100 ton hacminde
dir. ıs inçlik sekiz ve 6 inçlik 12 to-

pu vardır. Bu gemi Guvin Elizabet 
sınıfını teşkil eden beş gemiden bi
ridir ki diğerleri Malaya, Valiant, 
Varspite adlarmı taşır. Barbam di -
retnotu 1913 te tezgaha konmu~. 1914 
tc denize indirilmi§tir1 

haleyi Göz Önüne Vurmuştur 
Yukardaki panorama, Spithit'te, 

on altı temmuz günü Kral Beşinci 
jorjun İngiliz donanmasını ba§ ami
ral ısıfatile teftiş ederken küçüklü, I 
büyüklü bütün gemilerin yedi hat 
üzerinde nasıl dizilmiş bulundukla
rını göstermektedir. 

Bu manzarayı kuran cüzü tamlar 
İngiltere, Hindistan, Avustralya 
harp filolarile İngiliz deniz ticaret 
filosuna ve balıkçı gemileri filoları
na mensup bulunuyorlardı. 

Solda ilk planda gördüğünüz bü • 
yük gemi Tırafalgar'da Napoleonun 
donanmaıını mahveden meşhur ami
ral Nelsonun adını taşıyan gemidir 
ki arkasında ikinci harp fırkasına 
mensup Bodney, Barham, Valiant 
diretnotları ve daha gerilere doğru 
beşinci muhrip ve birinci "denizaltı 
gernilerile mücadele" filotilaları · 
yer almışlardı. 

Sağ tarafta yarısı görünen en ön
deki gemi ise Çanakkaledeki Türk 
kahramanlarının pek iyi tanıdıkları 
Kraliçe Elizabet diretnotudur ve ar-
kasında Royal Suvereign: Ramillies, 
Revence, Resolution, İron Duke, 
~ood ve Rcnovn saffı harp zırhhla
rı~e Kuraccus ve Furius tayyare ge
mıleri ve ikinci kruvazör fırkasına 
mensup gemiler sıralanmışlardı. 

kraliçe Elizabet .zırhlısının dire-

ğinin ön tarafına bir çizgi gibi uzat
tığı gemi Avustralya bahriyesinin 
Auıtralia adını taşıyan gemisidir ki 
arkasında iki gemi ile birinci kru
vazôr fırkasını teşkil etmektedir. 

Ardarda dizilen yüzlerce geminin 
görünmeı uzaklıklar yaptığı bu muh 
teşem kümenin arasından İngiliz 
kralın büyük anası ile dedesinin 
adlarım taşıyan Viktorya ent Al -
bert yatile dolaşmış ve her ger..ıinin 
önünden geçerken, çimariva · et
miş olan tayfası bir ağızdln "Gat 
Sa ve the King ı .. "Allah kralı muha
faza buyursun!., diye bağırrnı§ ve 
her diretnotun mızıkası kral marşını 
vurmuştur. 

Merasimde davetli olarak bulunan 
gazetecilerin yazdıklarına göre kra
lm yatı saatte on mil süratle bu de
niz ej~erleri arasında dolaşmış ve 
merasım bu sürate rağmen ancak bir 
saat elli dakikada bitirilebilmiştir. 
Şunu da söyliyelim ki kimisi Hin

distan, kimisi Avustralyadan, kimisi 
dünyanın bir baska ucundan gelmis 
olan bu filoların~ bir arada yaptık la: 
rı böyle bir kümeyi görmek bir da
ha kimbilir ne zaman nasip olacaktır. 
Zira bu kadar geminin toplanması 
İngiltere Bahriye Nezaretine en az
dan iki muhrip filosu yaptırabile
cek bir servetin sarfedilmesine mal 
olmuştur. 

Kral Be§inci jorj Ba§ amiral üniformasile. Yanındakiler (!ioldan 
birinci) geçenlerde eski Yunan hanedanından bir kızla evlenmi~ olan 
Dük dö Kend, (ikinci) veliaht Prens dö Gal, sağdaki Dük dö York 

j 

'Demons sisteminde tayyarelerden 

Bu tayyareler istenildiği zaman 
bombardıman tayyaresi olarak ta kul 
!anılabilecek şekilde yapılmışlardır. 
Vasati süratlcri saatte 200 mil olarak 
kabul edilmişse de, bu tayyarelerin 
süratlerini saatte 230 mile rahat ra
hat yükselttikleri tecrübelerle anla
§ılmıştir. Britanya kralının 25 inci 
saltanat yıldönümü hava nümayişle-

• 
• 

• 

,, 
rıosd 

mürekkep bir ke§if 1 ~ 

rinde "uçan bu aletlerden ~' 
deniz gösterişinde ~çuşl~• 
olan yüı büyük denız ta ..ırJ' 

..ı;C" 
giliz hava kuvvetleri tı 1 . k · ce hassa nazarı dık atı .,., 
Ç • f · · ı ·· 1 bu ta. ı te motor u o an · '/ 
hepsi açık deniz keşif ta'/ 
di. 



-----.--y .... 

rı AYo-.:. 
Haııııa'nın giydiği ilk mayo, asma 

)•aprağı idi. Bu yaprak Ademe, 
Adem oğluna, ve hatla memnu el
mayı Havva'~a sunan fCytan bile, 
ii:r.ümün kendisinden la:r.la aarhof • 
luk verdiği için - belki de nizamı 
cilcm namına - büyüdü, hırçınla§· 
tr omu:r.lara kadar uz:anarak az.ma!1 
oİdu. Mayo teklinde dejenere bır 
hal aldı. 

insan, l)Ücudu bir taraftan kapı· 
yan LI bir taraftan d~ıarı vuran 
mayolar içinde daha c:azıp, daha S/!• 

. 1. daha c:ana yakm Hauca 
uım ı ve . d • 
hrzlanna bakı)or da kcndı ken ıaı· 
ne soruyor: kl' d 

Asma yapragı mı mayo fC ın e 
dejonerc oldu, yokaa ,mayo ~mu.! de
jenere 0 ?1~ ya'!r:ğının tckamul et
mİ!i bir bıçımıdır •. 

2 . 

• • 1 • • ' 

' . 

Denize giren her kadmrn en çok 
korkıugu şey saç/arznm bozulması
dır. Tuzlu su, saçı berbat eder. Ade
ta keçeye çevirir. Onun için birçok 
bayanlar ayaklarını sokmadan evvel 
sat;larının ondu/esi bozulmasın diye 

.... " .'. . . . . . "' 

Saçları ... 
başlarına bir Jlıstik başlık geçirirler. 
Halbuki bu başlık ba ı, şakakları s~
kar, kanın vücutta dola§masına ma
ni olur. 

iyi bir yuzücü ,muhakkak saçım 
denfa suvu ıle ıslatmaltdır. Ta kı' 

9 

Denz_ ? , ... 
t:n Koay Ve Rahat Elu.se 

Komşumun kızı, denize çok me • 
raNıdır. Fakat onun denizde camnr 
sıkan bir şey vardır: 

Giyinip soyunmak! ... Hele entari
yi baştan dolaştmp çıkarmak kom-

vücudunun her yeri, ayni tesir al -
trnda bulunsun ... 

lyi ama, işte o ıaman da saçlar 
berbat olur. Bıribirine geçu, buyük 
annelerımizin :.oy/edikleri gibi çiti 
olur. 

Yauk olur, si in o canını, dalga 
dalga ondıilasyonunuıa! .. 

:-Jcrgun denize ~ıdıyorsanır, her· 
gun de bnb re gıdıp en aş gı e/lı 
kuruş verecek dl!J;ıl ınız ya .. 
O canım çlar, en'ientzdrn aııa.cı 
adeta tıftık kcçüınin sakalı gıbı 
sarkar. Hele kurudu mu. Arap sa
çından farkedilmez. O zamatJ gel
sin ''mizanplı'' ! ... 

Mizanpli. mizanpli! Fnkat o da 
dünya kadar masraf... Gıt berbere 
otur, sıra bekle.~ 011dan sonra da 
hem vaktinden hem paradan ol ... 

Bakm bayatJ/ar. bır usul var: 
Aktardan beş kuruşluk keten to

humu alın. Fakat dikkat edin, bu to-
ı hum döğulmuş dcgıl, arpa gıbi tane 

ol utJ. Bunu bir mi~tar suda kayna
tın ve :.uzün. Dcmzden çıktıktan 
sonra ba tnıu tatlı .su ılc yıkayıp 
kurulayın. Sonra saçın12:a keten to
humu suyunu dökım. Ve bununla 
/rıksiyon yapın... Sa~mııı taraym. 
Parmaklarımzl 1 berberler gıbi saçı
nızı ma~aı yın. D lga dalga yapın, 
ve sonra ba mı rn üstımc bir lıle ge· 

kızının ölümüdur. . 
şu;un umun kızma burada bır ns· 

. omş re im de bari o da rahat et• 
sı.hat ve ygibi olanlar da Jerahla· 
sın; onun 

s11lf u sene spor elbiselerinde ı~1oda, 
onıi ilıkli elbiselerdir. Bu cl~ıse.ıe.r 
kar ıdan bakıltnca tlpkı cntaTI gıbı· 
d. §Fakat önde veya arkada b~ylu 
b ır. nca diigmclcr vardır. 811 .düg • 

oylu . rözdügiınüz zaman, elbıse es· 
nıe crt ~ . · ı parde-ki ycldtrmclcr gıbı arı iT ve 
sıi gibi çıkar. 
J(omşumun kızı, ve komşumun kı· 

zma benziycn dı'ğcr kızlar v~ ~ayan· 
Jar cgrr denizde clbıselcr111.1 ıslat· 
m~dan, yerlere iSÜrmtJ<lcn SOJ'lfnup 
gıyinmek ıstiyorlav;a derhal ıkı bu· 
çuk metre duz bır kuma allp boylc 
bır entari yapmalıdırlar. • 

BunutJ kolayhgı ~udur: Ev~c ma
yonuzu giyersimz •. b.unun. ~st~ı~c de 
0 onü ilıklı entarıyı gcçırırsınız ve 
denize gidersıniz. Sudan çıkıp ma
yonuzu kur~ıttuktan s~n.r~ ıekr:ır en
tariyi geçmr, önünüzü ılık/er ve dö
nersiniz. 

Fakat bunda dikkat edilecek iki 
mbhım nokta vardır: 

1 - Dugmeler, madeni olmamalı
dır. Ya kemikten veya tahtadan sc· 
çılmclidir. Eğer madeni olursa ne 
kadar olsa ruzlu suyun tesiri altın· 
da paslanır. 

2 - Scçeccginiz kumaş kaim .ve 
tercihan ketenden olmalıdır. Egcr 
ince olursa o zaman gune~c kar ı gi
derken \ ucudunuz ve içinizdeki 
renkli mayo, butun incelikleri ve 
kıvt1mlarile belli olur, görünür. rirm kurusun • 

Ama dıyec,.kslnir ki: 
_ Keten tohumu suyu lens ko- I kar. Buna n sı/ tall mmül etmeli? 

A iki gözüm, bu auyun içine bir· 
l>aç damla c a11s akıtmagı da ben 
söyliyccck değilim ya ... 

Korkmayrn, siıin o mc~lıur berbc
rinitin sa mza mizanpli yapmak 
ı~ın kullandıgı su da budıu. 



Nfzamettin NAZiF 

Sokaklarda Yaban Boğası Gibi Dolaşıyordu, 
Taslamadığı Adam Kalmamıştı ! 

-- ...... 
- Benim atımın ~ıroııancun da· 

ha süratle yol al;amıyaca&ını aanır· 
san hata edersin. Sonra.. ıunu da 
bilmeliıin ki Kıpçak O'{alannda do
laşmak ayrı bir bileidir ki yaıla ve 
savaşlarla kazanılır. En iyi atın ıır. 
tında, en iyi binici benim kadar ça· 
buk bu yolu alamazdı. Zira yavrum 
sana tarif ettigim yoldan celmedim 
ben. - ..... 

- Sen çok dolandın .. Ben en kes· 
tirme yolu ıeçmittim. 

- Olabilir. Fakat niçin benimle 
beraber yola çıkmadınız? Madem ki 
maksadınız Kaıana celmekti .. Yan 
yana at sürmemizin ne zarın olabi· 
lirdi? 

- Yapacığım bazı i~ler vardı. Yal: 
nız yapmak iıtediğim bazı itler .. lu 
yanımda bulunısaydın mutlaka bur -
nunu sokmak istiyecektin. 

- Bu işleri benden gizlemeğe no 
lüzum &ördünüz? Anl\}'orum ... Bab~
sını hatırlamıyan Kuıoğlan baba dı
ye tanıdığı Muradoglanın itimadını l 
henı.iz kazanamaınıt bulunuyor.. . 

- Hayır oglum. Ve artık benım 
senden gizli olacak ihiçbir tarafım 1 
kalmamıştır. Fakat Bahçeaarayda ya· 
pacak tehlikeli bir işim vardı ki bu· 
nu yalnız yapmam daha dogru olur• 
du. Zira .. dedim ya .. bilmit olsaydın, 
bu işi mutlaka kendin yapmafa kal· 
kardın. Yahut, yaparken yanımda 
bulunmak isterdin. Ve tabiii eürül· 
tusUz, patırtııız hiçbir it &öremedi· 
ı;in için batımız beyhude yere belaya 
girmi§ olurdu. 

