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Dl1Sl1NDöKCI; 
BiR iHTAR DAHA! 

Geçenlerde bir gün, Ercüment 
Ekrem Ta~ bana hem şahsan, 
hem de mektupla müracaat etti 
ve sahiplerinden olduğum bir 
haf ta gazetesinde kayın pederi 
"Rıdvan Pa§a" hakkında bir tef. 
rika çıkacağını öğrendiği için 
merhum aleyhinde yazılma
masını arkadaşç~ istedi. 

Benim bu "merhum" hakkm • 
aa hiç bir hatıram yoktur. Vu
rulduğu zaman pek küçüktüm. 
Ercüment Ekremc kayın pederi 
hakkında mümkün olduğu ka
dar ne-ih bir dil kullanılacağını 
\ uadettim ve tefrika muharriri 
arkadaşımıza bu noktayı bildir
dim. Evvelki gün mecmuamda 
ilk sayısı çıkan bu tefrikada sa
dece Rıdvan Paşanın Sultan Ha 
mit "lUtufdide" !erinden olduğu 
yazılıyor ve Ali Şamilin bahsi
ne geçiliyordu. 

Buna rağmen Ercüment Ek -
rem Talu, dünkü fıkrasında, 
Sultan Hamide on dört sene ben 
delik ve şehreminliği yapmıŞ ~ 
lan kayın pederinin ahlakmı, 
faziletini göklere çıkarıyor ve 
bizim mecmuayı da "ötekinin 
iberikinin hatırasına ulu orta sal 
dıran", "işte böyle bir adamı ça
murlara bulayan" "mezar deşen
ler" in gazetesi addediyor. 

Bu da yetişmiyormuş gibi ge
çenlerde İsmail Safa için Halit 
Ziyaya yazdığım cevabı ileri sü
rerek esasta beni haksız1 fakat 
evlatlık hassasiyetimde mazur 
,,e"Örüyor. 

İsmail Safa ve Rıdvan Paşa! 
lsmail Safanın bir "hürriyet 

şehidi" olduğunu yazmayan bir 
yakın tarih kitabı yoktur. 
Rıdvan Paşaya gelince, onun 

hakkında da, meslektaşlık hitı· 
rasile nezahetini lüzumundan 
fazla mu haf aza eden mecmua· 
mın değil, bir yakm'tarih kita.bt· 
nm ne yazdığını geliniz beraber 
okuyalım. 

(Abdülhamidi Sani ve devri 
saltanatı - sayfa 529): 

"Hasan Paşanın hırsızlıkta 
bir eşi de Şehremini Rıdvan Pa· 
şa idi. Bunun da mabeyinde pek 
ziyade itibarı vardı. Kendisine 
birkaç defa sadaret teklif edil
mişse de nedense bu makamı ka
bule cür'et edememiştir. 309 se
nesinde lstanbulda hiç bir has
talık olmadığı halde mabeyinde 
birkaç hempasile ittifak ederek 
kolera illeti hüküm sürdüğüne 
evvela Sultan Hamidi, sonra da 
halkı iğfal etmiştir. Bu çete ko
leranın mevcut olduğunu isbat 
için cinayetler ikamdan bile çe
kinmemiştir. 

Bütün bu dolapların, müdafa
adan mahrum bir halka karşı ir
tikap edilen bu zulümlerin sebe
bi Rıdvan ve çetesinin icrayi 
fiili sirkat için yeni bir vesile 
bulmalarından ibaretti.,, 

İşte Ercüment Ekremin me
laikei kiramdan biri olarak tas
vir ettiği kayın pedeti hakkında 
yakın tarih böyle söylüyor. Ri. 
ca ederim, bu bahse İsmail Sa
fanın adını karıştırmasın, yok
sa bir hürriyet şehidinin oğlu, 
bir hırsız•hafiyenin dam.adile 
başka türlü konuşacağız ... 
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- Bana, dofruıunu .CSyliyecck 
misin? 

Onun ne "SOraafmı IUmittim. ıe
ne belli ·etmedim: 

- Neyi? 
- Dofıuıunu aöylenen, aana, bat 

ka bir ıey de eöyliyecelfm. 
Bu nit. benl tayletmeye klfiydl: 
- Dofniyu aöyliyeceğim 1 
Arkadaınn, daha dikkatle bakıyor· 

C!u: 
- Sen, doktoru ınmif miydin? 
Onun. bu ıuali aoraaft, iPme 

cfoğmuıtu. Yalan aöylemiyecepe 
vaadetmiıtim: 

- Evet, ıevmittim, d~dim. 
Arkadaıım, alaydan ,..i,.de, acr-

1an ve duyan bir ballı l:ı cmumıli· 
yordu: 

- Senin, hemen altb ıöstcriıin· 
den, ben, kuşkulanmıştm.. 

:- Be~i ayııı,t.ızor mu~~ı 

Klathane yangını 
Sigaradan ~ıktı 

Kiathane yangını hakkında yapı
lan ara~ırrnalar yem' bir yola gir -
miftir. Yanımın çıktığı evde oturan 
Şabanrn karde~i Renni, yangrn çr -
kar çıkmaz evden don ve gömlekle 
sokağa /11/amış. öumı bir çoban gor
.müf. Remzi yakalanarak sorguya re
lr.ilmi§ti. Fakat Remzl, doğru bir şey 
söylememiş, yangının naszl çıktığını 
bilmediğinde ısrar etmi~i. 

Remzi. yeniden sorguya çekilmiş 
ve şimdi, sigarasını yakarak yatağa 
girdiğini, elinde sigara olduğu halde 
uyuduğunu söylemiştir. Yangının 
yorganın tutuşmasından ileri geldiği 
anla§ılmıştır. Su~lu te'Vkif edilmiştir. 

Buğday fiyatları ve 
j:kmek narhı 
Buğday piyuasmcb birkaç gün ön 

ceki durum, henüz değiımemittir. 
Dün, fdıriaıUe 315 ton buğday gel
mif. yumupklar 6,30 - 1 kurut~ mu 
amele görmuıtür. Sert buğday üzerin 
de yalnu bir tek muamele olmuı. 4,25 
kuruftan fiyat verilml§tir. Ziraat Ban 
kamım Anbrada buğday fiyatlarını 
bir kurut indirdiğini yumqtik. Ban
ka. defirmencilerin ellerindeki malla· 
nn fiyat farkını fa ödediği için, An
brada ekmek fiyatlan bir kuruş u -
cuzlaınqtır. lstanbulda da narhın bu 
fckilde indirileceği yolundaki haber • 
ler üzerine ilgili bir zatla görü~tük. 
Bize •erilen malUınata göre, bu usu
lün fC.hrimizde tatbik edilmesi düşü
nülmemi§tir. Lüzum görüldüğü tak • 
dirde fi!vatlar birdenbire d~, belki 
uar azar indirilebilecektir. 

Diğer taraftan, buf day mahsulü -
nün Trakya, .Marmara ve diğer sahil 
mmtablannda çok iyi olduğu bt'i 
olarak belli olmuştur. Yalmz orta A· 
nadoludalri mahsuller g~en yıla na
zaran bir m.ikdar az olacaktır. Buğ • 
day fiyatlannın tamamen normal do· 
naaa inmeyifi, yağmurlann dnamı 
yü.Wnde.n mahsulün geç toplanması 
teklinde izah edilmektedir. Ziraat 
Banba, piyasaları daimi bir kontrol 

, altında bulundurduğu için lüzum gör 
diitü anda kap ettiği tekilde müda· 

hale etmekted· Yeni mahsulün on 
bet gUne kadar tamamen piyasaya 
çıkması bekleniyor. 

Limanımızdaki ltalyan 
~ · gemileri 

ı~ya
bancı limanlarda olauğu ıttn. Hmam-
mrzda bulunan İtalyan gemilerine de 
en kısa zamanda İtalyan limanlanna 
dönmeleri emri verildiğini yuryordu. 
İlgililerden yaptığmıı.ı tahkikat, bu 
haberin dofru olmadığını cöstermiı • 
tir. Akdenizden limanımıza ıelen Egi 
to ve Adriya iamindei:i Italyan npur 
lan dün Ka.radenbe çıknutlardır. Bun 
dan batb bir ltalyın. filebi daha Kös 
tence_ye citmittir. Loyd Triyeatino
nun lıtanbul acenteliii. ıeri dönmek 
emri almcbfı haberini kat'i §C.kilde 
tekzip etmiıtir. Liman idareırinde de 
bu huauıta his bir malfimat yoktur. 

Belediye ile Ajans arasın
dakı mesele 

Beledlr. Anadolu Aja:ı111e olan mu 
kaveleaine ·ıörc Ajanatan 25 bin lira 
nan paruı iatemlf, fakat ajana bu pa· 
rayı .umedifi için aralannda bir ih· 
tilif çıkımftı. Ajanı birinci hukuk 
mahkemesine müracaat ederek bu ih· 
til&rın halli için bir hakem tayin et
miı, fakat belediye buna itiraz ederde 
Ajanm aralarmda ihtilA: olmadığını, 
ancak Ajanam yirmi bq bin lirayı 
vermJyerek ı r a d a k j mukaveleyi 
bozdufunu. bu ip anak mahkemenın 
halledecepi ileri ıürmilıtiir. Netice· 
de bu lfl tetkik etmek üzere bir tah· 
kikat hlkimt aeçilmittir. Hlkim bu 
itin hakemle mi, yoksa mahkemece 
mi halledilmeli iup ettifini araıtı· 
racalbr. 

- Hayır ... Doktor, sevilir, sevile· 
cek bir genç. ' 
Arkadaşımın ellerinden tuttum: 
- Şimdi, ıen de bana, dolt'U aöy· 

liyecelini vaadet. 
O, bir an ıa11nr cibi otmuıtu; 

kekeledi: 
- Ben, yalanı leYmenL 

- Sana. yalan MSyleme demiyo-
nnn. Soraeatım weyi, oldufu ıihi, 
hiç defittirmeden aöyle. 

- Bu, kolay ... 
!nan, ne prip.. Attık sevgisi 

ualcbtı, hatta aöndUğil ve unutufu 
bir adamı. gene heyecanla sonnak· 
an kendini alamıyor .. Bu, yalnu ka· 
dmlarda defil, erkeklerde de böyle.. 
Snmeclllf halde, auilmek; unuttuğu 
halde. unutulmamak istiyor ... 

Bu, insan denilen mahlQkun. e.zell 
dfr ... Bu zlfı yenmek, çok güç ..• 
Bu d!, hodbinlifimizden geliyor ... 
Bilmem, yanbf mı dilıtınilyorum. 
tnaan, eevgilerinde, evvell kendile
rini ıeviyorlar. Zaten, ıevgi denen 
fCJ'ı inaanın kendi nvklerine, kendi 
duygularına, kendi görüşlerine uy
ıun ~!an ıeylcr, değil mii 

, -=-------Ne Dersiniz? 
TRAMVAY 

Dikkat ederaeni:, birkaç gün
dür yolda tramvaya binen ve in.n
leri polia yakalamakta ve rivayete 
göre, bunlardan bir lira para ceza 
ar alınmaktadır. Bu tedbiri öumek 
ten baıka yapılacak ıey yoktur. 
Bizde tramvaylar, her geçtiği yer• 
den yolcu toplayan bir kervan ha· 
lini aldığı için bir taraftan kaza· 
lann önüne geçilme:; bir taraftan 
yolcu rahat edemez IJe bir yandan 
da elaleme karıı çirkin bir man· 
zara olmaktan kurtulama.:dı. O· 
nun için, bu ce.za tedbir;ni ~k 
beğenmekteyiz. Y alnı: ıu nokta· 
lara dikkat edilme:u~ if yürüye· 
mez ile ciddiliğini kaybeder, O 
noktalan ela açıkça yazıyoruz: 

1 - Bu tedbirin ardını keame· 
m•li, ifi ge11ıetmemeli. Çünkü bir 
lıere gevıer.e halk bir daha cid
diliie pç İnanır. 