- ??.~ 
- Kızma ... Kazana seleli dün bir, 

bugun iki .. değıl mi? = S0

~kaklarda yaban boıaaı &ibi 
dola1ıyoraun. Toılamaclıgın adam 
kalmadı. Eğer atlılarım tam .zam~· 
mnda yetiımemiı olsalardı i halin 
pek yaman olurdu. 

- Zannetmem. Henüz bileii aai· 
lam ve atılcan bir aslana rulamadun 
Kazan aokak~rında .. 

Gür sakallı, can sıkıntısı ile; 
- İşte bunda aldanıyorsun ya .. 

- dedi • Baıına gelecek belanın elde 
Uılıç karşına -sıkıp tana meydan oku· 
yacağını mı ıanıyorıun? Burada dü§· 
man karanlıkta çalıtır, arkadan vu· 
rur. ~yle bir çorap örerler ki tepe· 
den inme bir eerpmcnin içinde kal· 
mış bahga dönersin. 

Ve birdenbire doğrularak ıordu: 
- Kimi öldürdüğünü biliyor mu· 

sun? 
- Birine bir duman ettim ama .. 

bılmem. - ..... , 
- Hem öldü mü o? 
- Hiç ıliphe etme.. Onun için 

''yedi canlıdır,, derlerdi ama, bu se· 
!er yedi canı birden çıkmış olacak. 

Ve çok ciddi bir tavır takınarı&; 
- Yigitim ... - dedi • öldilrdüiün 

adam Kazanın ileri geleplerinden bi· 
ridir. Bir beydir o. Babası Azerbay· 
can taraflanndan gelip burada yer
leşmit ve Kazan hanlarından birinin 
kızıyla evlenmiıti. Yani, yere ıerdi
gin Civanşir Mirza, ıimdi iki yaıın· 
da bulunan Kfzan Hanı Ötemitin 
büyük halalarından birinin oeludur: 

Kuşoğlan can kulağryle dinliyor· 
du; Mamış Bırdı tekrar, kalktığı ye· 
re oturarak devam etti: 

- Dogruıunu istenen ben onun 
bu kadar kolaylıkla CSldürUlebileceği· 
ni hic sanmıyordum. S.en pek atik 
davrandın. Yoku.... bir parça daha 
durmus olsaydın, inan bana, o da ar· 
k,daşları gibi atını ıurüp kaçacakt. 

- !! ... 
- Neye tuhaf tuhaf bakı1orawı 

/uzüme? - .... 
- Elbette kaçacaktı. Onlar, benım 

4tlılarırnla kartılııacak cesareti he· 
nüz gôıterememiılerdir. Mumafih .•• 
pek iyi oldu. Göze cöz, dite diı, ca· 
na can t Onlar naaıl bizden birini yok 
ettilerse, bi.z de onlardan birini ce • 
henneme ıönderdik. 

Kuşoilan ellerini ıöfıil Uıerlnde 
5aprazlamı1tı. Sırtını ocaiın mermer 
~enanna dayarken ıordu: 

- Biz ve onlar deyip duruyorıu· 
nuz. Tecesıüıümü affediniz ama, Ka· 
zanda biribirine dütman iki taraf mı 
vardır? 

- Evet... Birincisi Kazanı Rusa 
vermek, Moskof alaylarına kale ka
pılarını açıp bizi Çar tvan'ın esirleri 
haline ıokmak iıtiyen ntılmıtların l 

Kazan'ın talii artıli güzel Süyün Bilie'nin elleri arasmaa idi. 
caraf ıdır ki... , 
Kuşoğlan, bütün mafsallarını oy· 

natan bir yaya basılmış gibi hophya· 
rak kolunu uzattı: 

- Siz onlardan değilıiniz 1 
Mamıı Bırdı han sözünün böyle 

kesilişini beğenmişti. Elinj göğsüne 
vurarak devam etti: 

- İyi anladın oiul! Ben onlar· 
dan degilim. İkinci tarafa ıelince, 
bu taraf eıirliii yiğitliklerine yaraş· 
tıramıyanlann, Moskovıhnın alayla
rını deeil Kazandan, Kazanın daha 
ötelerinden, Pırım ve Çıvaş illerinden 
dahi gerilere, gerilere atmak ve Pı
rım eski büyük Kazanı yeniden 
kurmak, hiç olmazsa Kaan Özbek 
devrinin Türk Ordaaını korumak is-

tiyenlerin cephesidir §i dün ıeceden
beri en CSnde çah§an adamlarından 
birini Süyun Bike hatunun Kazan 
ordusuna başbuğ yapmıt olduğu bü
yük ruhlu, cesur Pahatur Can'ı kay
betmi~ bulunuyor. 

- Ne? Pahatur Can? 
- Evet Kuşoğlan ... Pahatur Can 

ki, yıllarca kılıç salladıktan, Kazam 
Rus salgınından birkaç kere kurtar· 
dıktan ve bütün bir ömrü eyer üs-
tünde geçirdikten 1<>nra ancak uzun· 
ca bir ak sakalın sahibi olabilmitti; 
böyle bir Pahatur Can'ı, dün gece, 
sırtına Uç ok saplanmıı olduğu hal· 
de, dar bir ıokakta, ölü buldular. 

[Arkası var] 

Sümer Bank 
Umumi Müdürlüğünden 

1934 -1935 Lise ve Ticaret Mezunlarma 

Müsabaka ile memur allnacaktır 
Bankanın dahili teşkilatında, fabrikalarında ve 

diier müesseselerinde istihdam edilmek üzere mü-
sabaka ile (25) memur ahnacakdır. • 

Müsabaka imtihanında muvaffak olanlara baş
langıç maaşı olmak üzere, kazanacakları derecelere 
göre, 50-60-eO lira verilecekdir. 

Bu memurlar ayrılacakları teşekkülün idari, ticari, 
teknik iş_,_bölümlerinde muayyen devrelerle çalıştırı
larak yetiştirildikden sonra ehliyet ve liyakatlerile te
mayüz edenleri bir seçim imtihanına tabi tutularak 
tecrübe ve bilgilerini tekemmül ettirmek üzere Ban
ka hesabına ecnebi memleketlerde fabrika ve ticaret 
rn üesseselerine gönderileceklerdir. 

Musabaka imtihanına kabul şartlan : 
1 - Türk olmak, 
2 - Liseden veya Ankara, İstanbul, İzmiP, Tica

ret mekteblerinin birinden veya Lise muadili ecnebi 
rnekteblerden Pek İyi, İyi derece ile 1934-1935 ders 
senesi mezunu olmak, . 

3 - 18 yaşından aşağı 25 yaşından yukarı olma
mak, 

4 - Sıhhati tam olmak, 
İmtihana gireceklerin nihayet 20 Ağustos 1935 

tarihine kadar aşağıdaki vesaiki Ankarada Sümer 
Bank Memurin Müdürlüğüne ve !stanbulda Sümer 
Bank İstanbul Şubesi Müdürli;.1üne göndermeleri 
lazımdır : 

1 - Nüfus tezkeresi, 
2 - Mekteb şahadetnamesi veyahut mekteb ta· 

rafından verilmiş muvakkat tasdikname. 
3 - Resmi bir hastaneden alınmış sıhhat raporu, 
4 - 3 aded vesika fotoğrafı. 
Müsabaka imtihanı 26 Ağustos günü saat 3 de 

başbyacak ve Ankara Sümer Bank Umum Müdür
lüğünde İstanbulda Sümer Bank Şubesinde yapıla
cakdır. 

20 Ağustos tarihinden sonra vaki olacak müra
caatlar nazarı itibare alınmıyacakdır. ( 1 781) ( 4 ı ı 4) 

-- -- ___ ___ .. -- ....... · ----~-- -
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FAYDALI 
BiLGiLER 

BUG0NK0 
PROGRAM 

latanbul 
11.30: Almanca dera. 11.50: Danı musi· 

kiıl ve hafif maaiki (plik). 19.40: Ha
berler. 19.45: Eıe c:u tilrkçe aôzlil eser
ler. 20.30: Radyo orlcestrasL 21: Radyo 
caz ve tanıo orkestraları ve Bayan Em!. 
ne İhsan. 21.30: Şehir tiyatrosa artiıtle
rindcn 1. Galip. lrilçilk fıkralar. 22: Plik 
neıriyatL 

BUkret 
lS-15: Plllr ve du:rmnJar. 11: Radyo 

aalon orkeatr11L 19: Duyumlar. 19.15: 
Komerin ıürefi. 20: Sözler. 20.20: Operet 
plllrlarL - Sözlel'. %1.15•: Senfonik plllc
lar. %2: Sözler. %%.15: Pllldınn süreti. 
22.45: SÖt:ler. %3: Röle k6nseri. 23.15: 
Yabancı dillerle du,,.mlar. 23.15: Konıe· 
ria süreii. 

Budapetl• 
20: Çinıene müır:lii. %1.15: Konferans. 

21.50: Opera orkestraaı. 23; Da:nunlar. 
%3.20: Mandiıt cuL 24.30: Piyano birliii· 
le Macar tarkıları • Duyamlar. 

Vartova 
20.SO: Pi1ano konseri. %0.50: Aktüali

te. 21.10: Kücük rad10 orkestruL 21.45: 
Da7amlar. 21.55: Sözler. 22: Offcnba
cb'm "Mırtln-Violoniıte,, opel'eti. 23: 
Senfonik konser. %3,30 : 8Por. 23,35: 
8Por. 23.40: Daııs plllrlarL 

Prag 
%0.25: Yahadilerc 7a1JM. 21.05: Plik. 

21.25 : Şiirli müzik. 22.20 : Konferans. 
22.35: Kır111k miızik. 23.15: Son du19m
lar. 23.30: Plü. 23.45: İqilizce duyum
lar. 

Hamburg 
20: Piyano milziii. 20.30: Genç kızlar 

ı "'rkı sö71li7or. 21: Du19mlar. 21.10: Rad
yo pi1eai. 2%: Eski Hunharı bavalarL 23: 
Duyamlar. 23.25 : Mllailcila ,.,mı. 24 : 
Halk mu.iti. 

Breslau 
%0.50: Reportaj. 21: Duyumlar. 21.15: 

"İslandaya radyo clcııpedisyonu,. 2Z: Şar
kılar. 23: Duyumlar. 23.30: Halk miiziai. 

MUnih 
21: Duyumlar. 21.10: Bando mızıka. 

21.30: Skeç. 23: Dunmlar. %3.%0: Proı
ram arası. 23.30: Halk müziii. 

• SiNEMALAR 
TiYATROLAR 

* Şehir Opereti: Tepebaşı Be -
tediye bahçesinde 25 perşembe, 
26 cuma 27 cumartesi 28 pazar 
saat tam 21 de "Deli Dolu,, opc· 
ret 3 perde yazan Ekrem Reşit 
besteliyen Cemal Retit latanbul 
ciheti, Bebek ve Şiıli tramvayla 
rı temin edilmiştir. 
* Melelu Atık Rahibe - Atk kelepçeaL 
llo $tlc ı Şeytan Kıs ve maske altıllda. 

#/o Elhamra r Dul ni11nh - Garsonlar 
pht. 

• Yıl41ıs ı Sibirya mabkdmlan - Serıi1· 
zeıt KralL 

#/o Allca .. r ı Çin Esran 
f· lpelcı Benluar - Pırisli l•ıldar. 
:f. Milli : Çaravic - Anlan adam. 
:f. Sümer ı Askm ııeııl - Duzdaban baa

tıbacak kadm ahçısı. 
:f. Oıküdar Hi.Hı : İsimsiz adam. 

• NÖBETÇi 
ECZANELER 

Bu ıece ııobetçi eczaneler ıwılırdır 
Eminonünde Beşir Kemal - Çenberli· 
taıta Sırrı - Gedikpatada Auduryın -
Clbalide Necati - Sehzadebaımda Asaf 
- Cerrahpatada Şeref Celil - Samat· 
yada Erofiloı - Şehremininde A. Ham· 
di - Karaa:ümrükte Kemal - Büyüka
dada Mehmed - Heybelide Tanaş - Ba
kırkôyünde t. Terziyan - Defterdarda 
Arif - Haskoyde Halle - Kasunpaıada 
Saadet - Soğüdlü Çeımede Osman 
Hulusi - Beşıktaşta Recep - Galatada 
Hidayet - Taksimde Kanzuk - Pana:al
tıda Karalriıı Kürkçiyan - Taksimde Gu
nct - EyUpte Hikmet eczaneleri. 

• LI M AN 
HAREKETLERi 

Buıün limanmuıa ıelecek vapurlar : 
Saat 
6 Merıin Xırıbiııdın 
9,30 Antalya Ayvalıktan 

13 Bırtm Bartından 
J 7 Geue Mudanyadan. 

Baıun limanımızdan cidecelc vapurlat : 
Saat 
9 Güzel Bandırma Jzmıtc 
9 Kocaeli Muclaııyaya 

11 bmir İslcenderiyeyc 
20 Vatın K•radeniae 
Z ı Gülnihal Bandırmaya 

• ÇABUK SIHHI 
YARDIM TEŞKtı.A Ti 

Bu numaradan imdat otomobili 
iıtaUr· 44191 

HASTANE 
TELEFONLAR! 