2 - Unilormalı, üniformaaız, 

.ioil, polia, hülci&a kim oluraa ol
aan, bu uaulü iatianaaı: tatbik et· 
meli. Böyle olmaua halk, bunu ~ 
raki kabul eder. (Onlara yok ta 
hm neden yaaak?) derler. Buna 
da· dikkat gerektir. 

CEZALAR! ... 
3 - Lü:umanclan fazla sıkııtır

mak ta dolru değildir. Meselci bir 
cereyan kesilmesi yüzünden, ya
hut herhatı6İ bir engelden dolayı 
tramvaylar duruyor. Fakat İstaş -

yanda değil. Bu duruılarda inen 
1Je binenleri de yakalıyorlar. Hal
buki arabalarda "yürürken, inmek 
1Je binmelı ymaktır.,, diye ~lı. 
Dururlten değil. Zaten bu yasak 
kaza olmllftll diyedir. DtırvY'keın 

de kaMı olma.a. Kaldı ki, trcınwa· 
ya bindi diye bir adamı yüriimi· 
yen ı,q. tramoaycla mahpus gibi 
tutmakta bir Hbep le yok. ••• 

/ffe framUCIJI İfİrtde dikkat edi
lecek nolttalar b~e bunlardır. 

Banla bcltmatlan, usannuula:n 
ve hele ciıenmeclen tatbik eclilirae. 
bir ilıi ay içinde İf düzelir. Yolıaa 
ara ara nükMden bu aertlik holka 
kunılmaı bir taaak gibi, birkııs 
avareyi laırpalamoktan baıka bir 
aonııç oenne~ T eclbirlerin tairli 
olabilmuinin ilk şartı, israr ile tal 
bik edilmesindedir. 

Si: ayni fikirde ileiil misinü? 

ne dersiniz? 
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Kültür Bakanının 
Şehrimizdeki 
Tetkikleri 

Kültür Bakanı Saffet Ankan §ehri
miıde tetkiklere başlamıştır. Bakan. 
dün sabah Kültür direktörlüğüne gel
mif ve Mehmet Eminle görii§erek Kül 
tür işleri hakkında izahat almıştır. 
Saffet Ankan bu arada genel müfet
titlerle de görüpnilftilr. Yarım saat 
kadar Kültür JÖnetgesinde meşgul o
lan Kültür Bakanı öğleye doğru bera
berinde teftif heyeti bafkanı Cevat ol
duğu halde Universiteye gitmit• rek· 
tör Cemille görüşmüştür. Rektör, fa. 
külteler hakkuıda bakana izahat ver • 
miştir. Saffet Arıkan bundan sonra 
Dolmabahçe sarayına giderek dil işle
rile meşgul olmuştur. 

Kliltür Bakanı dün gazetecilere kı
aca ıunlarr aö7lem.iıtir: 
· - Bugtin--Universiteye ve Kfiltür 
direktörlüğüne giderek alakadarlar
la görü§tüm. İhtiyacı karşılmıak Ü· 

~re Iizım gelen tedbirleri almak i
çin kendilerin'ôen maH'tmat aldım. 
Kültür itleri hakkında tetkikatta bu
lunmak üzere on gün sonra tekrar 
htanbula gelecef im. O vakit tetki
katımı size mufassalan anlatırım. Ya 
rın Ankaraya gideceğim .•• 

DUnkU fena hava 
Dün hava aqama kadar kapah geç· 

mittir. DUn !-Avr ta- ikı 759 milimet· 
re idi. Hararet en çotr 25, en a.ı 20 ye 
dUtmUJtür. Rilzglr saniyede 8 • 12 
metre ılir'atle fimaldcn emıiıtir. Dün 
birkaç defa, hafif yağmur taneleri 
dilpnü§dlr. Yağmur yağmak ihtimali 
vardır. 

Karanhk sokaklar 
Şarbaylılı: fener ve limba bulam..ıa· 

yan karanlık aokaklan birer birer 
teabit etmeğe baflamıştır. Bu sokak· 
tarın aydınlatılması için, bütçeye bir 
mikdar tahsisat konmuıtur. Bütün la
tanbulun ıokaklannda lamba bulun • 
durmak için, büyü'· tahsisata lüzum 
görülilyor. Belediye her yıl, ihtiyacın 
bir kısmını temin ederek. bUtün Istan
bulu aydınlatacaktır. llk hamlede ay
dmlatılaeal: sokakların listeleri huır· 
lanmaktadır. 

Gene, kötü filozofluğum tuttu, ço
cuğum ... Bu yaprağı kapıyorum ..• 

Arkadaşıma, sordum: 
- Sen, doktorla konuıurken, ona 

da dikkat ettin mi? 
O, zeki bir bakışla gözlerini kırp· 

tı, elini omuz uma koydu: 
- Belki dikkat etmiyebilirdim. Fa· 

kat, senden bahsedilince, doktorun 
eanlanıverdiğini görmüştüm. Bu ka· 
dan bana yetişti. Doj tor, seni sev· 
mit olabilirdi. Ukin onun canlanı· 
şmda, uzun ve tatlı bir habra yükü
nün kımıldandığını, canlandığını gö
rür gibi oldum. Doktor, bu hatırala
rı, hazla, minnetle, heyecanla anı· 
yordu. Muhakkak ki, seni çok sevi
yor. Kadriye ..• 
Arkada§ımın elini tuttum, omu

ıumdan çektim; homurdana homur· 
dana başımı Sillladım: 

- Hilft mı seviyor? İşte buna, 
biraz güç inanırım. 

- Neden? 
- Beni sevmiş olsaydı, evlenir 

miydi? 
Arkada§ım, kaşlarını çatmıştı: 
- Hayır .• Böyle düşünme .• Böyle 

POLiS 

Elini testereye 
Kaptıran oduncu 

Ortaköy iskelesinde lbrahimin 
kahvesinde yatıp kalkan Mustafa, 
Latifin odun deposunda odun keser
ken elini testereye kaptırmıı, her i
ki elinin parmakları kesilmiştir. Ya
ralı Beyoğlu hastanesine kaldırıl -
mıştır. 

* Eyüpte oturan arabacı Naim 
yük arabasile Arpacılar caddesinden 
geçerken bir çöp arabasına çarpmış, 
çöpçü Tahsinin araba ile oku arasına 
sıkışarak kol ve belinden yaralan • 
masına sebep olmuştur. 

* Fettah ile Osman isminde iki 
kişi Osküdarda çeşme başında su Jç· 
mek yüzünden kavga etmişler, Os
man Fettahı başından yaralamıştır. .......... ~ı--.. . 
ran Ayşe Karako'yde ınendiliıiı yı • 
karken denize düşmüş, kendisi kur
tarılmış, İakat içinde 4~ lira bulunan 
çantası denizde kalmış bulunamamış 
tır. 

* Pendikte kunduracı Mehmedin 
bir buçuk yaşındaki çocuğu Perihana 
ıokakta Arnavut tebaasından Halilin 
arabası çarpmış ve kızı öldürmü~tür. 
Halil, yakalanmıştır. 

* Kızıltoprakta Mühendis Sünu
ıinin kızı Melek, yanında 'oför ol • 
duğu halde 1177 numaralı otomobil
de otomobil kullanma tecrübeleri ya· 
parken 16 yaşında Melihata çarpa • 
rak kızcağızın yaralanmasına sebep 
olmuştur. Melahat, hastaneye yatı. • 
nlmıştır. Melek hakkında kanuni ta· 
kibat yapılmaktadır. 

Konservatuvar binası 
Konse. vatuvar planı mijsabakasın

da birinciliği kazanan Alman mimarı 
Pölçiki §'lrbaylık tarafından şehrimi • 
ze davet eclilmiıtir. Profesör yakında 
gelecek, prb-ylıkla görüşecektir. Şeb 
:zadeba§Jnd~ yapılacak :·onseıvatuvar 
evinin tstanbulun en modem sahne 
tertibatına malik olauğı söyleniyor. 
Sahnede ses aksettm1;i tertibat yapı

lacaktır· 

düşünmen doğru değil.. Doktorun 
evlenmesi, bir kaza_ Gönül, sevgi 
işi sanma... Seni s&vdiği muhakkak .•• 
Her hali. bunu gösteriyor. 

- Meseli, hangi halleri? 
Artııadaıım, benim anlamak isteme· 

yişime. ayak direyişime kızmıştı: 
- Her hali. Kadriye, her hali ..• 

Fakat ne yapsın?. Bir kere kendini 
kapttrınıt 1 Eteğini kurtaramıyor ki .. 
Kadm, ona. g6z açbrtmıyor .•. Sonra, 
doktorun vaziyetini de öğreteyim. 
Doktor, · memleketine dönmek istese 
bile döneınu. Çünkü parası yok ..• 
Yabancı yerde, kimden yol parası 
bulacak? Ve benim sezinlediğim. dok 
toru, kendisine borçlandırıyor.. Ka· 
rıyı görUyor musun? Tam tefeci ka-
fasiyle hareket ediyor... • 

Kmk bir Umitle sarsıldım: 
- Pariıe gitsem, doktoru kurta· 

rabiU miyim? 
Arkadaşım, dudak bUktü: 
- O kadınla uğrapmazsm, Kad-

riy. ı 
Bu, söz, pek gUcUme gitmişti: 
- Neden uğraşamıyorum?. 
- Onun, tehlikeyi hemen sezen, 

KUÇUK HABERLER 

lf. Yedinci yerli mallar sergisi. her 
gün biraz daha artan bir rağbet ka -
z a n m a k t a d ı r . Sergiyi d ü n 
de binlerce kişi gezmiştir. Açıhşın
danberi sergiyi 138 bin kişi gezmiş 
ve görmüştür. Bu ziyaretçi yekQnu, 
birinci yerli mallar sergisinin bütün 
ziyaretçi yekunundan fazla bir mik· 
tardadır. Şehrimizde bulunan Çekos
lovak talebeleri de dün sergiyi gez
mişler, birçok eşya satın almışlardır. 
* Çocuk Esirgeme kurumu Beya

zıt nahiye kolu, ağustosun 10 uncu 
cumartesi günil Gulhane pukmda 
bir sünnet düğünü hazırlamıştır. Yok 
sul ve muhtaç çocuklar menfaatine 
verilecek olan bu sünnet dü~ü i
çin zengin bir program haıırlarunıı
tır. 