C.rrahpua hutaıınL Cerrahpeta 21693 
Oar•ba Haaw..ı, lehremlııi yal· 
Mbçe. 23017 
HıHld kadınlar hutuıed Ak· 
Ara1 Haaeki cad. H 
Gülhan• huttneai. Olltbane 
Kudaz hastanesi. Çapa 
ıı:mruı akliye •• asabiye hıa
tanesi, Bakırlcö1 Re11di1e kıtla11 
Beyoilu Zük4r hastanesi Finaua 
Etfal ha.tanesi. Siıli 
Ha7darpaşa Nümane hastanesi 
Zeynep Kimil hastanesi. Üılcü· 
dar. Nuh lru111sa, Gıin J>ohmu 
caddeli 

24553 
20510 
22142 

ıs .. 60 
43341 
42426 
60107 

60179 

istanbul limanının ltalya Arnavutl 
Bugünkü ihtiyaçları 3 milyon Frank 

Liman genel direktörlUğil, İstan
bul limanının ihtiyaçları hakkındaki 
tetkiklerine devam etmektedir. Di
rektör Rauf Manyasi, bu huıuıta ıu 
izahatı vermiştir; 
''- Kadrolarda yeni bir defitme 

yapılacak değildir. Liman ihtiyaçla· 
rı hakkındaki etütlerimize devam e
diyoruz. Liman şirketine ait muame· 
lalın tasfiyesi de bu sonuçla ilgili -
dir. Rıhtım i~i de tekemmül ettikten 
sonra çalışma pl.immız tamamlan • 
mış olacaktır. 

Fen heyetleri, rıhtım ya.pılacak 
yerlerde tetkikatla meıgul oluyrlar. 
Liman vesaitinin ıslahı, bunların ih
tiyacı karııtayacak bir duruma geti· 
rilmesi dütünc:elerimiz arasındadır . ., 

Yeni yapılacak rıhtımlar için fen 
heyetlerince başlanan etütler bir hay 
11 ilerlemiştir. Sonuç ay başına kadar 
belli olacak, 1,5 milyon liranın bu i
§e yetip yetmiycceği anlaşılacaktır. 

Borsalarda faaliyet 
20-7-1935 tarihli deyin borsasın

da: 6 bin kilo pamuk, 50 kuruştan, 
19,400 kilo iane pamuğu birinci ağız 
50 kuruıtan, 30 bin kilo buğday (Çu
kurova) sert 3 kuruş 37,5 santimden, 
280 bin kilo Çukurova ar.pası 2 kuruş 
85 semtimden 2 kuruş 95 santime ka. 
dar. Orta fiyat: 2 kuruş 924 santim. 

115 bin kilo yulaf (Çukurova) 3 -
3,20 kuruı. Orta fiyat: 3 kuruş 173 
santim. 

Ayni tarihte Adana borsasında: 
15 bin kilo pamuk 48 kuruştan. 324 

kilo birinci iane 46 kuruştan. 45831 
kilo yerli buğday 2 kuruş 91 santim
den 3 kuruş 50 santime kadar. Orta 
fiyat: 3 kuruş 3 santime kadar. 

168188 kilo Kıbrıs birinci buğdayı 
2 kuruı 92,5 santimden 3 kuruı 25 
ıantime kadar. Orta fiyat: 3 kuruş 
22 santim. 

2481 kilo arpa 2 kuruş 50 santim· 
den 2 kuruş 62,5 santime kadar. Or· 
ta fiyat 2 kuruş 58 santim. 12,732 ki
lo yulaf 2 kuruş 65 santimden mua
mele görmüştür. ........................ 

BORSA _.......,..._......_........., 
22 Temmuz Pazartesi 

PARALAR 

Alıı Satıı 

Atina, 20 (Hususi muha 
den) - Yugoslav kanalların 
len haberlere göre, Italya b 
Arnavutlukta sarsılmış olaıı 
ıon günlerde tekrar kuvved 
bulunmaktadır. Italya bunu, 
luğa yeniden üç milyon al 
vermek auretile elde etmiştir 
finanıal vaziyetinin bozuk ol 
zamanda ltalyanın bu para)'lt 
hiç bir kar§ılık olmadan Artta 
verişinin birçok manaları olll 
tir. 
Arnavutluğun finansal vı 

para ile biraz düzelcbilecektit 
raftan da, hükfımet,'"tütün 
ve tarım kooperatifleri yap 
maktadır. Aynca, bir Almatı 
ıi, altı yedi senedir işlemiyeO 
ziyette olan çimento fabrika 
den çalıştırmak üzere mektU 
kereye girişmiştir. 

Arnavutluk Bankası da. y 
milyon altın franklık ufak 
rak tedavüle çıkaracaktır. 
para muamelesinin azlığının 
geçilmiş olunacaktır. 

Tecimodaaınd 

Tecim ve Zahire borsası ı 
yeti acçimi için hazırlıklar• 
mıştır. Seçim ağustos içinde 
cektir. 

Yunanistandaki 
Atina, 20 (Hususi m 

den) - Yunan bankaların 
ve kambiyo mevduatının 
tahvili projesi Finans Bakanı 
dan Başbakana verilmiştir. 
rejim meselesinin halline 
işin geri bırakılmaınnı m\l 
mektedir. 

Atina, 20 (Hususi m 
den) - Bu sabah, BaşbalcaJlt 
ve Ekonomi Bakanları ile A 
Selinik, Patraa tecim odaJatl 
silleri arasında bir görüı!ll8 

Oda mümessilleri ithalatın 

sonra kontenjana tabi tutu 
tediler. Başbakan, kambiyoıı 
lekctten, tabdit edilen mik 
la çıkması 9artile bunun kabil 
nı söyledi ve hükumetin bu it 
di ve yakından meşgul oları~ 
rar vereceğini vadetti. 

Deniz ticareti 
Atina, 20 (Huıuıi mub 

den) - Arsıulusal iş bil 

Sterlin 616,- 621,-
- t~rin ayınCla dunyanrn 

Dolar 123,- 125,.,... 
20 Fnuısu fraıııı 166,- 16111.-
20 Liret 191,- 202,-
20 Belçika franıı 12.- 13.-
20 Drahmi 23.- 24,50 
20 İsviçre fr. 116.- 120,-
Florin il,- 82.-
20 Çele Kron 96,- 100,-
A vuıturvı ıilın 22,50 23,50 
Mark 41,- 43,-

Zloti 23.- 24,50 
Pena:o 23,50 25.-
20 Ley 14,- 15,-
20 Leva 23.- 24.-
20 Dınar 53,- 55,-
Yen 32.- 33,-
İsveç Kuron 30.- 31.-
Altm 921,- 930,-

Mecidiye 52,- 53,-
Banknot 230,- 232,-

ÇEKLER 

Paris üzerine 
İngiliz lirası 
Dolar 
Liret 
Belga 
İsviçre fran~ 
I.eva 
Florin 
Çekoslovak kuronu 
Avusturya 
Pezeta 
Mark 

Zloti 
Pena: o 
Ley 
Dinar 
Yen 
Cernovetı 
İsveç kuronu 

ltapanq 

12.03,50 
622,50 

• t,10,06,25 
9,68,86 
4,73,46 
2,43,25 

63,68,60 
J,l 7.88 

19.16,60 
4,21.13 
5,81.43 
l,98,37 
4,21,-
4 51.40 

63,77,55 
34,96,33 

2.71.SO 
t0.98 

ll,12,87 

ESHAM 
Iı Bankası Mu- 90.-
" ,, N. 9,50 
., ,, H. 9,60 

Anadolu % 60 25,70 
" % 100 42,50 

Şirketiahyri7e 14.25 
Tramvay 26.-
Bomontl • Nektar 8,-
Terkos tS,60 
Reji Z.60 
Aslan Çmıento ~0.20 
Merkez Bankası 57,75 
Osmanlı Bankaııı 24,-
Telefon 11.25 
İttihat Detirmenc!lılc T. A. Ş. 8,25 
Şark Deiirmenlera 0,78 
Şark Merkez Eczanesi 4,25 

iSTiKRAZLAR 

Türk Borcu J XuPon keıllt 27.90 
,, II ,, ,, 26,20 
.. ,, nı .. ,, 26.10 

Ergani 95.-
İstilcrazi dahili 94,50 

TAHViLAT 
Rdıbm Kapon Kelik 10,25 
Anadolu I ve II 45.-

., III Kupon keıık 45,50 
Anadolu Mumessıl Kupoaı kcıık 45,60 

niz memleketi araaında ar 
konferans yapılacağını bil 
Ekonomi bakanlığı deniz t 
törlUğilne, Yunan gemi 
görüterek konferansa gi 
bir heyet kurulmaaını bildi 

se:ınik serglı'ne gl 
Sellnikte 8 Eylülde aç 

araıuluaal Selinik panayırdll 
metimi.zce reımen ittirake 
mi§tir. Sergi. Eylülün aon 
ıürecektir. 'Bilhassa teşhire 
rülen ve mühim ihracat 
den olan madenlerimizin tlfl. 
nelik kolleksiyonlarının 

ıönderilmesi için Madencilef 
teblieat yapılmııttır. Birlik. 
hazırlıklara bitşlamıttır. 

* Beyoğlunda Yahya 
hallesindc oturan Ah 
yaşında Muşerref kalay 
digi yemekten zehirlefUISı• 
hastanesine gönderilmitt'r 
* Kadıköyünde Kuşdil 

bey sokağında 46 nuınar• 
mütekait Faikin evinin 1-. 
talarının tutuştu&u görüldl 
tan yetişenler tarafmdaJI 
miıştür. 

* Süleymaniyede Ta o 
f ında muallim Nadirenin 

katında çamaşır yıkan•.~:. 
kurumları tutuşmuş, go 
düriılmüştür. 

Kastamonu ta 
Kastamonulu ögretrııeıs 

MUmtaı Yaman, "Kasta 
adlı bir eıer yazmışt1r. so 
tamonu Halkevi dil, edebl 
rih şubesi milli tetcbbu1er 
aında neıredilmiştir. JCa <tlf 
3500 yıllık tariht vuku•~ 
ri bu kitapta tesbit e 

11 aayfa ve çok resimli olı f 
kitabı karilerimize tavıi>' I 

Methur ad•"' 
İbrahim Alaaddinin 

Yedi Gün 1ahibi Sedat 'tl1 
karımkta olduiu ".Metb 
aeriainin ikinci cildi, ne 
Haraı-e\h tavsiye ederi" 
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[ Cazip oıabiim8k için 
Kadınlara Ba!Ja Nasihati 

iter Upte kadın 1 terse kendisini cazip 
»•pablllr.Bunun l~ln yalnız 1 temek kl fidlr 

Birçok bayanlar aynanın karpama 
leçttlıleri saman f(Syle dfltilnürler: 

- Eier benim de ıöılerim onun· 
3ti kadar sUsel olaydı, erkekleri et· 
rafnna topt.m1nm yolunu ben de 
bulurdum. Bier rieudum onunki 
libl ctUel ollaJdı, arkam çıplak de· 
: mayomla ben ele lantmuaq bi· 

dim. .. 
E..ı. lnunm beH blru fala fi.. 

tlllr. ımlıri biru 1dlçUk, apı bina 
büyük olabWr. Belki .UCudunuda 
•rkanısdan slıden pos almak ilsere 
~~lr beJkeltratlan Jrotturacak 
-.dar ıUael delildir. Pabt bunlar 
öylı lnaaurlardır ki biçbir nkit ca· 
zip olamamanm için bir Mbep tqkil 
etnıu. 

b 
Şuna inanan ki ricudunun batka 

lr biçime IOlaDllr lmkin dahilin· 
dedir tltma11Mnıs sayrflamak için 
idman Ye perhis ueulleri vardır. 
Bunlar bln,..U. ilserinde biçbir 
•arar yapmadan eial matlup tüllde 
inceltebilir. 

Jdman " ,...JE hmueunda dikkat 
~e itina ederM. ber kadın tipini de
iıftlrebilir ... lddia:rı lapat için ei· 
ae elnema Jlldıaianndan Claudette 
Colbert,Kathertnı Hepbum •e Qnce 

=-~·u fl1le bir badcleden ıeçin-
Claudette Colbert'ia mubaldrak 

iri blrçoll tn.urlan Yal'clır. Fakat 
•rtiat JruyyetÜ pbai;reti. canblılt •e 
Sevildiif Ut ba kuııurlan ~lr kolaY-: 
hlrıa artmttiai bilir. Cqhblr iman
da mu•affak olmak için bir lun 
uyandım. İtte bu iatei ayeade 
inan, ber ft19 IDUftffÜ olabllir. 
!Ayni Amanda canlı •e ldlbatU olur
•nu berhansl meelekte olunams 
olunua, aylıpua da arttırırlar. Can
hlılr, muvaffalrqet. eıbbat •• aade
tln anabtandır. 

Katıberin Hepbunl D• tatlı l:ılr .... 
dır Ona bütı~ ADml canlılık
.... yapmak nepainln tafblıftt ıa. 

~·· sqoJr aktrla1erin 'ekici aGaelUiinden malınım olduiuna 
taktir eden ba yıtdd, merdffllllla 
tlet ........... ,.Jrmtık Açta .. -

lratnuttn'' 
Baıb !palana kelldilerlnl a,...da 

t,elenmelde vakit ıeçlrdilderi 
da o biçblr fedakirbktan ıert 
llllfarak raı.-ttır - 'imdi aadiliade lliçblr lna• r 
luftum,an Qrace Moore'e ı•Unce 

J'9t oaan de aynidir 
111uorta mltUtalara bcul1111 bu 

eöı:Jerden aıkddılmızı tahmin etmi· 
yor delilim. Bütün bunlar naaıl mu· 
vaffalr oluyorlar diye 11bıruzlandı· 
tmuı da biliyorum. Onun sçın töze 
baılıyahm: 

lk it kanın vucutta çok munta· 
ı:am deveran etm11ine itina etmek· 
tir. Velev en hafif tarzda olsun, n· 
fiyetinb tana det'haJ tedbir alma
ı.m... Kmca, ubhate eon derece 
itina prttsr. 

Yu ~ele .Ue eon derece 
canhlık Ye MJat ftl'en bir içki taY• 
eiye tdec611& Kmma ,abut bqu 
turpun yqi1 yapraklannı alanlı )'İr· 
mi dakika çok barlı bir •tette lray
nattılrtan eonra euywıu iyice eabrak 
ıllnde bir bardak lçenenia kendini
n on eelria yqmda biuedecetlnbe 
ıilpbeü nuariyle bakabilirıinaı:. 

Yulan hepimb u çolı: enerJunız· 
den kaybtderia. Fıkat bunu telifı 
için futa et •• lrunetU gıdalar al
mak caia delildir. Seba ve yemı 
ıntlmkUA oldulu ı.dar bol yenme • 
clir. 

Cuip olabllınek ph11yetinıze bal
bdır. faheiyet •""ıbi olabslmek lçın 
de ffJdrlerinlı:de, inand..- nıı:, ıevds· 
ifnb weylerde katı olmak lhnndır 
Ne ietedllinlı:i, neden sevk atdıpıuz; 
eb biJmenenlı:, bafkalan aiı:i csdcU 
teıötd etmemekte muurdurlar. 

Şahsiyednl deliftirmek o kadar 
ıUç bir it defilcHr Blverfr ld arzu. 
ıannıs halı:kmda tr,tı kanaatlere 
abip olun.us 
~ tuftletinlı:I detfttirmekle ytt. 

dlnill• bafka bir mana vermek im· 
kAnlan oldufunu da unutmaymu. 
Sinema yrldulannm bu lıuauu itina 
ederek ber yeni filmde phılyetlen
ne bir batJrııhlr verdiklerini elbette 
takdir edeniniz. 

Saç tuftletinl defiftirmek ayni 
amanda teeirler itibanyle de mil· 
hJmdir. Eter kendi ytlı:ilnilzden 
.U memnun detilMDlz. batblannm 
bopna sitmek blru aordur 
Şunu da unutınaJlft ki rensi uçuk, 

reqi kaçık bir kadm hiçbir vakit 
cuip olamU· Derinin renıl bem aç· 
ten, bem cbftan mubafua olunur 
D1ftaD tesirler için lOIJOll)ann en 
i~ Jru11•nınak prttır. 

İçten alanaqlı: UAs da ıudur: 
Her ay bet ıDn ıu reJime rıayet 

tdinlı:. Ktru yahut ataççiletlni bir 
.. t kadar Jcaynattdrtan a, çüte 
tWbentten eGsillmeai n ıece 
tmaAulı lablblın " bir bar· 

dair ~ karnına ~lnls. Bundan Ud 
IUt IOftl'a bir bardak elit içJnb, ft 
her iki ... tte ıene Mit alıms. Altı 
yedi ._rdaktan eonra, yatmadan ~ 
•el bir büyük budak portakal yahut 
W atqYt --· L. L Bu r u-..ı b ı - ~erea uyuyunuz. 

e,._. er ay bet ıtln .tatbik 
:s•~ls altıncı cUn aynada keneli 
en..uud ta~ır kadar rea

chıbln dllı:eldilhü ıarecebiaia 
da Betla ~'~derhal kunetli ır· 

ra ...,..mayna. 1'edrid 8Utltte 
kendinlsi •lır yemelılere aJqtum bu 
ıuretle mldenıı:e lllı:uamu AluDtt 
•ermemif olununua 

Bu ~nlyelere riayet eden bayan· 
::.:C:eı:u;:at bem ctbellilr buıu· 
ceklerdiı iatUadeler temJa ede-

• 
Sol ,__,,aiti ralmlerde 

ilti P-' •""- ınodeli p. 
ni.JOf•Uftld. Ba elW..lerde 
6ü..U ..... ,.,... ,,../flllıı\. 

N..ı, eafdalti raimılelıl 
ltüaPlii elW..yi .a..ı W. 
mu.)l'Of' ntCUllftlU1 

Diler ,.,..,,,,,. ,,.,.,.,,.. 
fer tle plt ...nlm.lıtetlir. 
Bu pelerint.r --""• p 

hn J'Clmpa teltlintle olan
lan .ı. uardır. a ... ı.r oma 

IGn 6ütün P..uili ile rne7 

dana phrmMcodU\ 

Aoşla Karışık S.im 
Yakalar, Pelerinler 
Siae yultortllo pael bir örp yolNı, tlolao dol,... 6ir ,,.ı .. 

rin öme~i ı>erİ)'Orua. Ba pet.rint.r yaa ~.,. tlerece mo
dodır. Hele lıo~ rmlt el6iaeler ,q,,Ja lnımofltır üıüntle plt 
İ7İ darmolıfoılır. Ba örp h,.a lfoto, h.)IG .,.,_,.at ecrrı 
sim lıflnfhnlorolt yopılmolttodır. Orp •tqet hlq oe 6o
aittir. Ço6alt örülmeltteliir. Yonııtddi 6ii~lmit ÖrP ir
nefinde örwünün bütün la.,..q.tt.riıti • ..,,..,, h6ildir. 

Son ..,,.,,,.ıon10 6tı ,...,; örpt.r iter ıonılto sö• f'll"P" 
molıtuır. Kol ltopcıltlorrnı do ...,.w iirnono ltollan si6i 
llot 11e nmden yapalnlar da Nrckr. SClnfln •aclınlar için be· 
yaz aim bilhana fOyanı ftıl)aiyeJir. Bu aayctle en baait elbi· 
.... fNle.,,,,. •. ,,....,,. ""' ... JlliihUel INr .......... •· ... .,,,,. . 
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udaklarım ızı 
Na ıl Boyayallm? 
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Diinya Gazetelerine Göre Hidiseler 
DENiZ SiLAHLARI •• •. , • 'Şarki Afrikadaki ita/yan Asker-
Almanyanın buyukgemılerı /erinin Yüzde Otuzu Hastalandı 

News Chronıcle'den: 
Yeni Alman İn§aatınm naho§ bir 

(leıir uyandırdığı artık inkar edile· 
• 

l/ITLER / 

mez bir şekıl almıttır. :Bu tiareket 
bittabi Venıy andla§Jna&rna yeni bir 
ıneydan okuma sayılabilir. Mevzuu
lbahıs gemilerin bu yıl içinde tezga
!ıa konulmuş oldukları veya konula· 
ıc.akları şeklindeki itirafta Almanya· 
mn bant andlaşmaııı ıartlarrna, ay -
fardanbcri, gızli olarak riayetsizlik 
göstermekte olduğuna ayn bir delil· 
dır. Barış andlaşma&ının en tiddetli 
tenkitçileri bile Almanyanın bu ha· 
rcketini, umumiyet itibarile andlıı§· 
matarın krcdiıini bozmıyacak bır ha 
reket saymazlar. 

Fakat yeni !Programın en şayanı 

tsef tarafı yapılacak gemilerin hac -
midir. Yapılacak gemilerden ikisi 
!26,00 ton büyüklügünde olacak ve 
;Jerıde 35,000 ton büyüklüğündekiler 
de yapılacaktır. İşte fena olan cihet 
budur. 
• Bundan başka ıekiz pusluk topları 

olan ıki tane onar bin tonluk kruva
ıtor in§a edilecektir. İnpatın bu kıs
mı daha büyük fenalık tevlit edecek· 
tır. Çunlrii tMD krilv••ör ton•j!arm· 

da azami haddi daha aşağı bir &evi
yeye indirmek üzere bir Avrupa an· 
)aşması yapılmak üzere iken Alman· 
ya. barış anla§masmın tayin ettigi 
6,000 tonluk azami mikyastan Vaşing 
ton konvansiyonunun müsaade etti
ği 10,000 tonluk azami hadde atlı· 
yor. 

İnşa edilen ve edilmek~e olan de· 
nizaltı gemileri nisbeten daha kuçük 
olacaktır. Fakat tecim gemilerini ha· 
tıran denizaltı gemilerinin inşasın· 
dan vazgeçileceği Almanya tarafın· 
dan resmen vaadelimiş ise de, başka 
bir maksada hizmet edemiyccek olan 
büyük denizaltı gemilerinin inşası 
da Alman plinından hariç kalan bir 

şey değildir. 
Bütün programın pek sarin olan 

neticesi Almanyanın, taarruz kuvve· 
ti yüksek bir donanma kurmak ni • 
yetinde olduğunu göst~riyo~. Bu
nun teıiri Fransayı yemden ınşaata 
sevketmek olacaktır. İtalya da ayni 
ıekilde hareket edecek, hatta İngil
tere dahi. 
Eğer İngiliz • Alman deniz and-

1aşmasının ıonucu bu olacaksa çok 
§&yanı teessüftür, çunkiı bu sonuç 
bugünkü çok yıiksek ve çok masraflı 

RİBENTROP 

&eviyenin muhafazaar suretlle ıferılz 
kuvvetlerinde i&tikrar temin etmek 
demek olacaktır. 

f zvcstiya'dan: 
İtalyanın harbe hazırlanması ve 

Şarkı Afrika mustcmlekesine a .. ker
ler göndermesinin ilk hedefi Habc • 
ıistanı korkutmaktır. ltalya kabine
sinde ıckiz bakanlıgı elinde bulun· 
duran Mussolini 16 kanunusani 1935 
te mustemleke bakanlıgım da eline 
aldı ve o tarihte İtalyanın Eritre ve 
Somali mUstemleltelcri Afrikadaki 
diğer İtalyan müstemlekelerile bir
le tirilcrek tek idare altma alındı. 

O tarihten itibaren Habeşistan aley
hine seferberlik başladı. Bu senenin 
mayıs sonuna kadar Habeşistan sı -
nırlarına ve Şarki Afrika müstemle
kelerine şu kıtaat gt)nderildi: dört 
piyade fırkası, dört milis fırkası, 4 
aıyah gömlekli Faşist taburu ve iki 
yerli fırka. Bunlardan başka 10.000 

işçi ve teknisyen de keza bu toprak
lara yollandı. Maamafih bu kıtaların 
sa:-ıaşa kafi gclmiyeceğini ve bunla -
rın en az daha iki misli arttırılması 
ica.p edecegin.i Muıssolini de görü -
yordu. Çi.ınkıi İtalya askerlerinin Ha
beş askerlerine nazaran teknik üs • 
tünlügü Habeşistan savaşında büyük 
bir menfaat temin edemezdi. Sanayi 
merkezlerinin ve büyiık şehirler yok-

Dört Tekerlekli Sinema Seyircisi 

~ Jugu tayyare hücumları için de bü
yük menfaatler temin edemez. Bi· 
naenaleyh bu cephede tayyarenin işi 
de yalnız keşiften ibaret kalacak gi· 
bidır. Y-erlı halkın goçebehgi de top
çu için geni~ ve tesirli harekete mey· 
dan bırakmıyacaktır. İrtifaları 4000 
metreyi atan yüksek daglık arazi ve 
bu arazinın çaylar ve yarlar ile keıil· 
miş olmasc Tankların hareketine de 
elverişli değildir. Sahillerden ve dağ
lık aavaş meydanlarına kadar ise 1-
talya askerlerinin yüzlerce kilomet· 
relik aıcak ve susuz çölleri geçme • 
leri lazımdır. Bunlar ise İtalya aske· 
ri harekatı için savaşı çok çetin ~ı~ 
lacak hallerdir. Habeşistan ahahsı 
ve askeri kıtaları, kiıçük müfrezeler 
halinde ~etin dağlar arasında İtalya 
askerlerinin arkasını keserek ve on· 
lara hiicum ederek çok tehlikeler ya· 
ratabilırler. Erzak ve miıhimmat kol 
larına saldırarak da harekatı busbu· 
tun guçleştirebilırler. Bu itibarla 
askerlerin mühim bir kısmının erzak 
ve mühimmatın mııhafazaııı ıçin ay· 
rıJmaıına .zaruret hasıl olacaktır. 

~ Vu'dltl1 
J\"merikada ainema aleminde bu 

tene bir yenilik yapılmıştır: Otomo
biUe sinema seyretmek, bunun için 
momobılden inmeğe hacet yoktur. 
~rabanızı sürdünüz mü, sinema sa
lonunun, daha dogrus.u sahasının 
içindesiniz. Filhakikta burası stadyum 
lcadar geniş bir yerdir. Etrafında 
'1alnız bir duvar ve bir de devaaa 
b~r ekran vardır. 1çerai 4000 araba
rı rahat rahat alabilecek derecede 
,büyt.iktur. Amerikalıların "Drive fn,, 

t
amını verdikleri bu sinemaya rek

am olıun dıye dagıtılan kağıtlarda 
unun on ıki faydası §Öyle anlatılı· 

)'on 
ı - 'Arabayı hiçbir zaman terket-

Jneğc mecbur değilsiniz. 
1 2 - Giyinmek ihtiyacında değilııi-
lııiz. 
( 3 - Geç katanlar tarafından ra· 
~taı.z edılmezıiniz. 