• Tiirk tı sosyetesinin Zongul • 
dakta Ozülmu maden nuntakasmda 
yaptıracağı işçi okul ve evletinin te· 
meli törenle atılnuıtır. Burada 480 
beldr işçiyi barındıracak büyüldük
te dört yapı. ayrıca 11 ev yapılac.ık
tır. 

* Geçen yıl lOü çok çocuklu aile
ye paraca yardım edil.mitti. Bu yar
dnna bu yıl da devam edilecektir. 
Bunun için madalyalar huırlanmıı
tır. Mfiracaatlann tasnifi bittifi tak
dirde bu ımdalyalar Cumuriyet bay
rammda berat1an ve ikramiyeleri i-
le dağıtılacaktır. • 
* Londra ticaret mümessili Niza

mettin ıehrimize gelmiştir. Birkaç 
güne kadar .\nkaraya gidecektir. 
* Muhasip eksperler birliği ku • 

rulması için hazırlıklar devam edi -
yor. Dün Tecim odasında birliğin 
nizamname pr ;. ·ini hazırlamak Ü· 
zere bir görüşme yapıl~trr. Muha
sip eksperler, gelecek hafta içerisin· 
de toplanarak proje üze.rinde konu· 
ıacaklardır. 

• Dün, geçen sene öldiirplen Avus
turya başbakanı Dolfüss'ün ölilmü -
nün yddönumü olduğundan Beyoğ
lunda Saint Georges kilisesinde bir 
iyini ruhani yaoılmıştır. 

• İstanbul Milli Emlak Direktörlü· 
ğü dosya me~uru Edibe yolsıu:Ju
ğundan dolayı itten el çektirilmiı • 
tir. llbayblı: idare heyeti kağıtlarım 
tetkik etmektedir. 

• Ağustosun on be§inde Romanya· 
dan büyük göçmen kafileleri rele ,. 
cektir. Göçmenlerin İstanbuldan yer
leştirilme bölgelerine gönderilmeden 
evvel burada kalacakları günler için 
bir göçmen evi yap !ması kararl31 -
tırılmıştır. Göçmen evi için Sara;, 
bumundaki eski ıevkiyat yeri müna
sip görütmU~tiir. Büraaı tamir etti • _,:, ___ .... .ı_ 

* Floryadaki bllyUk plljm 1tiraya 
verilmesi kararlaıtırrlmııtır. Afuıto
sun yedisinde plijm ihalesi yapıla • 
caktır. 
* Usküdarda bazı binalum kendi 

kendine yıkılmak üzere olduğu cö -
rülmUştür. Bunlarm tamir edilmeıi 
veya yıktırılması için sahipleri a • 
ranmıı. bulunamamııtır. Kendilerine 
8 gün mUh1et veriJmi§tir. Bu müddet 
zarfında sahipleri çık:ma.ua. tehlike
li vaziyette bulunan bu binalar bele· 
diyece y•ktmlacaktu. 

* Oniversite Edebiyat fakülteli 
kütüphanesinin büyültülmesi için 
Avrupadm ısmarlanan kitapwm mll 
him bir kısmı gclmiıtir. Fakülte d~ 
çentleri ve profesö.rleri de kitaplar 
yazmaktadırlar. Doçentlerden Mii -
kerimin Halil Anadolu TUdderiııe 
ve Selçuk devrine ait olan bliytlk • 
serinin birinci cildini tamamlaınqtıt. 
Yakında basılmağa bqlanacaktır. 
* Dün sabahki ıemplon ebpreai. 

Bulgaristandan geçerken makinesi 
bozulduğu için.bir saat geç gelmiştir. 

Tramvaya athyanrar 
• Son ganıerde hareket halindeki 

tramvaylara atlayanlar çoğalmIJtır. 
Takibat g"nişletilmiş, bilhassa Beyoğ 
lu civannda bu yüzden cezalandırılan 
lar günde 50 ltjşiy: geç.iştir. Tram
\ay kapılan vatman ve biletçiler tar 
fından kapatılacak, bı; lşi yapmayan
lardan 4 lira ceza alınacaktır. 

bir duyuşu var. Derhal seyahate Çı-
kar, izini kaybettiriverlr. .. .. 

Dışlerimi sıkarak acı acı güldum: 
- Sen. beni, iyi tanıyorsun! 
Arkadaşım, omuz silkiyordu: 
- Seni, çok iyi tanırım:. F"akat Ma· 

dam Veberman. benim &ozwnü kor• 
kuttu ... 

o gün, arkadaşımdan arol~tım: 
Günlerce düşündüm. Pans; gıtmelı 
miydim? Fakat gel gör ki, bahar 
gelmisti.-

Gülme, çocuğum. kabahat bende 
el<: ğil. .. 

"D" grupunun ser . • 
zen bir bildik bana dedi )d: 

- Bu resimlerden bet\ 
şey anlamadım. Resirn d 
her şeyden önce.... . . 

Bildiğin sözünü kestıdl· 
- Sen sözüne "resiın 

şeyden önce .. " diye başla 
dedim, resimden bir şeY 
mazsın. Kafanda önced~ 
rarlaştırılmış, donmuş. 
kat"i" haline gelmiş re~if!l. 
kisile bir resim serg~'· 
mişsin. ·Bu sergide, keıı 
nın içindeki donmuş, Çef1İ 
zincirli resim tarifine 11 
§eyler görmüşsün. Ve 
mışsın. Kabahat sende. 

Bizim 1'ildik yüzüme bl 
- Demek sen ''D" 

taraf tarsm? dedi. 
Güldüm: ,,, 
- Taraf tarım, yahut d~ 

mesele burada değil, dedİP 
na yaptığmı itirazın tar ... do 

la alakası yok. Ben yaw
nin doğmatik görüşünü 
çıkarmak istedim. Yalnıı C. 
işlerinde değil, bir har~e 
değişin ve derdin içiııd~e _ 
sosyal hayatın her böl 
bizi kör kılan bu do~ 
mız, bu donmuş, çerçeveli 
çiliğimiz" dir. . .... 

Bizim bildik bu sefer bıı ... 
şaşarak yüzüme baktı: . 

- Demek1 dedi, sen bit 
nın bir prensip sahibi o .. 
ve bu prensibe göre göruJ 
tebellür ettirmesini bd 
yotSllll. 

Yine güldüm: 
- Doğmatik bir pr 

,-,~-

mesela. bizzat hayatın a 
doğruluğunu ispat etmiş, . 
ket halindeki realiteni.Jl 
ifadesi olan diyalektik bir 
du biribirine kanştınııa. 
donmuş, değişmez çizgil; 
ceden çizilmiş bir düşü~ ' 
görüş sisteminin, böyle bit ;rt. 
sibin düşmanıyım. Yoks& 
desi olduğu hayat gibi can: 
metoda sahip olmanı~. , 
Eğer, senin resimde böY1 

sergtsiiı"i geztfffiı, "Oir tE1" 
madım, resim dediğin her 
den önce, şudur,, budur ... 
söze başlamazdm. 

Elindeki diyalektik . 
sana, o sergideki r~s~~ 
hangi yollan geçerek, tıaıır. 
beplerle böyle bir ifade:;. 
dıklannı gösterirdi. Ve 
lamadığmı anlardın. 

Orhan 

neşin son ışıklan. köpnJdO 
larla kayruışan dtniıin, 
barcıkları üzerinde ölU P 
yanıp sönil~rdu.- ~ 

Balıktan dönen bir ala 0~ 
nnı, ığrıplannı topluyorJ ri. 
şısındaki dalyanın bekç e rll' 
sesle aralarında konuşuY0 dl 
ıak, yakın bOtün ıayıtat 
uyanı1·ordu. ~ . .Mi 

Sulara, kıyılara bakar 
1 

f1' , 
yeyi. bu karışık, anlaşıldl' 
dını düşünüyordum. feıs' 

Erik çiçekleri açmıştı .. 
Şimdi, sen, bunu merak edersin 

ya? •. 
Hayır, yoruldum ... Detferde de bot 

yaprak kalma~ı. bırakalım. 

Onun iyi taranan da. e 
n da, çöıillmez bitınecete: 
du. Bazan hain. insafs~' 
saniyetli, merhametli fdı.. 
rine zıt tarafiann, acaba. 

Kapa def ten, çoeufum ! 

• Uçüncü defter de bitmişti. 
Kadriye, geniş bir koltukta, uyuk· 

lar gibi oturuyordu. Onu, dalgınlı· 

ğından uyandırmak istemedim: def· 
teri cebime koydum. Ost sedden in· 
dün. Rıhtımda dolaşıyordum. 
· Durgun bir yaz akıamıydt... GU· 

ha a!rr basıyordu? ~ 
Defteri. baharla kaP8 e ,

o, o bahan nasıl açmıt " . ~ 
mıştı? «P'.:. 

Bana, defterlerin d8!1 etl ti 
ğunu söylemişti. D8rdO:.tı~ 
son olan defterde, kaÇ 
yesi, macerası vardı? d f• 

Etikler. daha kaç e ~ 
!anmışlar, eiçeklerin[ı~g.fS 



SOSYAL KONUŞMALAR 

Devletcitik Ve Hükumetçilik 
bir evrimi, bir genişleyişi olamaz. 

KARPUZ 

Belediyede 
Hükumet Süt işi ni Kökün- Teadül Cetveli 
den Halletmek Üzeredir 

ES Ki B iR oe:RT 

Parti programı, Turk devrim a~ı
şının yatagını çizer. Burada aıu ~ti
yiık amaç, altı ok ile embollcşı:n~ş
miştir. Bunlardan biri ~cvletçılık: 
biri de inkılapçılıktır .. Dığe~ ama.ç 
lar da halkçılık, cumurıyetçılı~. mıl
liyetçılik layikliktir. BiıyUk soz klav 

' d.ğ. h lde dev et· galarına yer verme ı 1 a . 
çilik ve inkilapçılık ötedenberı üze-
rinde çok lcıf edilen bir mevzu ol· 

Hiıkümetçilik, rejim olarak mUta
lea edilınce ortaya smıflı, garip bir 
cemiyet çıkar. İlk ve orta çag!arda 
olduğu gibi, bir tarafta idare eden
ler, diğer tarafta idare edilenlerden 
toplanmı bir osyetenin kôkiı, hü
kumetçiliktir. Böyle bir cemiyetin 
evrimi, evolusyonu iıe tarih akışla
rında gördüğümüz üzere, saltanata 
gider, amma, her rejim ancak kendi 
bulunduğu tarih ıartlıırrnın bir ürü
nü oldugu için, bugünkiı ekonomik 
alanda üzerine çok yük almış bir dev 
letçiligin, hiıkümetçilik ile karıştı • 
rılması en onda devletçiliğin inka
rına yol açar. 

Karpuz bir umut kutuıudur. Yem• 
yetil kabuguna k::ıkin bir bıçağı çek· 
tiğiniz zaman tepcai kütürdiycrek ay• 
nlıp kıpkınnı:z.ı, dit dit içi görününce 
duyulan z.e,; ke ıon olmaz. Ben karp~· 
zu çok severim. iddiası olmayan bır 
yemiıtir. Kabasabadrr ve nihayet ka~· 
puz ıergisinde bir rafa kadar çıkabı· 
lir. Oteki yemişler gibi moılTa.la~ do1· • 
durup gerdan kırmaz. Hele hıçbır va· 
kit nefsinde ihtikar yaptmnaz.. Sıra• 
ıına göre ıimendifcr vagonundan e • 
ıek anlbaaına kadar her yerde ıatılrr. 
Kabak olanı, kabahatini gizlemez. 
Çekirdeği meydanda! .• ~~.dı .. herkesçe 
malumdur. Yegane kotuluğu, kabuk• 
larını inıanlann biribirinin ayağı altı· 
na koymalımndadır. Bunun günahı da 
karpuza degil, kabuğunu bu hiyanel• 
likte kullananlara duıer. Karpuzun 
kabak çıkllnmı hor gönneğe haklumız 
yoktur. Çünkü kabak karpuz tarladan 
çıkıp kendisi gclme7.. Onlan olgun &a• 

nıp kendimiz kopannz. Sonra da ha• 
karct eder Rltmz. Dikkatıi:r. koparma• 
silk ta hırakıak, ne güze1 olgun bir ye 
miı haline gelebilir, Kendi iıabctaiı.li· 
gımızın kalmhatini biçare kabak 
karpuza yuklcmek ynptıgımıx hakaıı.· • 
lıklann en hafifidir. 

mu tur. 
Biz de bu bahse CjOk ddalar karış· 

(Husu i muhabirimiz bildiriyor] 

Ankara. 24 (Husu i muhabirimiz 
bildiriyor) - İstanbul belediye mec 
lisince kabul edilen İstanbul beledi
ye memurları tcadiıl cetvelinde ya
pılacak degişiklikler hakkındaki pro 
jenin lç ve Finans bakanlıklarınca 
gözden geçirilmesi bitmi ve proJc 
bakanlar heyetinde goruşiılmck uze
rc Ba bakanlığa vcrilmi tir. 

tık . ve tatlı konu.,maktan fazla bu 
özeİ üzerinde acı acı çarpıştık. Hala 
bu bahıstcn herke cc ayni şekilde 
anlaşılan tek bır anlam çık~rı.lmış 
degıldır. Buyiık ve küçuk, 3aliıhıyet
li ve salahiyctsız herkes ar~ !nda bu 
mevzudan bılha sa devlctçıhk bah· 
sinde daha çok konuşmak ve anla~ • 
mak gcrekhgi hergun ve her vcsıle 

Bozuk sütler 
n t tıktı hayvanların sutleri ile 

]rnyvanlarııı do urmasmdan on beş 
~ün onccdcn ve do urduğundan ye
dı gun onr a kadar verdiklerı sut-
1 r, ıl çla t ı edılen hayvanların 
" tlerı v v d rdugu zaman dibınde 
tortu bırak n tl r sa ılamıyacaktır. 

F na kokan "e rengi değı mı , bo
') at"mı . t dı a ı v ya ek i sutlerle, i
çı"le u&. k r u veya muhafaza icin 
kımya m d erı k rı tırılmış ı;iıt • 
J r de tıl ı ataktır. 

Etiketler konacak 

Sllt nakıl v muhafazasına mahsuı 
kapl ıa autun cınııni gö terir etiket 
y pıştırılacak. bu etiketler halıs sut 
ıçın zemını kırmızı •. y~rı k?ymagı a
lınını aut ıcın zemını yeşıl ~c kay: 
m ı alınmı sut içın zeminı mavı 
ol cak ve etıkette a}'rıca utun her· 
h ngı hayvanın ı;Utu olduğunu gos
t r n beyaz yazılar bulunacaktır. 

Halıs sütün kesafeti ıs sant1gram 
derecede hın otuzdan aşagı, hın otuz 
uçten yukarı olmıyacak ve sütte te· 
reyağı mıktan lıtrcde otuz gramdan 
aı bulunmıya.caktır. 

Sut veren hayvanlar sıhhi ahırlar· 
da bakılacak ve hayvanlar belediye 
b ytarlarının devamlı kontrolü al • 
tında bulunacaktır. Kanlı ve cerahat
lı yaraları olan veya haıtahga tutul
mu ol n kunselcr sut aatamıyacak
lard ır. 

Süt kon n kaplar kalaylı olacak, 
Ut konan ı eler de, kö§C$İZ ve dip

lcrı du:ı: olacaktır. 

Sut satılanJerler 
_._...._...., --

tUn kaplar gayet ıyı kapanacak. ka-
pa ı bez, ot uman gıbi §eylcrle ya
pılmıyacaktır. Sut kaplarına batka 
hıçbir madde konulmıyacaktır. Süt 
ta ıyan hayvan bıle gübre vesaire ve 
lıasta ın an ta ımıyacaktır. SUt aa • 
tan yerler &on derece temiz tutula • 
caktır. Bur larda, hayvan ve süte fe
na koku ver bilecek maddeler bu • 
lıınmıyaeaktır. Seyyar ve sabit eatı· 
cılar 11UtU olçmek iizcre kulJan~k
lıırı ölçUlerı temiz yerlerde muhafa
u edeceklerdır. 

Paatörııe ıUt aatanlar cihazlarını 
bdcdıyclere muayene ettirecekler ve 

Atina Mektubu ile meydana çıkıyor. . .• 
Devletçilik, yalnız ıdeoloJı bakı • 

mından bır soz kavgaıına yer ver
mış dcgıldir; o bundan ziyade. dev· 
rlm i ımız olgunlaştıkça tatbıkatta 
kcndın{ gösteren çok önemli bir çar
pı ma doguruyor. için için kuvvet
lenen bu çarpı ma, hatt:ı soz .ka~ga
larını bile su turarak hır gerı goru-

müesseseleri mümkün olduğu kadar 
ahır, mesken, abde thane ve ticarete 
mahsus diıkkanlarla dogrudan dogru 
ya teması olrnıyan yerlerde kuracak
lardır. Mue eııelerde hususi ısıtma 
ve sogutma tertibatı, otomatik dol • 
durma makineleri bulunacak, yazın 
24, kışın 28 saat içinde satılamıyan 
sütler t krar pastörize edilip satışa 
çıkarılmıyacaktır. 

YoAurtlar 
Yoğurtların kilosunda 30 ile 40 a

rasında yag bulunacaktır. Yoğurt 
kapları Uzerindc tam veya yarım kay 
makh, kaymaksız inek, manda koyun 
diye ıütiın cinsine göre etiket bulu
nacaktır. 

[Başı 1 incide] 
tesarı Protopapadaki , Makedonya 
Epir ve Trakya umumı valiliklerine 
Veriopulos. Çiyokos ve Argiropuloı 
alındılar. Bunlardan sonuncusu mılli 
radikalden, ötekilerin hepsi halk par
tisinden ve kralcıdırlar. Bu arada boş 
olan Girit umumi valiligine Girit 
saylavı Frangıyadakıs te getirildı. 

Matbuat ne dedı ? 
Kabinenin boylece kuruldugunu 

haber alan gazeteler hemen memnu
niyetsizliklerini bildirdiler. Hiıkiı • 
met taraftarı gazetelerden Proia'yı 
bir tarafa bırakırsak, hemen hep i 
hatta hukumetin en hararctlı taraf : 
tarı Katimerini de dahil olmak uzere 
oldukça ıddetli bir 1isanla hukumcti 
tenkit etmef:e basladılar. Katimerini 
buhrandan acı bir lisanla bahsederek 
diyor ki: 

"lsyanw ertesi gunü diknıi§ oldu
ğumuz hürriyet agacı meyvalarwı 
vermeğe başladı. Onu bugun t3ttık. 
Görüyorut. ki, bu, yarın biitun YlJna
niatanı uhirliyccck olan mcyı·adlT.,, 

Pro'ia gazetesi kabinenin bir iş ka
binesi olmadığını, esıısen boylc bir 
maksatla kurulmadıgını,fakat genel
oy ya,pılana kadar hiıkümete lazım o
lan kabine11in bu kabine oldugumı 
yazıyor. Bu gazetenin başka türlü 
yazmasına da imkan yoktu, çünkü 
gazete Pesmazoğlu'nundur, bu kabi
nenin yapılmasına tavassut eden de 
odur. 

Metaksasa göre buhran bitmemiş
tir ve bir cumuriyetçi bakan çıkarıl
mak için dört kıymetli kralcı çıka
rılmak suretile büyük bir hatta ya
pılmıştır. 

Müfrit kralcı, Tipos gazetesi de 
memnun degildir. Kim oldukl~rı 
belli olrnıyan adamlar alınmak için 
co • ·ut:metlLkrakılar hin,.dcn 
'il'"n•&•ıtlu'ıt vaua.u'9Ul"G 9ıuUCU\. w.ritİ\..UlU 

iın, bir inkılap metodundan ayrıl!
ın sonuçlarını veriyor. Geçen bır 

yazımızda. bahıs arasında dokundu
gumuz üzere, devletçilik amacımızı 
bu içten carpı maya karşı koyacak 
kadar kuvvetlendırmcli, aydınlatma· 
lıyız. 
Devrım i ı, clb t kolay bir iş de • 

gıldır. Dam rlardaki k nı degı tir • 
mek, yaradılısı bır ha ka kalıba sok· 
mak na ıl mumkun de ılsc, inkilap 
J.ur iı unde kalını olanları da ken
dihklcrinden yenı devrim goril iıne 
maletmck oylece mumkUn degildir. 
lnkilabımızın layiklik amacı, ~ü
} iık önderin d0nmez ve kırılmaz ıra
desılc ltayıt ve şartsız kazandı; 
çünlrn bu bahiste zikzaklara asla yer 
vermıyen duru ve berrak aydın!ık 
vardı. Devletçilik amacımıza gclın
cc, bu kuçül: tabır içine ınsan sev~ye
sının kurulausu zamandan bugune 
kadar rejım kavga ma cbep .oım~ş 
butiın doktrinlerı okmak mumkün 
oldugu ıçın. bulanık suda balık avl~
yanlar, devrim d~vamızın ~u direğı
ni ıper yaparak ış gormcyı çok dog
ru buldular. En kuytu bir liberal da
hı size "devletçiyım •• der, ve kendi 
anladıgı devlctçilıgi, partinin anladı· 
gı dcvlctçılikmiş gıbı gösterir En a
şarı bir sosyalis:in. dahi ~iz~ "dev· 
lctçıyim., deme ı guç degıldır. . • 

Vaıiyt't boylc olunca d~ dev~ım !" 
imizın olgunla ması, xcnı yenı .~~

esseselerı kurmak ve ı letmek yuku
nu devlete verdiği için sosyal görü -

Devlet, kendi kurumlarmı iyi i le
temez; ihtiraslar buyuk idealleri bo
gar; burokrasi i in vasıtası degil, bi.r 
amacı halinde tekamUl eder, ve nı
hayet cemiyet, giınün birinde cm • 
pas'tan kurtulmak için, devletçiliği 
bırakmıya mecbur olur. 