ı 4 - Yagmur yağdılı zaman pen· 
l:ereleri kapar ve filmi gene gayet 
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Abanoz Bilezik 
RENE CHAMBE 

•'Jdam harpten bahsediyorlardı. 

~ 
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- "Bon1ur dostum, bu ne iyi tesa
~uf böyle.- Gel, gel, ben Aviatik'e 
~ıdiyorum Seni de gezdireyim. 

Otomobil yolun kenarında durdu. 
J>encereden Framond'un ba§ı uzan· 
<lı. Sabah saat on glineıı, ortalığa 
tatlr bir canlılık vermiştı. 

_ Boyle yalnız yalnız ne dolatr· 
.. ol'9un? Gel, bin otomobile.. Yata 
gıdıp gelmek uzun ıurmez D§nuşte 
iAlmanarre'dan geçer, ıeni evinin 
~nunde bırakırım. 

Şoför uunit ve bana kapıyı açmıı· 
b. 

Famond direksiyonda oturuyordu. 
~en de yanına geçtım. Yola çıktık. 
Otomobıl du şoseyı sanki 
yordu. Sağın. solun, ilerin 
nın manzarasını ben artık tas e e
cck değı m, çunku aız pek ıyı t sav. 

~ ı edebi ırsıniı:. 
§oıeQJJl iılPuıctr ltnni ırliaınıvia 

güzel bir surette görür, duyarsınız. 
5 - Otomobiller için ne müıkü· 

lat ve ne de masraf vardır. 
6 - Çocuklarınm da getirin. Eğer 

uykuları gelirse, i5erde rahat rahat 
uyuyabilirler. 

7 - KopeğinizI, kedinizi de geti
rebilirsiniz. 

8 - Sigara içebilirsiniı-, 
g - Otomobildeki vantilatörleri 

lıtediğiniz gibi tanzim edebilirsiniz. 
JO - Yanınızdakileri rahatsız et• 

mcden JoonuşabiJirainiz. 
11 - Mi11tahdemler size daima 

hizmet etmeğe amadedir. 
12 - Sinemayı istediğiniz zaman 

terkedebilirıiniz, 

Bütün bunlara kani olmanız için 
bir ziyaret kafidir, 

Büyükler 35 ıents (42,.'J kurut). 
çocuklar JO sents (12,S kuruş 30 pa
ra) dır. Araba i§iın ayrıca para alın
maz. 

bıraktrkça, manzara daima degişıyor • 
du. Nihayet Giens burnunun t .. pesı 
vardık. Beyaz badanalr evler aşagıya 
dogru kademe kademe olmuşlardı. 
Kar§ımııa bir sokak çıktı. Onümüz • 
de yalın ayak oynayan çocuklar, oto· 
mobilin geldiğini gôri.ınce, gcrr çekıl· 
diler. Biz geçtik. Şimdi yarımadanın 
tepesine varmış bulunuyorduk. Bura· 
aan denizin bütün enginlıği, aşagıda
kı kotra. kara kayalara çarpan dalga· 
]arın beyaz köpüklerı o kadar güıel 
görunliyordu ki ..• 

Tepeden sonra kıvrak ve tehfikeli 
denebilecek yolları yava, yavaş indik 
ve yanmadanın alt kıyısına vardık. 

Yattakller geldiğimizi uzaktan gör
müşlerdi. Hemen bir flikanın bize 
doğru yola ç.ıktıgını gordüm. Bir ikı 
dakika sonra flika kıyıya yanaştı. için
den bir adam çıktı ve Framond'u aa· 
kerce ıelimladı. Almanca: 

_ Bonjur kumandanım, emrinize 
amadeyim, dedi. 

Framond cevap vermedi ve katlan
nı çattı. O zaman karşısındaki, yaptı· 
ğı yanlı§ hareketi hemen anlayarak, 
dıhni dliz" tti ve bu sefer franaızca 
konutmağa başladı. 

Bu ad mı, yatın 
batında sanma nz 
••ct.11Udır1 o f r11ı 

el de murettc· 
u adam yatın 
!.I muımai• 

İklim şartları ise İtalyan orduıu· 
nun sıhhati için buyuk tehlikeler ya· 
ratmaktadır. Şimdi daha altı ay zar
fında İtalyan askerinin yıizde 30 zu 
grupik hastalıklara uğramışlardır. 
Bu sebeple orada bulunan 2' 000 as· 
kerin savaş için kafi gelmesi imka~
sızdır. Bu miktarın hiç olmazaa bır 

!ayınca, Framond'un da yüzu v 
yatının kaptanı ile b nı tanış· 

Hep birlikte flikaya bindik. Aheste 
beste yata vardık. Aviatik düşiindu • 
gum gibi, hakikaten mUhteşern bir 
şeydi. Merdivenlerden çıktığımız za
man, tayfalar gliverteyı temizlemekle 
ugraşıyorlardı. Ortalık sırsıklamdı. 

Framond' beni evvela salona aldı, 
bu salon tam Afman gosto:awıa uygun 
bir salondu. 

Ziyaret uzun oldu. 
Gerçi ben gemilerden bir şey anla

mam. Fakat bu yatın ilk goriınuşte 
oneminı anlamamak imkanı yoktu. 

Şôyle uzaktan bir goz atan, en an· 
Iamıyan bır adam bile, yatın ıurati 
hakkında bir fikir sahibi olabilirdi. 

Biz içerıye gırdigimiz ıaman, tay
f~J.ar bacakları yarı çıplak. guvertc
yı temııliyorlardı. Gemilerde guver· 
telerin nasıl bol suyla yıkandıfını 
hep bılıriz. 

Seke ıeke yUrudük. 
Framond benı kolumdan tuttu, on 

tarafa gôturdu, Oradan bır muddet 
denizı 6eyrettik. Tekrar koluma gtr· 
di Bu ıder aşağı kata indırdi. 
Aşa~ı kattakı ıalon Alman &uıto· 

misli arttırrlmasc ve bu kuvvetin de 
nihayet Eylül nihayetine kadar o 
mıntakaya nakledilmiş olması Jizrm· 
dır. 

Habe§İstanda yağmur ınevsimi ey
h1lde bitmekte ve askeri harekat an· 
cak ondan sonra başlıyauk ve bu 
mliddet teırinievvelden itibaren ma· 
yıs başına kadar devam edebilecek· 
tir. 

İtalyanın en cenubi noktasında 
Somalinin iskelesi 6000 ve Eritrenin 
de 4000 kilometre olması ve bu yol 
ile yalnız asker degil, erzak, mühim· 
mat ve &nircnin de nakli mecburiye· 
tinin ne kadar zor olduğunu göste -
rir, bir kısım ihtiyaçların Hindistan· 
dan alınması ise İtalyanın mali mliı· 
külatı dolayısile imkansızdır. 
Şimdiki halde İtalya devlet bütçe· 

sinin senelik açıgı 4 milyar lirete 
varmaktadır. 1ç borçlar 1927 de 83 

milyar liret i~n şimdi 105 milyar 
lirete varmıştır. Ticaret müvazencsi 
1934 te 2 milyar liret açık gösteri· 
yordu. halyanın son iki senedeki te· 
diye müvazeneleri de paasl ftir. 

Devlet Bankası altın karşılığı 12 
milyardan 5,5 milyara düşmi.ıştür. 
Döviz yokluğu ithalatı da kabil ol
duğu kadar tahdide sevketmektedir. 
Şüphe yoktur ki İtalyan maliyesi 

bir harbin ağırlığını kaldıracak hal
de değildir. Bir dış istikrazc ise im· 
kanıızdır denilebilir. Siyasi agırlık
Jarı da buna ilave etmek lazımdır • 

Airısız çocuk 
Doiurmanın usulü 
Bulundu 

Pravdti'dan: 
Sovyetler birliği Joium doktor· 

larınJan Bayan lkonikova ainu 
çocuk doiumu için yeni bir uavl bul 
muıtur. Bu u•ul, bu alanJa ,imdiye 
kadar tatbik olunan dört u11ulün 
~ep•in~en iyidir. Şimdiye kadar do· 
11u,m agrlarına ltarfı bilha11•a Klor 
•tıl kok/anıyordu. Fakat bu çok 
k';'llanrlıyoraa zararlı oluyordu. Ye 
"' uıulde Narkotik/erden Evipan 
Natri kullanılmaktadır. Bu maden· 
den birlta~ gramı mayi halinde kır· 
mızı kan damarlarına ~erk edilmek 
~~ 1.·e bir dakika aonra ha•ta hali/ 
dır uykuya dalarak, hiç bir ol,.. 

u>-maclan çocuk aluımaktaJır. Bu 
umlde, diğer uaullerJe ~örünen 
mah:.urlardan hi~ biri yoktur. 
t o o 

•u.na ~öre ve oldukça güzel döıen • 
mış hır salondu. 

Yalnız salon mu? Bu yatın her ta
rafı harikulade giızel ve bizim hoşu· 
muza gitmese bile, hakikaten zevkle 
dogenmişti. Pramond beni bir odaya 
soktu: 

- Burası fümvar, dedi, ara ıura 
burada oturup kahve içiyoruz. 

. Yüzünde bütün eşyaya, bu yata sa· 
hıp olmanın verdiği zevkin ıfadeıi 
okunuyordu. 

İki kapılı yeni bir ulona girdik. 
Her taraf yaldız ve koyu mavi renk· 
le boyanmııtr. Bu salona girdiğimiz 
z~n ıki tayfa bizı karşıladı ve 
hurınetJe ıapkalarını çıkardılar. Sa
lo~un mobilyaları da çok güzeldi, 
Koıede kuyruklu bir piymo ve onun 
yanında da bir harp duruyordu. 

Maryıe'in bu piyanoda Heaperida
da oldugu gibi, çaldığınr dU§Unduk
çe ıçime bir ferahlık geliyordu. 

Yemek odası da bu aalonun yam. 
başındaydı. Geniş aydınlık bir ye • 
mek odası .. 

Duvarlarda freskler... Nibclun· 
gen'in başlıca 11hneleri ... 

Dakikalar geçi39rdu. Framond be· 
nı tekrar kolumdan tuttuJ Yeni bır 

OOLANDIRICI KADIN 

Madam Hanau Öldü 
Gazette de Francc'ın eski direktriı;i 

Madam Marthe Hanau dün Freıınes 
hastanesinde ölmU§tür. Hanau'nun 
ölümüne sebep, fazla mikdarda uyu
tucu ilaç aldıktan sonra muzaaf zati.ır
reeye tutulmasıdır. 

Madam Hanau. Temyiz mahkemeııi 
hakkındaki mahkumiyet kararına iti· 
raz eden istidaaını, reddettikten sonra 
Fresnes'c nakledılmitti. Kadın, adale· 
tin pençesinden kurtulmak için yaptı
ğı bütün teıebbüıılerde akamete uğra
dığından dolayı son derece mutee11ir
di. 

Madam Hanau 1928 de, Gaı:ette de 
France hadiıcsi esnasında kcndisınc 
i5nat edilen dolandırıcılık iddiasından 
sıyrılmak. ve ıahsını müdafaa etmek 
maksadile finansal bir mecmua çıkar
mış ve neşriyatına lıapisancden de. 
devam etmiştir. 

Son zamanlarda bu haftalık mecmu 
anın yaşamayacagr görülmüş ve nc,1· 
riyat tatil edilmiıti. 

Madam Hanau bundan ıon derece 
mütce&sir olmuş ve asabı bir ~al a.1· 
mıştır. Geceleri uykusu ka~tıgı ıç.ın 
hariçten bir uyku ilacı tedarik etmı§. M d 
f k b · ıı:: d" · d b" tü c a am Hsnou a at u ı uç ken ısın e, ır za rre 1 
tevlit etmiştir. rafında tahkikat yapmakta ve olumun 

MUddeiumumt bu ölüm badiııesl et sebeplerini ara§tırmaktadır, 

- Muhasip Aranıyor -
Yükıek Ticaret Mektebinden diploma11nı almı§ ve pratik yapm• 

Fran11ıca veya Almanca liHnlarından birini çok iyi ve makııı 
ile de yaza yazmasını bilen muhaıibe acele ihtiyaç vardır. 

Diplomalarını ve çalııtığı yerlerden aldıtı bonıerviılerl hamil n 

hergün 1aat onbetten on yediye kadar Sirkecide Sanaaaryan ha 
nında Radyolin Diş Macunu fabrika&ına müracaatları. 

Hayat Sigortalarında Değerli 
Bir Yenilik 

Bundan böyle, en büyüli felaket olan ölüm ve maluliyetin 
acılarından çoluğunuzu, çocuğunuzu, kendinizi ve yakinlerinizı : 

Malüliyeti de Temin Eden Senelik Te· 
mettülü Tam Muhtelit Sigorta 

ile Koruyabilirsiniz .. Bu' sigortayı meırileketimizde yegane tatbık 
eden: 

ANADOLU ANONiM 
Türk Sigorta Şirketi 

yaptığı bu yeni nevi ile hayat sigortalarında mühim bir inkılap yapmı§tır, 
Çilnki bu sigorta ile : 

Ölüm ve maluliyet temin olunur - her sene nakdi temettü verilir -
vefat halinde müemmen meblağ derhal ödenir - mukavelenamcnin hita· 
mmda ıigortalı hayatta bulunursa ve malt1lryete ugramamıg ise muem· 
men meblağ % 10 fazlasiyle tediye olunur - muvakkat ve daimi maluhyet 
müddetince ücret alınmaz - daimi maluliyet halinde muemmen meblağın 
% 10 u senelik irat olarak verilir ve vefatta ve ya mukavelcname111n luta
mında müemmen meblaı: yene tamamen ödenır. 