Hükiımetçilik, bir sınıf devletçi!!· 
ğidir. Sınıfı ilk a?ımda .. r~ddet~ış 
bir sosyetede hükumetçılığın genış
lemesi değil, taıfiyesi, kısaltılma~ı 
gerektir. Devletçilik ise. sınıhı.z ~ı~ 
cemiyet kurmak demektı.r. Yanı .b~rı 
smıf, öteki millettir. Hükumetçılık, 
devletçilik ara ında bu bakımdan ay· 
kmhk bile vardır. Biri ötekinin ge· 
ni leme i değil, bilaki gerilemesi il~ 
yaşar. Ekonomik devletçiligin belkı 
ilk yapacağı iş, idari ve klasik hu • 
kümetçiliği tasfiye etmek, yeni ve 
genç iktisadi uzuvlarını i letecek ye· 
ni ve genç bir iktisadi devlet cihazı 
kurmaktır. 

Demek oluyor ki imdiye kadar 
gerek geçen soz kavgalarında, getek 
tatbikatta hukumetçihkle devletçili
ğin hazan biribirine karı tırıldığı 
olmu sa, bu şekilde devletçilik mü
nakaşasında bir sona ermek şüphesiz 
mUmkün olamazdı. Devletçilik aley
hinde bulunanlar. meacla devletin c· 
konomik alanda bir i yapamıyaca • 
ğını isbat için, birçok beldgeler (de· 
Jiller) ortaya koyarlar; ve suples is
ti yen, çabuk ve vaktinde karar al • 
mıya muhtaç olan ekonomık i lcrde 
devletin ağır ve merasime bagh ma
kinesinin i e yarayacağını söylerler. 
Bu iddiaya, devletçilik taraftarları 
kolay ve iııandırıcı cevaplar pek bu
lamazlar, •e bu bahiste hiıcuma u • 
rayan devletçilik başka bir noktada 
ancak biıyük ve ideolojik işler bakı
mından müdafaa edilebilir. Halbuki, 
hücumcu devletçilige dcgil, hüku • 
metı;iliğe çatmıştır. Bu iki is biri· 
birine karıştırılınca bu çatı mda ona 
hak vermekten baska da çare yoktur. 

Torba yoğurtlarında toprak, tuı, 

to v,, icm 1~ lw.jı.uı~ a~:
mıı yolurtlar satılamıyacaktır. 

Yogurt kapları kapalı olacak ve 
yogurdun nerede ve kimin tarafın • 
dan yapıldığı kabın üstünde yazılı 
bulunacaktır. 

etmektedir. 
Kondilisin taraftan olan Ellinikon 

Mellon gazetesi ıse Çaldarısi methe
derek memnunıyetinı goateriyor. Bu 
gazeteye göre yeni bakanlar eskılerı 
kadar kıymetlidir ve bu degı ıklık 
cumuriyetçiler için bir mağ!Cıbiyet, 

ı -hir tarilı .k~d r avrı olan bir sos
ycteae, yonctım tart'lau Oel§Xil. gu• 
ru lcrı ba ka devletçilik tatbikatı • 
nın ortaya çıkmasından ve devletçi
lığın soz kavgalarından zıyade, tat
bıkatta çeki mdere varmasından da
ha normal bir şey olamaz. 

HükGmetçilik ile devletçilik ara • 
sında metot bakımından mevcut olan 
en büyük fark, birinin ekonomik l· 
d~c;i ır,.M_in,. u,-durmıya çalı ması, 
aığerinin iı;e bu hayta kendini uydur 
mıya mecbur olmasıdır. 

Huktlmetçilik, ekonomik hayatın 

dı§ında ya§amıya ve kendi memurla
rı taraf1ndan çevrilmiycn ve kendi u
sullerinde aykırı herq,.ngi bir kuru
mu kendisinden saymıya mecburdur. 
O, kmdi çalışma ve kontrol uııılle· 

rini bütün ekonomik kurullara yay
mak için her fırsattan istifade eder, 
ve ekonomik alanıı devletin c:l atmaıı 
çogaldıkça, bu sahaya kendini uydu
rarak çalı~cak yeni ve genç ekono
mık uzvlyetlere kendısı el atmıya 
ba lar. 

KüçUk müstahsiller müstesna ol
~~k iızere, meskenler içinde veya 
aut. yogurt aatmalc veya muhafaza et 
mekten başka masrafları olmıyan 
dükkanlar yof urt yapamıyacaklar • 
dır. • 

Kaymaklarda en aıağı bin gramda 
25 gram yağ bulunacaktır. Kaymakla 
ra nişaatalı maddeler konulamıya • 
caktır, 

kralcıların istikbali için iyi hır ala
mettir. 

Müfrit ıol Anek'sartitos gazetesi, 
Çaldariı'in bUtiın kralcılan kabine
den koğmak için eline bir fırsat geç
tiğini, fakat bundan isı.i.f ade edeme
diğini yazıyor. 

PROFE SÖR BAKSTER'IN IZAHATI 

Estia gazetesi, Kondili i diktatör
liıkle ittiham ediyor ve y~ılan işı 
hiç beğenmiyor. 

Vcnizelist matbuat Çaldarisin mag 
ICıbiyetini ilan ediyor. 

Bizce bu noktadaki gUçliık, üze • 
rinde çok soz kavgaları olmasına rağ 
men bu bahsın pek az de ilmiş ve az 
aydınlatılmış olmasından doğuyor. 

Once devlctçilık ile hUkumetçiliği 
biribirinden ayırt etmek gerektir . 
Birıncisi bir rejim, ikincisi i e yal • 
nız bir zihnıycttır. Asıl tehlike hü
kumetçılıği bır rejim gibi gônnek· 
!ir. Cemiyet kokünun dıtında kuv
vetlenen ve kla k biırokru;iye daya· 
nan hükumetçihğin geni lcıne ini, 
devlctçılik gıbi mlitalca edenler, dev
rim i lcrımizin inkilapçıhk amacını 
a la kav.rayamamı olanlardır. Nasıl 
cumhuriyetçihk inkilapçı Türkiye • 
de aaltanatın bir geni lemesi değilse, 
devletçilik te hiıkumetçıliğin basit 

Devletçilik bahsi üzerinde biraz 
daha fa.:ı:la konu mak, büyük devrim 
işimizin yaşaı;na~ı "!e ilerlemesi için 
çok faydalı hır ı tır. Devlctçihk a
macımızı bilerek veya bilmiyerek tch 
likeye sokabilecek her tUrlU durum
lardan korumak için bu konuşmalara 
ihtiyacımız vardır. 

Kabasakalda Bizans Dev
ri ne Ait Kıymetli Mozayıklar 
Kabasakalda caki Bizans sarayları • 
nrn enkazını meydana çıkarmak için 
on beı gtind nberi çalışan profesör 
B kster, b lduğu mozayıkları dün 
g etecllere ve davetlilere gôeter • 
n.ıaır Burada vaı·ı b 1 d' .• ,.. • ve e e ıye reısı 
Muhıddın, muallim Afet 1 H 

C l , say av a· 
• 11 ernı ' uyla": Fuat Koprülü, be· 
lcdıye reıı muavıni Hamit, vilayet 
mektupçu Oıman mü 1 d. k 

ı,, { 1 • ıe er ı re -
tur ı Az ' Evkaf direktörü Niyazi, 
Baytar dırektoru Etem ve daha bir 

ok zcv t hazır bulunmuşla d 
Profe or Bak ter, çalıı~a:;~ınm 

verdı ı aon ç hakkında davetlilere 
!)ll uahatı vermıştır: 

" Cö . - rece ınız eıer henUz tamam-
Janmıı de Udır. Bu e11ki aarayın ı:e
mın ı, muhtelıf mevzulara ait moıa
yıklarla dolu bulunuyor, İçlerinde 
h kıkaten muhlm un'at eıeri sayıla
cnkhırı vardır. Bunların en ehemmi
yetlilerınl, duvarları ıöküp attıktan 
ıonr meyd na çıkaracaiıL., 

Profc 8r, bu Ju a izahattan sonra 
vah Muhıddın Ustundağ il.e Muze· 
lrr genel dırektörUnü açılan kıana 
lndırml1. mo ayıkları yakından gör
m krinı ı temi tir. 

Burada it rulen mozayıkları töyle 
••r lay hıl rız: 

ı - Bır k dın hurma agacmın al-
tınd çocıı nu kucağına al ına-
1;ınd 11 ok yor. 

iki balıfı denizden çıkarıyor. 
4 - iki köpek, iki tavıanı ve iki 

çocuğu kovahY.or. 
.S - Kucağında köpek yavrusu tu· 

tan bir çocuk .. 
6 - Kertenkele yutan bir a lan. 
1 - Bir maymun hurma ağacına 

tırmanıyor. 

8 - Boynuna yılan aarılan bir ge· 
yik. 

9 - Dlndon denilen bir nevi hay
vanı bir çocuk gtiduyor. 

Bu mozayıklardan batkı kemerle
rin altından eski bir temel çıkarıl • 
mış ve merkebe yem veren bir kadın 
moıayığı bulunmuştur. 

Müzeler genel direktörü ile pro • 
fetör, davetlilere bütün bu caerlcr 
hakkında izahat vermişlerdir. 
Çıkan mozayıklar geniş bir alanı 

kapladığı için, buradan kaldırılmı -
yacaklardır. Bu alana, miıze halinde 
kullanılmak üzere bir bina yaptırı

lacaktır. Belediye, bu it için 25 • 30 
bin lira kadar bir para ayınnııtır. 

Müzeler genci direktôrliığunun ha • 
zırlayacağı plina göre, araştırmalar 
bittitken sonra. yapıya başlanacaktır. 

Vcadini gazetesi Çaldarisin kur • 
duıu kabinenin en uygun oldugunu 
ıöyliyerek Başbakanın siyasetini be· 
ieniyor. 

Sonuç bakımından ıu oldu ki. Çal· 
daria, Yunanistanı tekrar karı ura • 
cak vaziyetin önünü aldı ve buhranın 
muvakkaten de olsa önüne geçti. 
Kondiliıin bUtün kuvvet elinde oldu· 
ğ~ halde daha fazla ileri gitmiyerek 
bır uzlatmıya yanaşmaıı Ba baka· 
nın. ne de ol&a, herkese~ kabul edi
len itidal ıiyaaasınm tcairi altında 
olduğunu goaterir. 

Fikret ADIL 

Gaz tehlikesine 
Karşı Önemli 
Tedbir Alınıyor 

A. Hamdi BAŞAR 

GÜZEL 

Karpuzun hanuna kabak de11ler, ka• 
'unun hamına kelek. Ham karpuza ke 
lek ve ham kavuna kabak dcrıeniz, 
dil bilmediginize hiımederler. Benim 
Felek iımini kelek•e benzetirler de 
baum bana Kelek derler. Geçende bir 
arkadaıa da dcdigim sibi, hepimizin 
ham devirlerimi:r. olmuıtur. Bu ıöz 
f elek'i vakit&iz tadr.nlann kanaati ol. 
ıa gerektir. 

Benim en ziyade tuhal nna giden 
teY karpuzun bir yerden bir yere ak. 
tanna ediliıidir. D un gene Sirkecide 
böyle bir aktanna ıeyrettim. Bakınız 
naaıl: 

Vapurun ambannda iki kiıi, biriıi 
karpuzu olduğu yerden alıyor, öteki· 
ne atıyor, o da ambann ağzı hiza11n. 
da bulunana atıyor. Bu adam. a mba
nn üıt ağzında bu1unaM atıyor.O,va• 
pur kiıpeıteıindeki adama atıyor. JQü. 
pqtedcki vapurun bordasına uılmıt 
bir iıkelede durana atıyor. Bu da va • 
pura rampa etmiı, kayıgın içindekine 
atıyor. O da gene kayıkta bi;ı;;;-u 
ıına atıyor.Bu da karpuzu kayıkta ye• 
re ~ruyor. Ve nihayet bir üçüncüıü 
de yerden karpuzlan alıp kayıkta iıtif 
ediyor.Bu ne dikkat, ne itina! Hiç mr 
yemit bu kadar dikkatle, bu derece a• 
dam 'kullanarak aktamıa edilmez. Bu 
halile karpuz sanki bir ıırdır. insan• 
dan in na t k r \ekCT tevdi edile edi· 
le k&yığa iniyor. Am_ma ondan aonra 
kabuklannı eıeklere yediriyorlar. O 
da ayrı bir kadir bilmemezliktir. 

Karpm, yumuk, yumuk, aanpatik 
Ye mutevazi bir ycmiıtir. Yalan aoy· 
lemez ve ôtekiler ıibi durduğu yerde 
ıulanmaz. Beıt karpuzu aeYerİm. Sis 
sevmez miıiniz? 

B. FELEK 

c;elik mi§ferlilerin 
Toplanması yasak 

Berlin, 24 .A.A. - Havas : 
Erfurt'te, çeJik miğferlerin toplan· 

tılan yasak edıldı i gıbi bu kunımun 
üniformasını giymek ve belguinj 
(alimetini) takımak ta ya~k ediı
miştir. Resmig bir bildirik bu karan 
gerektiren cbcplcri aydınlatmakta· 
dır. 

Bunda ; "Geni çelik miğfer bô· 
himlerinin devlet ve nasyonal ıos· 
yalistlige karşı durum almıı olduk• 
lan., yazılıdır. 

FOTOGRAFLJ\R -

2 - Bır a k r av re ınde .. 
3 - .Bır bahkjı, olta11 ılc l)yladığı 

Edlrnekapıdaki hafriyat 
Edirnekapıda Kemankeş camii i

çinde yapılan hafriyatta. bırınci bod· 
ruınların altında ikfoci bir bodrum 
daha bulunmuıtur. Bu ikinci bodru
mu meydana çıkarmak için camiin 
tehlikeli olan duvarları yılulataktır. 

[Ba ı 1 incide] 
mekte ve mecruhla- için alınacak ted· 
bırler etrafında meıgul olmaktadır. 
Ani hücumlarda yar tıları kurtarmak 
için çalıpcak olan eczacı sıhhat me· 
murları ve itfaiye neferl~rine zehi.rli 
gaz maskele·· "1acaktır. Beledıye 
bunun için bütçeye tahsisat koyrnu,
tur. Ayrıca bu memurlara maıkclerın 
kullanışlannı öğretmek içın kursl~r 
açılacaktır. Bu buıuıta Ankarada bır 
talimatname hazırlanmaktadır. Bu ta· 
limatnameye göre tatbikata geçıle
cclc~i~. Yeni yapılacak olan sıgı~a~
lar ıçın tdıirdeki bazı arsalardan ı u
fade edilecektir. Şehrimizdeki tetkika 
tın bir ay ıçinde bıtece~i tahmin edıl· 
mektedir. Bu takdirde eylQI başında 
proJenın hazırlanmasına başlanacak· 
tır. Bu da, mümkun olduğu kadar ça
buk bitirilecek ve bir an evvel tatbı· 
kata &eçilecekur. 

• S UYA VURAN K UGUL.AR 

• 
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No. 91 '" ~ziz Hüdayi AKDEMiR 

SAGLIK 
ÖGÜTLERi 

Kavun 
Sığır filetosundan bir Şatobrian kı

zartmasınr, yanında, kabarmış ve nar 
gibi kızarmış patates börcğile yedik
ten sonra, onun verdiği tatlı susuzlu
ğu söndürmek için iyi bir kavunu el
bette geri çevirmezsiniz. 

Zaten benim size tarif ettiğim et 
kızartması aite arasında yenildikten 
sonra ona en uygun olacak yemiş te 
şüphesiz kavur.dur. Vakıa biz kavu
nun tekmilini kesip doğradıktan son
ra küçük küçük parçalarla yeriz. Hal-

·'Su işlere girenlerin adlanna ve yor. Ortada iki kuvvetli parti var: buk düştü. Nigehban şimdi itilaf ve buki kavunun yaratılr§tan dilim di-
yapUklanna bakılınca, hepsinin bir hilaf ve hürriyet, sulh ve selamet. hürriyet parti!ine yana§mıştı. lim olması, onun önce doğranmıya-

Ha laskarancılar, 5111 C eplerini Doldurmak İçin 
Bir Nigehbancılar Cemiyeti Kurmuşlardı 

ocakµ.n yani "İngiliz muhipler ce- Nigehbancdarm teklifi ıudur: Bunlar her §eyi yapacaklardı. Fa- rak, tam yenileceği sırada, dilimle· 
miyeti,, üyelerinden oldukları ve bil· J - Partinize kuvvet ve yardrm kaı. kasc:lan ve cepleri boştu. Bunla- rinin ayrılıp aile arasında n'üsavat 
tün bu işlerin bir kayn'!ktan çıktığı için söz veriyoruz; fakat. rı d~ldmmak için Zeynelflbidin, tü • üzere taksim edilmesi gerek olduğu
görülür. Buradan anlaşıl•r ki yapılan 2 - Fırkaruzdan zabitleri çıkara- f~kçı ':'a~up, miralay Sadık, Ali .. gi· na bir delildir. Kavun böyle yenildi· 
kurumlar hep istiklal ordusunun bo- cak ve bundan sonra zalJil kabul et· bı!er kımı evkafr, kimi şirketleri, ki· ği vakit hem müsavat temin edilmiş 
zulmasına, 1stanbulun yadellerc miyecck:;iniz. mı Sapancalı Hakkı ve Baki gibi pa- olur. hem de herkes bir dilimle kala-
gcçmesine. Türkün yabancı soylara 3 _ Harbiye nezaretine bizim ralılarr alah!ldi~lerine soymağa ba~- rak kavun yemekte ifrata gitmez. 
köle olmasına bakmaktadıı. göstcrecc~miz birini getireccksini7.. ladılar. Padışah katında ve kabinede Kavunu yemezden önce seçmesi ol-

Bunları burada uzun boylu anlat- Her ıki parti nigehbaucılarda bir n:ı.evkile.rini pekle§tirmek için ilkönce dukça önemli bir iştir. llkin, kavu • 
mak. i~temiyorum. ''Gizli Anadolu,. kuvvet olduğunu sanarak bu teklifle- şoyle hır muhtıra verdiler: nun iyisini anhyanlar. onun kabuğu
cserının mevzuu daha nıiisait oldu- ri gözden geçirdiler. Sulh ve tıela- Fakat bir türlü partide istedikleri nun pürüz!U, şeklinin de, büsbütün 
gu ihçin oraya bıraktım. Şimdi, sade- m~t daha uysal göründü. Harbiye dolabı çeviremiyor, istedikleri koltu· yuvarlak değil, biraz uzunca olmasını 
~e, ıytnet mevzuuna temas eden ııtzaretine. _ nigehbanın gösterdiği ğa yerleşemiyorlardı. Şimdi palavra ararlar. Onların dediklerine göre di· 

urum ar hakkında vereceğimiz kısa topçu Fcrıt (paşa) yı getirdi. Fakat ve korkutmak sırası gelmişti. Damat }imlerinin biribirine tam müsavi ol· 
bilgiler ~c bclge!er mal:sadunızı ye- bu zat. harbiye nezaretine gelir gel- Feri~e. ~azanların da, yazılanların ması da kavunun iyiliğine bir delil-
rıne getırmeğe yetecektir. mez. ]'ıı~e~banı tanımamağa ve hiçbir da ~ıll~rı~e yakışan bir biçimde §Öy• dir. Rengine gelince. en iyileri saf· 

e ~e~!.ıflerını !.a~ma~ağa başladığından le hır ultımatom"kaleme aldılar: ran renginde sarı olanlarıdır. Kavun 
Hal8sk3ran ve Askeri ıtılaf ve hurnyetın de tesiriyle, ça· [ArkasI var] taş gibi ağır ve üzerine basıldığı va

kit, parmak batamıyacak kadar katı 
Nigehban Cemiyetleri olmak gerektir. Sapından koparıldı-

~ttihat ve Terakkinin yaptığı yık-ı· U QVQ 'rehlı•kesı• ğı yeri burnunuza götürdüğünüz va-
eı hatalardan biri de inkılap için n ~ 1. j kit karanfil gibi güzel kokmalıdır. 
kullandığr orduyu inkıJapt~n sonra ------------- Onu iki elinizle yakalıyarak havada 
da sıyasal işlere sokmnsı veyahut bu H Tı h ı • k • salladığınız vakit te içerisinde bo§luk 
l'llerc karışmasına göz yumması ol- ava e 1 es 1 ne Ka rş 1 duymamalısınız. 
muştur. İşte meşrutiyet ilanından iki • • Bu kadar özenle seçtiğiniz kavunun 
yıl sonra (336) Edirnede kurul<ın u y 1 1 sizi bc6liyecek bir gıda olduğunu sın· 
(Halaskaran) cemiyeti bu örnekler- ye az 1 an a r den biridir. Kuranların, her fesat ve mayınız. Onun yüzde doksan beti sa· 
hıyanet işlerinde adını ve kendini de sudur. Ust tarafının, yüzde ikisi, 
gördügUmüz, uğursuz kaymakam Ankara, 24.A.A. - Hava tehlike· mil Saraç oğlu 50, Salim Atalık 20, üçü de şekerdir .Bundan sonrasını da 
Nevres ile Kolağası Hakkı, yüzbıışı sini bilen üyeler : Hüsniye 20, Hacı Mehmet ve oğlu elbette aramazsınız. 
Abbas, Çerkes Zeki, Zekeriya gibi • İsa lsaoğlu 30, Bekir Kolağası 40, Muharrem Hilmi 100, Ahmet 
huysuz ve yurtsuzlar bulıınuyor.:lu. oglu 20, Apturrahman 20,Kadir Çav- 20, Salih Süleyman oğlu 20, Ata ve Şu halde kavun güzel kokulu, en 
Bunlann orduda büsbütün başka işle- dar 20, Şükrü Göksal 20, Helvacı Ali Riza 20, Hacı Oturakçı 20, Ha- güzellerinden bir kokulu, bir şerbet 
ri. v~ ödevleri bulunduğu halde, san- Ali 20, Ali Cin Musa oğlu 25, Meh· cı Veli Mehmet oğlu 20, Bahattin demektir. Fakat öyle bir şerbet ki, 
kı bırkaç kafa bir yere gelince, İtti- met Döndü oğlu 25, Mahmut Dön- Tahir 20, Zihni 20, Mehmet Kısacık susuzluğu, sudan daha iyi, geçirir. 
hat. v.e. Terakkinı·n becer""medı·g· ı· ı'ıı:. dü og·ıu 20, Mehmet Özbabalık 20, ğ Güne§te, yahut baharlı yemeklerden .. :r o lu 325, Ali Rıza Çopar oğlu 20, b ğ ı b. f hl k 
le.~ı ~orecek ve. düzelteceAmişler gibi, Aptullah Ayaz 20, Süleyman Sargın M yanmış 0 azınıza tat 