Diğerlerinden çok üstün f aideleri olan bu sigortanızı 
yaptırmak üzere şu adreslere müracaat ediniz t 

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

Umumi accntalığı : Galata, Unyon han. Telefon: 44888. 
4927 

kapıyı daha geçtik. Bir koridora sık· 
tık. Paçaları sıvalı insanlar kenara 
çekilerek bize aclam verdiler. 

Framond, kapalı kapıları göster • 
dı: 

- Kabınelcr, dedi, burası da ban
yo salonları .. llcrdeki merdivenden 
mutfaga ınilır. Onun yanmdaki ag
lı sollu merdivenler de guverteyc çı· 
kar. Çok pratik değil mı? 

Hakikaten pratikti ve ben hayran 
hayran seyredıyordum. Her taraf a
kaju, bakır. nikel •• 

Hiç ıes çıkarmıyordum. Fakat bu 
Aviatik'in de tam manasıle ınükeın· 
mel bir yat olduğunu kavramıştım . 

Fakat ben kafama ayrı bır amaç 
koymuıtum. 

Tekrar flikaya binip karaya çıktılı· 
mu: zaman, öğle olmuştu. Bıze aıker· 
ce ıelam gelen baş taife Shnauze'nin 
bakışlarında ,bana karıı bir dUtman· 
lık sezmem k ımklinı yoktu. 

Yatı bu ilk ziyaretimden hem hOJ, 
hem nahoş intıbalarla ayrıldım. 

Birkaç dakika sonıa Framond bcnı 
evimin kapı ına bırakıyordu. Okalip • 
toıun dallan arasında Agustoı bocek 
l~ri durmasıya otuyorlardı1 

Yatla Haziran ortalarına dogru ı;e· 
ziye çıkacaktık. Pramond'un tertip et
t ıgi yol programını herkes alkı§larla 
karşılamışlardı. 

Aviatik Korsikaya do ru yola çıka· 
cak ve Adanın Garp kıyılarını ındık· 
ton sonra Sardenyaya geçecek ve ora 
dcın Sıcilya, Palermo yolıle .Mı tra ka 
dar inecektı. ırnııı. n I kenderıyeye 
kadar gıdecektık. 
Bırkaç gun clinlcnrıkten onra Mc 

ııina ve Napolıyc u rayarak 'donecek· 
tık. 

Bu programı da kat'i olarak kabul 
etmemıştık. Şa} et yolda hcrhan(;ı bı 
rimııin aklına gelır de ve lıoşumuza 
giderse, programı pekala degıştirebı· 
lecektık. 

Utradığımız yerlerde kalmak mUd 
deti de keyfımize bağlı bir şeydi. Diin 
yada bundan daha ho§ deniz scyaha· 
tJ olur mu? 

Artık Heapcridada hep yatla yapa· 
cağımu: bu geıınin gu ellıklerını ko· 
nu llyorduk. Hatt g\ nler geçtıksc 
sabırsı lı ınuz da artıyordu. 

Mayıs onuna geldı 
O esnalarda aramızda y nı bir a· 

h11 peyda oldu. 
[Aıkası var] 
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'Basit ve az; masraflı olan boktor 
Stezskalin keşfi ; her kadına kendi 

' ya§ından pek daha genç görünmesi 
imkanım veriyor. Yüzdeki bnruşu~ 
Juklar. Biocel tabir edilen ve cildin 
en kıymetli bir unsuru gıdaisi olan 
cevherin kayboluşundan tcvellüd e· 
der. Bu. Viyana Üniversitesi Profe
sörü: genç hayvanlardan istihsal e
dilen bu cevher sayesinde ensaca 
gençligi iade çaresini bulmağa mu· 
vaffak olmuştur ki, bu cevhet, şimdi 
pembe rengindeki Tokalon kremi ter
kibinde mevcuddur. Yalnız geceleri 
yatmazdan evvel tatbik edecegini.z: 
bu krem, uykunuz esnasında tama· 

men cilde nüfuz: ederek bütün lluru· 
şuklukları giderir. 

Cildi yumuşatarak gençleştirir. Yü· 
zün zayıflamış adalelerini kuvvetlen
dirir ve gözaltı çukurlarını tamamen 
kııybettirir. Sabahları pu'dralanmaz
dan evvel beyaz renkteki (Yağsız:) 

Tokalon kremini kullanınız:. Bu da 
beyazlatıcı, besleyici ve mukavvidir. 
Münbesit mesamatr sıklaştırır ve si
yah benleri giderir. Bu suretle sabah 
ve akşam kullanılan bu kremler, te· 
ninize bir gençlik tazeliğini ver;ecek· 
tir. Hemen bugünden tecrübesini 
yapınız. 

lstanbul Komutanhgı 
Satlnalma Komisyonu 

il Anları 

İstanbul Komutanlığı kı
talan ihtiyacı olan 240 ton 
Un komutanlıkça pahalı 

görüldüğünden tekrar ka-
. palı zarfla eksiltmeye kon
muştur. Beher kilosuna talı 
min edilen bedel 12 kuruş 
50 santim olup ihalesi 24 
temmuz 1935 çarşamba gü
nü saat 15 dedir. 

Şartnamesi 15 O kuruş 
mukabili Fındıklıda Satın 
Alma komisyonunda alına
bilir. Eksiltmeye girecekle
rin 2250 liralık ilk teminat 
mektubu veya makbuzu ve 
2490 sayılı kanunun 2-3 ün 
cü maddelerindeki vesika
larla birlikte teklif mektup
larını belli gün ve ihale saa
tmdan en az bir saat evveli
ne kadar komisyona verme
leri. ( 3852) 5171 

* * .y: 

İstanbul Komutanlığına 
bağlı birlikler hayvanatının 
ihtiyacı olan Bir Milyon 
Üç Yüz Sekiz Bin kilo kuru 
Ot 2 Ağustos 9 3 5 cuma gii
nü saat 15 de kapalr zarfla 
eksiltmeye konmuştur. Be
her kilosuna tahmin edilen 
fiyat Üç kuruş olup ilkte

!i!ıi!!iiii~~!!!!!.!!~, minatı 2943 liradır. Şart-BERLiN iÇiN 

Daktilo aranıyor 
Berlin Türk Ticaret Odası i~ln iyi bir Daktilo 

aranıyar. Şartlar1nı lstanbul Ticaret Odası Umuml 

namesi 197 kuruş mukabi
linde komisyondan alına 
bilir. Eksiltmeye girecekle
rin ihale saatından bir saat 
evvel teminat veya makbuz 

Katipliğinden sorunuz. ~~~~~· veya mektuplarile birlikte 
----------------------- teldif zarflarını Fındıklıda 

lstanbu ıl 7 inci icra memurluğundan: 

Emniyet Sandığı 
Namına 1 inci derecede ipotekli olup yeminli üç ehli 

vukuf tarafından tamamına 13 7 6 lrra kıymet takdir 
edilen Boğaziçinde Kanlıcada Fıstıklı yokuşu veya so
kağında E. 7. Y. 5 N o. lu ma bahçe ahşap ev açık art
tırmaya vazedilmiş olduğundan 29-8-935 tarihine mü
sadif perşembe günü saat 14 ten 16 ya kadar dairede 
birinci arttırması icra edilecektir. Arttırma bedeli 
kıymeti muhammenenin yüzde 7 5 ni bulduğu takdirde 
müşterisi üzerinde bırakılacaktır. Aksi takdirde en son 
arttıranm taahhüdü bakı kalmak üzere arttırma 1 S 
gün müddetle temdit edilerek 13-9-9 3 5 tarihine müsa
dif cuma günü saat 14 ten 16 ya kadar keza dairemizde 
yapılacak ikinci açık arttırmasında arttırma bedeli 
kıymeti muhammenenin o/o 7 5 ni bulmadığı takdirde sa
tış 2280 No. lu kanun ahkamına tevfikan geri bırakılır. 
Satış peşindir. Arttırmaya iştirak etmek isteyenlerin 
kıymeti muhammenenin yüzde 7 ,5 nispetinde pey ak
çesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu hamil 
bulunmaları lazımdır. Haklan Tapu sicilli ile sabit olmı
yan ipotekli alacaklarda diğer alakadaramn ve irtifak 
hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masa
rife dair olan iddialarını evrakı müspiteleri ile birlikte 
ilan tarihinden itibaren nihayet 20 gün zarfında birlikte 
dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklan 
.Tapu sicilli ile sabit olmıyanlar satış bedelinin paylaş
masından hariç kalırlar. Müterakim vergi, tenviriye, 
tanzifiyeden mütevellit Belediye rusumu ve Vakıf ica
resi bedeli müzayededen tenzil olunur. Daha fazla ma
himat almak isteyenler 10-8-935 tarihinden itibaren 
herkesin görebilmesi için dairede açık bulundurulacak 
arttırma şartnamesi ile 934/3834 No. lu dosyaya mü
racaatla mezkur dosyada mevcut vesaiki görebilecekleri 
ilan olunur. ( 4215) ... 

• - ·' J-

~ ~D~P.A~-6.R 1 
.T0RK•TiCARET·B4NKA.l'I 

satın alma komisyonuna 
vermeleri . . (3990) 

5296 
• ~Y> .,. ... 

İstanbul Komutanı~ğına 
bağlı birliklerin ihtiyacı o
lan 4,000 dört bin kilo be
yaz peynir 29-7-935 pazar
tesi günü saat 15 On Beş 
te açık eksiltme ile alınacak 
tır . . 

Beher kilosuna tahmin 
edilen fiyat 29 kuruş olup 
ilk teminatı 8 7 liradır. Şart 
namesi her gün komisyon
da görülebilir. İsteklilerin 
vakti muayyeninde temi
nat makbuz veya mektup· 
larile ve ticaret odasına ka
yıtlı olduklarına dair vesi
kalarile birlikte komisyona 
gelmeleri. ( 3 9 91 } 

5297 
••• 

Çatalcadaki kıtaat ihti
yacı olan ( 2 2) ton koyun e
ti pazarlıkla satın alınacak
dır. Bir kilosunun tahn1in 
bedeli (38) kuruş olub iha
lesi 7 Ağustos 9 3 5 çarşam
ba günü saat 16 dadır. Şart
namesi Fındıklıda Satınal
ma komisyonunda görüle
bilir. Eksiltmeye girecekle
rin 627 liralık ilk teminat 
makbuzu ve ticaret odasına 
kayıtlı olduklarına dair ve
sikalarile birlikde vaktin
den evvel komisyonda ha
zır bulunmaları. ( 4 218) 

*ili< .... 
Hadımköydeki kıtaat ih

tiyacı olan 300 kilo koyun 
eti pazarlıkla eksiltmeye 
konulmuşdur. Beher kilo
sunun tahmin bedeli 38 Ku
ruş olub ihalesi 7 Ağustos 
935 çarşamba günü saat 15 
dedir. Şartnamesi her gün 
Fındıklıda Satmalma Ko
misyonunda görülebilir. Ek 
siltmeye gireceklerin 86 li
ralık ilk teminat makbuzu 
ile ticaret odasına kayıtlı ol
duklarına dair vesikalarile 
birlikde vaktinden evvel 
komisyonda •hazır bulun
maları. ( 4219) 

latanbul Har.ci Askeri ı 
Kıtaab ili.nlan 

Lüleburgazdaki kıtaat ih 
tiyacı için ikiyüz altmış beş 
ton un kapalı zarfla satın 
alınacakdır. Muhammen be 
deli 34450 liradır. Eksilt
meye girme parası 2584 
liradır. Eksiltmesi 25 tem
muz 935 perşembe günü 
saat 10,30 da yapılacakdır. 
Eksiltmeye girecekler ka
nuni oturacak yer göster
meğe ticaret odalarından 
tasdikli vesika ve şirket na
mına girecekler vekal~tna
me göstermeye mecburdur
lar. Şartnamesini almak is
teyenler her gün komisyo
numuza müracaat edebilir
ler. İsteklilerin belli gün ve 
saatten bir saat evvel Bur
gazda Askeri Satınalma 
Komisyonuna müracaat
ları. (65) (3871) 

5172 

••* 
Tüınen kıtaatının ihtiya-

cı olan 424000 kilo yulaf 
kapalı zarf usulü ile müna
kasaya konmuştur. Beher 
kilosunun muhammen fi
yatı 4 kuruş 50 santim olup 
ihalesi 2-8-935 cuma günü 
saat 15 de Bayramiç Tü
men satınalma komisyo
nunda yapılacaktır. Şerait 
ve evsafını bulunduğu ma
hallin satınalma komisyo
nuna müracaat ederek öğ
renebilirler. İsteklilerin mü 
nakasa kanun 2, 3 üncü 
maddelerine göre istenilen 
vesaikle muvakkat teminat 
tutarı olan 14 31 liranın i
haleden bir saat evvel ko
misyonda hazır bulunmala-
rı. ( 7 1 ) ( 3 9 s 6) 

5295 
* .. • 

125040 kilo Un satına
lınacakdır. Tahmin edilen 
bedel 15 O O 5 liradır. Şart
namesi her gün görülebilir. 
Eksiltme 30 Temmuz 935 
salı günü saat 16 dadır. Ek
siltme kapalı zarf usuli ile
dir. Muvakkat teminatı 
1126 liradır. Teklif mek
tupları veya icap eden ve
saik münakasa saatından 
bir saat evvel Edirnede Sa
tınalma komisyonuna veri
leceği. (76) (4007). 