1 ır era ı 
hukumete. t:klıfler ve tehditler yağ- . 20, Küçük Mehmet 20, H. Tahsin ustafa M. Ali oğlu 20, İsa Hasan ~er~r .. lştahı arttırır. Barsakları iş-
dırmakta ıdıler. Gerçekte ise onlar 20, Osman 20, Ali Öksüz oğlu 20, oğlu 20 lira. ettığı için, romatizmahlara. kum 
ceplerini şişirecek ve sandalyelerini Abdi 20, Hüseyin 20, Mustafa oğlu sancıları çekenlere iyi gelir. Bazıları-
yükseltecek maksattan başka bir Hızır 125, Mevlut oğlu 20, Bekir A· •!!!iii~~~~~~!!!!!!!!!!!!!~-!!-!!~~~~· na adeta bir müahil gibi tesir eder. 
şey gütmüyorlardı. li oglu 20, Ali Şükrü oğlu 20, Salih 1 Yeni Çıkan Kitaplar Midesi bozuk olanlar. barııakları 

İttihat ve Terakkiden bunu alama- Mehmet oğlu 30, Nuhoğlu İsa 30, gevşek bulunanlar kavundan çekinme· 
y~nca .(Hürriyet ve itilaf) partisi ile Hüseyin Yükael 20, Ahmet Şükrü AVC 1L1 K lidir. Bir de kavunu i!·ice çiğniyerek 
bırle<tlılcr Yalnız b 0 rlc k ı · ·ı og· lu 25, Şahin 20, İsmail 20, K"mı·l 
•• :ı • • • 1 şme < egı • zu··htu·· 20, Naı·ı .. 0, Mahı·.. Kttın"'bay yemek •lazımdır. Yoksa hazmedilmesi 
onemlı ışlcr de gördüler : O :ı:cl'Dlanki ., • ·:r (meclisi meb'usan) 

1 
dağıtti\trr", ('!Sa- ~--....7J.ld • ih-o...,Kardeıler Yazan c Salih Mahmud güç olur. Onun için bazı kimseler, 

bıali) vak"asını yaptılar. harbiye r.a. 30. eı:im 20, Tahir~o. İbr,olo'- K• _.,,.,,,,.__-=FiJ.ahı 40 k uruttur. kavunun hazmını ~olavlastırmak üze-
zm Mahmut Şevket Paşayı vurdular çcci 20, İkbal Şirketi 35, Rifat 20, := A.. merakbiarıoa ye ayea an. re, onu yemekten önce ve bıraz tuza 
ve dağıldılar. Hasan Ömer ve şeriki 80, İımail ' mıza \avıiye ederiz. batırarak yerler. Uzerine tütün tozu 

Büyük harp oluyor, bitiyor, İstan- Can baz 20, İsmail Rasim oğlu 20, 
1 Yen ı· Kı·ta pçı ekilerek yenildiği halde lezzetli oldu-

bula işgal kuvvetleri giriyor. Alanı Mehmet İsmail oğlu 20, Faik Nüzhet ğunu savlıyanlar da vardır. 
boş bulan başıboşlar tekrar fırsat 20, SünnU 20, ŞükrU 7 S, Halil Ak- Ankara caddeıi No. 85 1

1 B k · 1 y • • talanına çıkıyorlar: Erkanıharp Nev- baş oğlu 20, Cuma Akalın 20, Ka- • -~-- • azan avun lezzetsız o dugu ıçın 
res elcba§t olmak üzere halaskara- üzerine şeker tozu ekilerek yenilir. 
nın öteye beriye dağılmış üyeleri • Kavunun tadr olmayınca ~ekerc ya-
1 ~tan bula toplanıyor ve (Ask eri ~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!i~~iiiiiii!i-i!i! __ !!i!! __ !i!ii_!i!_~!!i!!!~~~!!!i!!~~!!!!!!!!!!!~~!!!i!ii!!i!!!!!!!!!!!!!ii-~• zı k demeyiniz. Çünkü, bir vakit, bü • 
nıgehban cemiyeti) sanr ile eski ha- T f M h · d . yük savaş içerisinde, Medinede yedi-
lask'aram canlandırıyorlar. opogra Ü' en isi aranıyor ğimiz bir amberiye kavunu vardır ki 

Sonradan türlü boyalar altında kokusu gerçekten amber gibi oldu!u 
oynadıkları rollerle irlerini ve kafa- B 

1 
I halde içinde bir dirhem şeker yoktur. : a ya maden erinde --1ıımak bere ... enç bir topo ...... af mühendi· O 1 kavuna al k d ~ ·ı tarını daha iyi belli etmiş olan bu ele \&O • o· y e y nız şe er egı ' o va· 

başılardan birkaçının adını buraya sine ihtiyacımız Yardır. isteklilerin hu zamana kadar çalııbkları kit şehirde de bir dirhem şeker butu-
koymak iyi olacaktır: yerlerin sertifika .uretlerile fotorraflarını ilittirerek yan ile Galata namadığı için, elimizdeki pekmezi bi· 

Süleyman Şefik, Kiraz Hamdi (pa· le feda ederdik. 
şa) lar, erkanıharp kaymakam Nev- merkez Rıhbm hanındaki firket merkezine miiraeaatlan Ye biızat • Tatsız: kavundan bir de reçel kay-
res, binbatı Çopur Hakkı, Kayma· • ıetirmeleri lbımdır. '• natılır. O vakit kavundan büsbütUn 
kam Fettah, binbaşı Hayri, erkanı- ha§ka bir şeye, ananas reçeline ben-
harp miralay Refik, Behzat, tüfekçi zer ve hiç te fena olmıyan, bir tatlı 

ustası Yakup ağa, binbaşı Kemal. Hayat s·ıgortalarında Degv erıı· meydana gelir. 
Kürt Mustafa (paşa), Alcmda.-cı Lokman Hekim 
Kadri. 

İşin en kötü ve gUlünç arafr şu idi e·ır Yenı· ıı·k 
ki. bunlar guya orduyu siyasa ile uğ-
raşmaktan kurtaracak. memlekete 
hıyanet ve ihanet edenleri ordudan 
uzaklaştıracak, askeri kanunları de· 
ğiştirecck ve? .. İslam haklanru koru
:>:arak bu haklara saldıranları yer yü
:ı:undcn kaldıracaklardı. Bir aralık İs 
tanbul rumlarmın Ayasofyaya hücum 
ederek ~inarelerine çan takmıya yel
tenme!er.ı bu (cıhli hilal) i dcpretmiş, 
cok gızlı kalmak üzere ayrıca !!ir 
(Hukuku islam nigehban cemiyeti) 
1..-urmak' sevdasına düşürmüstü. 

Hüviyet kartları bastırd;lar. San
dalcılar kahyasr ile uyuştular. Hınt 
askerleriyle de anlaşmıya çalıştılar .. 
Sonra Fransız ordueundaki Cezairli 
ve. Tunuslu islam subaylarından ve 
aş.ı.r~t. başlarından .. iki yüzbaşı, dört 
mulazım ve on dort neferi bu cemi· 
yete sokmak için uğraştılar ve, soy· 
lendiğine göre, muvaffak oldular. 

Fakat gene kendileı:i bu kurum ve 
yeltenişleri İngilizlere haber verdi • 
ler, Fransızlar islim kıt'alarını Bul
garistana, İngilizler de Hintlileri A
nadolu demiryolu boyuna dağıtmağa 
karar verdiler. Fakat Hintliler söz 
dinlememeğe başladıklarından zorla 
v~p~ra bindirilerek Hindistana çev
rıldıler. Bunlar'Cian bir kısmının 
memleketlerine sağ olarak varama· 
dıkları söylenmişse de, aslı olmasa 
gerek .. 

(İngiliz muhipler cemiyeti), (Hint 
hilafet cemiyeti), gibi (Nigehban 
cemiyeti) nin de ilk görünüşü par
lak ve göz alıcıdır. Yüzlek gören ve 
duşünenlcri çekebilir. 

Cemi!•et işi ilerletiyor. Hükumet 
Bda:nlarının ve. daha iyisi harbiye 
naz:ınnın cemiyete alııı.m~sını isti· , 

Bundan böyle, en büyük felaket olan ölüm ve maltiliyetin 
acılarından çoluğunuzu, çocuğunuzu, kendinizi ve yakinlerlnizi: 

Malüliyetl de Temin Ede.n Senelik Te· 
mettülü Tam Muhtelit Sigorta 

ile KoruyabiUrsiniz •• Bu sigortayı memleketimizde yegane tatbik 
eden: 

yaptığı bu yeni nevi ile hayat ıiıortalarmda mühim bir inlalip yapmııur. 
Çünki bu ıigorta ile : 

Ölüm ve malUliyet temin olunur - her aene nakdi temettü verilir -
vefat halinde mUemmen mebtal derhal l>denir - mukavelcnamenin hita· 
mında ıigortalı hayatta bulunursa ve malüliyete uiramamıı ise müem· 
men mebliğ % 1 O fulaıiyle tediye olunur - muvakkat ve daim! malüliyet 
müddetince ücret almmaz - daim! maluliyet halinde mllemmen mebllğm 
% 1 O u ıenelilıc irat olarak verilir ve vefatta ve ya mukavelenamenin hita· 
mmda müemmen mebliğ yene tama.men ödenir. 

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

Anadolu Sigorta Şirketi 
Muamelat merkezi : İstanbul, 4 üncü Vakıf han. Telef.: 2053f. 

Umumi acentalığı: Galataı UnY,on han. Telefon: 44888. 
~ • ~927.. j 

17 yaşmda evlenilir mi? 

-ç;.:;-.. 
V"' . 
ifr. ' ( I;. "- ~- ·'' 

On yedi yaşında bir - deli • 
kanlı derneğe dilimiz varmı· 
yor - çocuk evlenir mi? Bunu 
şimdi kanun da yasak etmi~tir. 
Fakat bu yaşta bir genç evlen·r
se bu nikahın hayırlı olması çok 

kere keramete bağlıdır. Çünkü 

o yaşta sevgi bile §Üphelidir. 

Sevgiden çok hevesi vardır. Ön 

yedi yaşında bir genç hele hoş· 
!anmadığı bir kadınla evlenL ıe 

vay haline •• 

İşte E. M. E. N. imzasile 
mektup yazan gencin hali: 

"Beş yıl önce kendimden on 
beş yaş büyük bir kızla zorluk 
karşısında• evlendim, seveuk 
değil ..• 
Şimdi o, çöktü ve istekleri 

söndü. Oysaki ben dipdiri ve 
ateşliyim; ya§ım da 22. 

Üstelik eşimin çocuğu da ol· 
muyor. Bense çocuk için deli 
oluyorum. Düşüncelerimiz, duy 
gularımız da biribirine uymuyor. 

Evimizde dirlik, düzenlik kal
madı. işin kötüsü eşim benderı 
ayrılmak istemiyor. 