5300 
* "' ,,. 

Lüleburgaz ve civarın-
daki kıt'at ihtiyacı için ka
palı zarf usulile 46300 kilo 
sade yağı 30 Temmuz 935 
salı günü saat 16 yı 20 geçe 
ihalesi yapılacaktır. Bir ki
losuna tahmin edilen bedel 
7 5 kuruştur. Bedeli 3 4 7 2 S 
liradır. Eksiltmeye girme 
parast 2605 liradır. İstekli
ler kanuni duracak yer gös-

Ankara yüksek ziraat 
Enstitüsü Rektörlüğünden: 

Enstitü Kütüphanesine 175 lira ücrette bir 
Kütüphane memuru alınacaktır 

Ş AR T'L AR: 
1' - Yüksek Mektep mezunu olmak "Doktora yaf 

mış olanlarla Tabiiyat ve Ziraat tahsil edenler tercill 
edilecektir. 

2 - Ecnebi lisanı bilmek 
3 - Askerliğini bitirmiş olmak. 
4 - Kütüphanecilik sahasında çalışmış olanlar te!' 

cih edilir. 
Taliplerin Diploma sureti, elle yazılmış tercüme 11.~~ 

teriyle nihayet 15-8-935 tarihine kadar Enstitü RektO!" 
lüğüne müracaatları. ( 183 O) ( 419 4 ) • 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!z#';( 
termeye şirketler namına 
girecekler de vekaletname 
bulundurmaya mecburdur
lar. İşbu vesaiki ilk temi
natlarına ait makbuzla bir
likte ve teklif mektupları 
derununda açma saatından 
bir saat evvel Lü1eburgaz
da satınalma komisyonuna 
vermiş bulunmaları. Şart
namesini okumak ve almak 
isteyenler her gün komisyo
numıua müracaatları. ( 7 5) 

(4011) 5301 
* •• 

Kırklareli 35 Ton sade 
yağının kapalı zarfla ihale
si 8 Ağustos 9 3 5 perşembe 
günü yapılacaktır. Eksilt
meye girmek isteyenler i
hale günü teklif mektupla
rını Telgrafhane ayarı saat 
on beşte komisyon reisine 
verip makbuz almalı ve saat 
16 da bulunmalıdır. Sade 

yağına tahmin edileıı bir ı6' 
lo fiatı 70 kuruştur. !Ik ı:: 
minatı 1838 liradır. ŞartJ1f11' 
me Kırklareli Satına~ it• 
KomisY..onunda görüleb11

4) 
!95) (42Z 

* • • ' 
tı" 

Askeri Matbaaya İJ116İ' 
hanla bir Ressam ve Jr 
Musahhih alınacaktır· 

teklilerin şeraiti öğrerıJ11 ıce' 
üzere Süleymaniyede AS 
ri Matbaaya müracaatla~ 

İmtihan 29-7-935 paı 
tesi günü saat 9 da. (96]5) 

. (42" 

••• 
Lüleburgazdaki rrıettf 

Kıt'atı için alınacak 211ıt 
ton Unun münakasa~ı er 
fiatları henüz tekarrı.ır 

9
3S 

mediğinden 9 Ağustos al~ 
cuma günü aynı sa,ate t 
edilmiştir. (94) (4223) 

Kırklareli Vilayeti Daimi Encümeninden: 
Keşif Be 

deli 
Lira K. 

Kilometre 
Mevki 

7540 or 62+193-75.f 380 
c._ 

3515 20 39+640-42-P 410 

5216 12 58+086-70+ 341 
3456 72 20+981-31+ 110 
3287 99 13+577-14+ 237 

2071 58 20+186-26+ 798 

İhalesi 
Tarihi günü 

Teminatı 
saati Lira 

7-8-935 Çarşamba 15 

7-8-935 

7-8-935 
7-8-93! 
8-8-935 

8-8-935 

" 
,, 

" Persembe 

" 

15,5 264 

'16 
16,6 
15 

15,5 

• 
Yolun isrı11 

1 - Yukarıda altı maddede yazılı işler açık eksiltmeye konmuştur. 1 
.. 2 -. Taliplerin ehliyet. ve liya~~tları b_aş mühendislik çe musaddak olmaları ."eti( 

boyle bır fen memuru ıle teşrıkı mesaı edeceklerine dair noterden tasdikh 
taahhütname vermeleri lazımdır. 

3 :-- Keşif v~ şartnameleri gö:mek . ve eksiltmeye iştirak etmek isteyenle t;I 
yenı yıl Tıcaret odası vesıkalarıyle muvakkat teminata ait Banka rrıal<b 
veya mektubunu ve teahhü tname veya ehliyet vesikal ariyle birlikte 
Daimi Encümenine müraca atlan ilan olunur •. ( 4 ı 99 ). 
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"'111•11ııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıın•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı••ıııı•ıııı•ıııı•ııııııııııııııııııııııııııııııııı:' 

! iş Bankası Kumbara ikramiyelerini 10,000 liradan: 
• 20,000 liraya · çıkararak b·ir misli artırdı!• . - . .. -
: 1 Nisan ve 1 Birinciteşrinde verilen beşer bin liralık ikramiyelerden • 

• -_.maada: Şubat, Haziran, Temmuz, EylOI ye Birincik§.nun aylarının• 
• • •ilk günlerinde kumbara sahipleri arasında çekilecek kur'alarla. 
• " her biri ikişer bin liralık ,, fevkalade ikramiyeler verilecektir. ~ 
~ - . 
li (Bu ikramiyeli kur'alara iştirak için de kumbara sahiplerinin asgari 25 lira biriktirmiş ol malan lazımdır.) 
'-•ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı•ıııııııııııııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ııııııııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııtmıııı•ıııı•~ 

Yüksek Ziraat Enstitüsü
1

. "" Kapalı zarf usulile eksiltme ilfını,, . · 

rektörlüğünden: 1 S 0 M ER BAN K 
lstanbul Valiliğinden: 

1 - İdare mecmuasının 1 Ağustos 935 ayından iti-· 
haren başlamak üzere 1 O nüshasının şartnamesine gö
re Basımı 10 Temmuz 935 tarihinden itibaren 15 gün 
müddetle münakasa müddeti uzatılmıştır. · · · .. ·· .. Ziraat Bu yıl Ankara Yüksek Ziraat Enstıtusunun .. . t Umumi müdürlüğünden: rn t F k"lt · K Erkek ve Orman Fakultesıne . way ar a u esme ız ve .. 'h .. t 1 b , 

;yalnız Erkek parasız Leyli paralı Le_Y~ı ve n~ dank. a erte l - İzmit Kağıt Fabrikası önünde yaptırılacak beton 
alınacakdır. Enstitüye yazılabilmek ıçm aşagı a ı şa • anne iskele inşaatı vahidi fiyat esasile eksiltmeye 

cıkarılmıştır. Tahmin edilen bedeli 119,713 .. 50 li-
ılara uymak gereklidir. a 

1 L . · t ·mtı'h-anını vererek Bakaloryası- ! r 
1 

ra ır. 
ı - ıse mezunıye ı 2 B · "d k ı d 

L . e Olgunluk diplomasını almış olmak - u ış aı evra şun ar ır ' 
nr yapmış veya ıs ı ı k d' 1 ı • a) Eksiltme şartnamesi 
~(B k ı yapmamış veya o gun u ıp omasını 

a a aryasını T'' k T b' · d b I b) Mukavele projesi 
almamış Enstitüye alınamaz) ve ur a ıyetın e U· c) Fenni şartname 
'lunmak lazımdır. • .. . ' d) Metraj cetveli 
, 2 _İstanbul üniversitesinın Fen Fakultesınden nak- ı c) Projeler 
1en ge]ecek olanlar orada okudukları sömestrelerden, ~ · lstiycnter bu evrakı 6 lira mukabilinde Sümer Banlt 
muvaffak olmuşlar ise, ikisi kabul edilerek Baytar, 1 j J\nkara Şubesinden alabilirler. 
Ziraat ve Orman Fakültelerinin üçüncü sömestrelerine 3-E~iltme 1 Ağustos 1935 perşembe günü saat 17 
ahnırlar. Ancak Baytar Fakültesine girenlerin bu Fa- ı i de Ankaratda Ziraat Bankası binası içinde Sümer 
kültenin birinci ve ikinci sömestrelerinde okunan Ana· 1 

{ Bank merkezindeki komisyonda yapılacaktır. 
l · z· F k .. l ı 4 ·-Eksiltme kapalı zarf usulilc yapılacaktır. 

tomi dersine de aynca devam etme erı ve ıraat a u - ı 5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 7.235.80 
tesine girenlerin Ziraat stajını yapmaları gereklidir. l liralık muvakkat teminat göstermeleri, bundan baş-

3 - Enstitüye girecek talebenin yaşı 17 den aşağı 1 ııı ka bu gibi inşaatı muvaffakiyetle bitirmiş oldukla-
vc 2 5 den yukarı olamaz. Nihari talebe yüksek yaş ı rmı isbat etmeleri lazımdır. 
kaydına bağlı değildir. . 6 -Teklif mektupları yukarda yazıldığı gün ve saat-

4 - Parasız Leyli talebeden mesleklerinin lüzum · 
1

1
• ten bir saat evveline kadar Sümer Bank Umumi 

gösterdiği beden kabiliyeti ve sağlamlıkları nakitınôa~ ·- Müğürlüğüne makbuz mukabilinde veriJecektir. 
tam tes_ekkiillü bir hasta evi kurulunun raporu lAzmtdtt. , Pbata. 'ile g8nderi..tecek mcktu:ıılarm nihayet ihale 

saatinden bir saat evvelin·c kadar gelmiş ve zarfın 

ı : 2 - İkinci münakasa günü 25 Temmuz 935 tarihine 
müsadif perşembe günüdür. 

3 - Mecmua en aşağı 6 en fazla 15 forma olacaktır. 
4 - Beher nüshasının baskı adedi 3000 olacaktır. 
5 - Talipler yüzde 7,5 hesabile 146 lira 25 kuruş4 

luk teminat akçesini malsandığma 1'atıracaktır. 
6 - Taliplerin ihale günü ı 5 de Vilayet binasında 

alım satım komisyonuna müracaatı şartnameyi gör
mek istiyenler per gün Vilayet Daire Müdürlüğüne 
müracaat ederler. (3933) ı .s24s 

Müsabaka imtihanı 
Türkiye Ziraat Bankasından: 
Bankamız muhtelif servislerinde \;alışdırılmak üzere· 

müsabaka ile ve yüzer lira aylıkla on memur alına· 
cakdır. Müsabakaya girmek için Liseleri veya Ticaret 

1 
Liselerini ve yahud Galatasaray Lisesi Ticaret kısmını 

ıı bitirmiş olmak ve yirmiden aşağı, yirmi beşden yukan 
yaşda bulunmamak lazımdır. 

5 - Enstitüye yazılan talebe iki ay içinde, yeniden • ı · kanuni şekilde kapattlinJş •olması lazımdır. 
sağlık ve sağlamlık muayenesinden geçirilerek ertikle- ' 5414 ~ 
rinin 1 üz um gösterdiği beden kabili yetini gösteremeyen- ı~!!!!!!!!~~~~~!!i!!!!!!!lil!!!!!i!!!!!!!!!i!l!l!!!!!!ii!i!~~~~~~ 

Miisabakaya gireceklerden ne gibi belgeler arandığr, 
ve nelerden imtihan yapılacağı, Ankara, İstanbul ve 
İzmir Ziraat Bankalarımızdan elde edilebilecek şartna
melerde yazılıdır. Müsabaka 1-8-935 perşembe günü lerin Enstitüden ilişiği kesilir. 

Osmanlı Ban kası 6 - Ziraat Fakültesine girecek talebe Ankarada Or
man c;ftliğinde 1 O ay staj görmcğe mecburdurlar. 
113u st~j müddetince talebeye 30 lira aylık verilir. Yata· 

cak yer Çiftlik de parasız sağlanır. ( Stajiyer talebenin Tor k 1 n on 1 m '1rk8t1,. T B Sİ s Tarih 1 : 1863 
~emesi ve içmesi de Enstitüce sağlandığı takdirde ken- Y 
dil erine bu 3 O lira verilmez). \ 
fi' 7 - Parasız,yatı talebesinden staj veya okuma dev· 
tesi içinde, sonradan meydana gelen mucbir haller dı· 
~ında olmak üzere, kendiliğinden stajmı veya okumasını 
[bırakanlardan veya cezel olarak çıkanlanlardan Hitku· 
metçe yapılan masraflan ödeyecekleri hakkında veriJeı. 
Eek nümuneye göre Notelikden tasdikli bir kefaletname 
alınır. 
\ 8 - Enstitüye girmek isteyenler yukarıda yazılı ra-

~
oı dan başka nüfus kağıdım, aşı kaadını, polis veya 

Urbaylardan alacakları Uzgidim kağıdını, Orta mekteb 
e liselerde görmüş oldukları süel dersl~r hakkındaki 

1
ehliyetnameleri iliştirerek el yazılan !le ~aza~a~ları 
lpullu bir dilekçe ile ve altı . tane foto.g~a~~ ıle bır~~k~e 
ldoğruca An~rada Yüksek Zıraat Enstıtusu Rektorlu
ığüne başvururlar. 

9 - Pulsuz olan ve 8 inci maddede yazılı kağıdların 
ilişik olmadığı dilekçeler gelmemiş sayılır. 

1 O - Vaktinde tam kağıtlarile başv~ranlar arasın. 
ıtJan ka~ul e.dilecek talebe diploma derecesıne ve başvur
ma tanhlerıne göre seçilirler. 
j. 11 - Cevab isteyenler ayrıca pul göndennelidirler. 
J 12 - Başvurma zamanı Temmuzun on beşinci gü. 

cnunden Eylülün 30 uncu günü akşamına kadardır. 
lBundan sonraki baıvurmalar kabul edilmez. ( 175 7) 

(4080) 5425 

Askeri Tıbbiye Mektebi Müdüri
yetinden: 

1 - Bu sene mektebimiz tabib ve eczacı kısmına tam 1

devreli lise mezunlarından talebe alınacakdır. 
2 - Pek iyi derecel'lerden sıhhi ahvali tam ve kabul 

~craitini haiz olanlar te cihan kabul edil.ceklerdir. 
3 - İstekliler şahadetname veya tasdikname, nüfus 

t.Üzdanı ve altı kıt'a fotoğraflarile birlikde Müdüriyet 
Kalemine müracaat eylemeleri ilafı olunur. (75) ~4172) 

5485 

Sermayesi: 10.000.000 lngiliz Lirası 
TUrkiyenin bathca tehirlerile 

Paris, Marsilya, nıs, Londra ve Man4)esterde 

Mııır, Kıbrıs, Irak, Iran, F~ıtin ve Yunaniıtan'da 
,ubelen 

Yugoslavya, Romanya, Suriye ve Yuna· 
nlstanda Fllyalleri vardır. 492s 

Her türlü Banka muameleleri yapar. 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Arttır
ma ve Eksiltme Komisyonundan: 

) Mikdan 
Cinsi :Azı Coğu Tahmini fiyatı 

Dağlıç eti ·~ 20000 35000 50 
Karaman 4000 5000 45 
Kuzu 9000 10000 50 
Sığır _ 2000 3000 35 

Bakırköyde J\kliye ve Asabiye Hastanesinin 935 
mali yılı Et ihtiyacı için kapalı zarf suretile yapılan ek· 
siltmede teklif edilen fiatlar fazla görüldüğünden yeni
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 gösterilmişdir. 
Muvakkat garanti 1938 lira 75 kuruşdur. 
Şartname 130 kuruş bedel mukabilinde Hastaneden 

alınabilir. • 
Eksiltmeye gireceklerin ~35 yılı Ticaret Odası vesi· 

kasi}e 2490 sayılı kanunda yazılı belgeleri, muvakkat 
temınat makbuz veya Banka mektublarile birlikde tek
lif mektublannı eksiltme saatinden bir saat evveline ka· 
dar Komis~ona vermeleri . .(3830). s241 

sabahı saat 9 da Ankara ve İstanbul Ziraat Bankaların .. 
da yapılacaktır. 

1stek1iler aranılan belge1eri bir mektupla birlikde 
en son 24.7.935 çerşamba günü akşamına kadar An .. 
karada Ziraat Bankası Memurin Müdürlüğüne gönder
mek veya vermek suretiyle müracaat etmiş bulunmalı
dırlar. (3952) sısı 

Müfettiş Namzedliği ve Şef Nam
zedliği için müsabaka imtihanı 

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

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

rinde Ankara, İstanbul Ziraat Bankalannda yapılacak
tır. Tahriri imtihanda kazananlar geliş ve dönüş yol 
paralan verilmek suretile Ankaraya getirilerek şifahi 
bir imtihana tabi tutulurlar. Bu imtihanda da kaza
nanlardan beşi 140 lira aylıkla müfettiş namzedliğine 
ve diğer beşi de 130 lira aylıkla şef namzedliğine tayin 
olunurlar. . 

3 - Müfettiş namzedleri iki sene stajdan sonra Mü
fettişlik ehliyet imtihanına girecek ve kazanırlarsa 175 
lira aylıkla Müfettişliğe geçirileceklerdir. 

Ankara da Umum Müdürlük servislerinde çalı§tırı
lacak olan şef namzedleri ise bir senelik stajlanmn so
nunda ehliyet imtihanına girecekler ve kazananlar ter
fi ettirileceklerdir. 

4 - Müsabakalara girebilmek için (Siyasal bilgi
ler) veya (Yüksek Ticaret ve İktisad) okulasmdan ve 
yahud Hukuk Fakültesinden veya bunların yabancı 
memleketlerindeki benzerlerinden diplomalı bulunmak 
gerekdir. 

5 - İmtihan programını ve sair şartlan gösteren 
izahnameler Ankara, İstanbul ve İzmir Ziraat Banlta· 
larından elde edilebilir 

6 - İstekliler ar anılan belge J eri bir 
mektupla birlikte e? son 26-7-935 cuma günü akşamı
na kadar Ankara Zıraat Bankası Teftiş Hey'eti Müdür
lüğüne göndermek veya vermek suretiY.le müracaat et .. 
miı bulunmalıdırlar. ( 3 9 51,' · ~zso 
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5 • = 1 

-----------------------= ---------
-----------

Karakışta Sizi Koruyacak 
Yeni Kömürdür. 

-
i Acele Etm~yin 
------------------------------== -----------------

Sobalarınızı Değiştirmeğe 
Lüzum Yok, Çünkü 
YENi KOMUR Her Sobada Yanar 

-1 Acele Etmeyin -------------------------= -----::: ----------------------:::c -----= -------------------------------------------------

Yeni Kömü~ü Bekleyi~. 

Çünkü; YENi KOMUR 
En Mükemmel Kalorifer 
Kömürüdür. 

Acele Etme 

Çünkü YENi KOMlJR 
Fakir Ailelerin Maltız Ve 
Mangallannda Yanan En 
Ucu;~ Kömürdür. 

• 
ın 

-1 Acele Efmey~n 
-------------------------------= -------------

Çünkü; YENi KOMUR 
Manikürlü Elleri 
Kirletmeyen Yegane Kömürdür. 

-== -------------------------------- ihtira ilanı ---E: " Mesamath toprakdan mamul eş· = yanın imali için usul" hakkında is--= tihsal olunan 24 Mart 1933 tarih ve ---- 1531 sayılı ihtira beratı bu defa mev-

E: kii fiile konmak ü'zre ahere devrü-
E: ferağ veya icar edileceğinden talip := olanlann Galata'da. İktisat hanında, := Robert Ferriye müracaatları ilan olu--:: nur. -== ------------------------~ -
:: Dördüncü İcra Dairesinden : 
:: Cağolğlunda Mahmudiye mahal· -:: lesinde Mahmudiye caddesinde 288 := ada 32' Parsel,31 kapı No lı 16 metro 
:= mürabbaında arsa üzerinde mebni --- ve zeminden 4 metre 12 santim met· := reden itibaren yukarı havası üzerinde 
:: ki 29 No 1ı haneye aid bilii hava dük 
E: kana 1500 lira ve yine aynı mahalde 
E: 288 .ada, 33 parsel, 29 kapı No lı 26 
;: metre mürabbaında arsa ile 26 kapı = No h 12 metre mürabbaı dükkan ve = 31 Kapı No lı ve 15 metre mürabba-
5 ında diğer bir dükk3.nın üzerinde me
:i bni ve bu dükkanların Üzerlerinde ka = dimi inşaat hakkı olan kagir haneye 
:: 5450 lira kıymet takdir olunarak dai= remizde açık artırmaya ~ıkarılmı§tır. 
:;: Şartnameleri 10-8-935 günlemecin--:: den itibaren divanhaneye asılarak := 26-8-935 giln1emccine rastlıyan pa
:: zartesi günü saat 14 den 16 ya kadar -:: dairemizde satılacaktır. Artırmaya -:: girmek için yüzde 7 ,5 teminat akçesi =: veya milli bir bankanın teminat mek-= tubu tevdi etmek lazımdır. Birikmiş 
:: vergi. vakıf icaresi ve belediye borç· 
E: tarı müşt~riye aiddir .Artırma.da gay= ri menkullere takdir olunan kıyme

:: tin yüzde 7,5 nu bulmak şart olub 
5 aksi halde en son artıran~ taahhüdü = yerinde kalmak üzre artırma 15 gün 
S daha uzatılarak 10-9-935 gün leme-= sine rastlayan sah günü aynı saatte = satılarak en son artıranın üzerinde := bırakılacaktır. --------

2004 No. lu ka-,m 126 ıncı mad
desi mucibince ipotek sahibi ala
caklılarla diğer alacaklıların ve irti

- fak hakkı sahiplerinin gayri menkul= lcr Üzerlerindeki haklarını ve husu
:: sile faiz ve masarife dair o1an iddea· 
:E larını mUsbit cvraklarilc birlikdc vir
~ mi gün içerisinde dairemize bildir= meleri lazım olub aksi halde hakları 
S: tapu sicillerile sabit olmadıkça satış 
:: bedelinin paylaşın sından hariç ka= lırlar. -5 Daha geniş bilgi edinmek isteyen. = terin 935-780 dosya numarasile Dör--= düncü icra dairesine müracaatları ı--= lan olunur. (13238) -== -------------------------== -~-~-~~~~~!!iii!iiiiiiiiiôii~ıiıiiiiiiii---· --= -----= 

--== ----------------------------------
1 LA n 

SATILIK 
E: 3u ton istiabrnda muş. Petroi ile = işleyen "PARSONS,. markalı, 8 silin 
:2 dirli, 120 ila 140 beygir kuvvetinde = motörü havi. 
!! Uzunluğu 23,75 metro = Genişliği 3,60 ,. 
5 Sür'ati 12 mil 
5 Masif akaju ağacından bir salon, 
- bir hala. bir büfe ve saire. 
5 ŞERAiT MOTEDIL -= Gatatada, Kevork Bey Hanında 
:E (Alime Han) 1 • 2 • 3 numarada 
:S SİDNEY NOW1 LL ve şeriklerine = müracaat. (3091) 4926 

== ------------------------

100,000,000 Ki i 
POKER Tıraş Bıçağ 

kullanmaktadır 

on'' ı:akat fyice':kuruıandıkıan;.s 

oıücudünüzü 

NİVEA 
uemi • ya~ı ;i1 

ite uvm•i• unuttnayınız ! Bu~s a {~ ıı• 
eüneşıe yanmak tehlike 5 

11 ı. 
5 un 

kartı korunmut oıur t•'' 
teniniz taze ve satıaml• ıılt" 
Cildiniz yumu,ak ve cercin 

Adapazarı Belediyesinden: 
5000 

15 
25 
ıs 

150 

metre tulünde 60 Milimetre dahili 
Pik Boru 
Adet Vana "Anahtarılı" 
,, 9 O derecelik dirsek 
,, Üç ağızlı " T. " 
,, Abonelere su vermek lçin parça 

takım'' 
2 takım boru delmeğe mahsus makkap 
5 ,, yangın musluğu "Komple " 

Yukarda cins ve miktarı yazılı ve 15 atmosfer t 
ka mtitehammil ve bedeli keşfi 4800 lira olan sıı 
malzemesi kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulı1' 
da yevmi ihale olan 16 Temmuz 935 salı günü ila~i 
len saatte taliplerin teklifleri muvafık ve hadd11' '
görülmediğinden kapalı zarftan sarfınazar ediJere 
siltmenin pazarlığa çevrilmesine karar verilmiştir· 

Pazarlıf;a iştirak etmek isteyenlerin 15 AğustoS 
perşembe günü saat 17 de 3 7 5 liralık muvakkat t 
nat ile Belediye dairesine n1üracaat etmeleri HaJ1 
nur. (4168) 

KALÔÔERr.4 
Tuvalet saburt11 

KALOÖERr.4 
Tıraş sabull al 

Yeniden TUrklyeye 
rllerek bUtUn ıtrıy•~ 1 , 
hafiye vesair b af_.. 

ma§azalarda aatlr 
baflan m ı,tır· 

1 Acele Etmeyi.n § [KUÇU K 1 LA" LA R 1 -----------------

~ v.:~.~"~~ ~~~~~~!\uçuk Mimar Aranıyor 
-------------- BEKLEYiN •••• --

= kardeşlerime ikmalde muaffak olma· 
5 sına yardımda bulunuyorum. İstek· = lilerin Tan: P. Yalnız'a davetiye 
S göndermeleri. 5201 = .,....,!e"""!~=:!"'~....-..,,,,,,,,~~~~~= ------ -
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Umumi neşriyat ve Yazı işleri Mü • 
dürü: Etem izzet BENiCE. Gazete· 
dlik ve Matbaacılık T. A. Şirketi. la· 

tanbul. Ankara caddesi, 100. -
Basıldığı yer: TAN Matbaası 

• 
Eskişehir Tayyare Alayı Komutanhğındaf1' 

Alay için ( 126) lira ücretli bir Mimar alı~ac~ 
İsteklilerinin bu hususdaki şeraiti öğrenmek ~:ı.e e 
kendilerinin veya yazr ile 15 Ağustos 935 tarıh1~. 
dar Alay Komutanlığına müracaatları ilan oJuJ1 

(4179) 