Ne yapayım, kendimi bu ce· 
hennemden nasıl kurtarayım?'' 

Evlenmek iki taraflı bir mu· 
kavele akdetmektir. Bu muka
vele bir taraf m isteği ile bozu
lamaz. İki taraf ta bozmağa ra
zı olmalı. Bununla beraber ha· 
kim bazı zorlukları göz önüne 
alır ve bir tarafa hak verirse ni-

~~~~ ~e~~~:. ~~-~~~~i~i 1:~şın: 
yaş büyük eşi insafa gehıelt. 
Çünkü onun nesli arasında on 
beş yaşında anne olan çok oldu
ğu için bugün kocam dediği de· 
likanlı evladı yerinde demektir. 
Hele onun çocuk sahibi olama
ması mahkemece hiç şüphe yok 
ki delikanlının boşanma için 
aradığı sebeplerden başlıcasmı 
teşkil edecektir. 

Yaş farkı mı, buhran 
Seza imzasile bir genÇ kıl 

velce bize bir mektup 
Kendisinden büyükçe, ort' 
1ı bir adamI sevdiğini, f 
adama hislerini anlat 
onun da aralarındaki Y~~ 
m hesaba katarak anlarn
mediğini bildirmişti. s_u 
kız bize yazdığı ikinci bit 
tupta öğütlerimizi yerine 
diğini, ona sevgisini ~ 
açığa söylediğini, fakat o 
duğu halde bu orta yatll 
mın: 

- Sizinle evlenirsek t1 
.rnrz ne der? Kendi kızı yt 
ki bir gençle evlendi, de 
mi? 

Dediğini bildiriyor ve 
ediyor: 

Bu yaş meselesinde o 
israr etmiyor. Onu düşünd 
mali vaziyetidir. KonuŞ 
bana: 

- işlerim o kadar /eni. 
Dedi. Benim öğrendı 

~ 

' 
~a __ , 

gorc ortağı ile ayrılıyor. B 
dolayı çok ne§'esizdir. H 
ben süse, tuvalete düşk~. 
kız değilim. Bir aralık bpr 

- Daha düşünürüz, 
vaktimiz var değil mi? 

Demi§ti. Halbuki dikklt 
yorum,- benimle yalnız kıl 
tan da kaçıyor, bunları 
hamledebilirim? .. " 

İşleri yolunda gitmiyerı. 
gün yeni ihtimallerle k• 
şan, mali vaziyeti hergün. 
mak istidadını gösteren bır 
mm acele. evlenmekten le• 
sı tabiidir. Seza süse d .. 
- o ; ..,. 

dını olacağını söyleınegı 
mamış ıbile olsa yine bÖYı.e 
rantı vaziyette bulunan ~r 
mın cevap verememesini 
bulmalıdır. Kendisini seveıı 
la yalnız kalmaktan k~ 
mali vaziyetinden ümitsı 
nin, ona verile<:ck cevapta 
lük çekmesinin tesirleri ol 
Beklemek laznn. 

Türk Hava Kurumu Piyango Di• 
rektörl üğ ünden: 

Bir buçuk milyon aded beyanname basttn1a 
Münakasa açık eksiltme ile 30-7-935 sah giiJ1iİ 
14, 3 O da başlayacak. İstekli olanlar her gün Dit 
lük Muhasebesinde şartnamesini görebilir. ( 4286) 



BiR TEHLiKENiN 
YILDÖNÜMÜ 

AYDIN DEMiRYOLU 

Ali Çetinkaya izmirden 
Tetkiklerine Başladı 

BÜYÜK 
ALMAN 
CASUSU 

Matmazel 
HAKiKi 

Doktor'un 
ESRARI 

Zürih Sanatorgomunda Olen Kadın Hakiki 
Matmazel Doktor Değil, .Onun Sahtesi idi 

-3-/ 'Bugün Avusturya Bışbıksnı Do11· 
f uss'un öldürulduğü gunün yıld~nü: 
nıUdılr. J9J4 yılı temmuzunun yırm! 
beşınd gunü yüz elliye yakın Nar..ı, 
a ker kıy [etine girerek Viyanada 
.A vusturyı Bışbı'kanlığma gitmişler 
ve hükOmetı devirerek A vusturyada 
ulusal sosyalist reıımi J·urmıya ça
Jışmı§lırdı. Dollfuss bu hukQmet 
dırlHn te~bbüsü sıraundı öldü. 

İzmir, 24 (A.A.) - Şehrimizde bulunmakta ~lan Bay.mdırlık 
Bakam Ali Çetinkaya Alsancak'da Aydın demıryollan ıstasyo
nunu, antrepo ve depolarını gezmiştir. Bakan, Devlet Demir
yollarının yedinci ve sekizinci işletme espektörlüklerinin birleş
tirilmesi üzerinde de incelemeler yapmaktadır. Ürünlerimizi ko
rwnak için Kasaba hattında tatbik edilen tarifenin bugün yarın 
b? hatta da aynen tatbik edile~eğine d~i~ diyev~e .. bulunan Çe
tınkaya, lzmirde kalacaklan bır hafta ıçınde kuçuk Menderes 
havzasında ba§lanan Cellid ~ölünü~ kurut~lması ve Menderes 
yatağının yegrimi itlerini yerınde gorecektır. 

İşte Nachrishten • Büro bir 
müddet sonra Matmazel Dok • 
tor namını alacak olan kadını 
bu suretle kazanmış oldu. 

.... Sözün kısası, Matmazel 
Doktor masalı gittikçe büyiıdü. 
Genişledi. Dal budak saldı, kar 
ma karışık bir iş oldu, ve hatta 
bu işten fazla anlayanları bile 
şaşırtan bir mesele haline gel -

il vu.sturyı Bı4bılcınının olümü
nun yıld6nlimün0 idrak ettiğimiz bu
cDnde htpımız bıribirimize "geçmış 
ol un, demeliyiz. Çünku aradın ge. 
çen bir yıl ıçinde Avrupanrn o yirmi 
beş temmuz günü bir savaşa nekadar 
yıkın ıeldıli bütun çıpfaklığı ıle 
ıncydanı çıkmııtır. 

Büyük Savaştan sonra aradan ge. 
çtn on beş yıl içınde Avrupa iki de
fa harp uçurumunun kenarına ktıdır 
ıeımiıtır: 

• Bunlırın birisi, Yugoslavya kralı 
~leJrsındr'ın Marsilyada katledildi
~'· Jkıncı:ıı de Dollfııss'ün Viyanada 
old/JrOldQ ü günlerdir. 

ı Yuı?.slıv krılt olduruldiJğü za • 
rn n bır ııvaı başlamamış ise, bunun 
:ıebebı, auıkastın çok, .amm:ı pek çok 
Buyük Sıvaıı doğuran suikaste ben
~f'mesidır. 191.f yazında, Avusturya
nın yuriidugü yol o kadar tenkit •· 
dılmiştit kı, ayni vaziyette bulunan 
l'ugoslıvyı, Aleksandrm olümü sı-
rasında Avusturya gibi bırelıet et • 
mdten rekindi. 

19J4 temmuzuna geline•, az kaldı, 
~ vrupa 1914 yazındı olduı,:u gibi ı•
f il avlanıyordu. Geren yıl i~inde il
~a edilen resmi vesikalardan anlaıı· 
Jıyor lıı, ltılyı, 25 temmuzda Viyı· 
nada yapılın hükıimet dırbesi üzeri
ne derbıl Avusturya hududuna uJcu 
gönd•rmıı. bu askere de eğer Vıya
mdılci hliktlmet darbesi muvaffak o· 
Jurtrı, d•rhal Vıyanayı 11131/eri em
rediliyormuı. 

Bunu haber •lan Yuıo•l•vlar da 
7talyamn bır olut yıprp ta Viyanayı 
ve Yuıoslıv hudutlarının bir taarru
za Jrırıı en hassas olan mrntakalarını 
:ııcıı edeceklerinden korkarak hu
dutları asker g6ndermiıler. Bunla • 
rrn da kendi askerlerine verdikleri 
~mir, ltalya askerleri.Avusturya top
TRgı!'ı ıyak bısar basmaz, onlırın 
da ılerlıyerek Avusturyanrn muay
yen mrntskalsrını itjgalleri merkezin
de ımiı. 

Bu vaılyetU 'bir Avr.upa Jlar'binio 
ıcnıt'11to1Tır: Vl7•nadalci -halcOmet 
dar/Mn muvalfalt olsaydı, ita/ya as
Jcerlerı Avusturyayı İ§lal etmele 
ba~Jıyacdlır, Yuıoslavlar da Avıu
turyanın ıçlet1ne ilerliyecekler, 1tal
yı ile Yuıo.ııvya arasındaki müna
sebetlerın o rımanki gerginli·; hı • 
t1tlınaeaJr olursa, bu iki de!ıet H· 

Jcerlerırun A. vu.rturya topraklarında 
çırpıınıamalarrna nasz/ ımlcin -rerl • 

'"' 1 
Avutarya toprağında Yugoslaır ı. 

)'a :• ltal7a aalcerlerinin ~arpıımıla
n • bir Avrupa harbinin Jrrvzlcrmı 
olıcıJrtı. A vrupa111a IHJy/e bir •Jribet
ten kurtulmasına ubep, y 17aaad JrJ 
hüktlmtt dırbui~in muval/aJr 01:,__ 
muıdır. Bunun ıçindir Ju' buıanaıt 
yıld~nDmDna idr•k ederhn, 1914 Y•· 
zındalcı suikaste benzemedi diy•, •· 
VllH!lım. - ••• 

Beyaz kadın 
Ticareti yapanlar 

Atlnaı, 22 (Huıuıl muhabirimi:ı:
~en) - Selinıkten bildirildi&ine göre 
beyaa kadın ticareti yapan ve Seli· 
J1lkte Un ••i idare eden iki kadın ev
\lclki "1n. ~u yolda timdiyc kada'r gö 
TUlmemlf hır uaulc müracaat ederek 
lrendllennc mUıterl temin etmek late
ınıılerdir. Bu kadınlar, tchrin tanın • 
rnıt k.ımaeleri~e, yeni açtıktan mUca· 
aeıcyı ıetıp zıyaret etmek için dave
tıycler C ndenniılerdir. Davetiye a • 
!anların bır krarnı, pollae müracaat c
acrek 9iklyet etmi9lcr. müddeiumumi 
ıık 191 ele almıı ve yirminci uır tica
retınin en mühım vasıtalarından bıri 
olan rtkllm itini bu pek huıual m~ 
)ekleri l~n kullandıklanndan bu ka· 
dınlan mahkemeye vennfttir• 

Çaldarlaln .. Y•hatl 
~tlna. 24 (ôıel) - Batbakanm 

bet gUn eonra Ahnanyaya ıldecelf 
~bu arada da bUtUn ılyasal ~enen
Jtt ve ~ler ıle yapılacak genoyun 
teferrUatı hakkında UYUfulacafı an
lış.ı Jmaktadır. 

Venlzell•t partinin llderl 
Atına 24 (ôzel) - Hürriyetper

"-cr (Venazehtt) partıyi tcmııl eden 
Sofuh• dun Sıamdan donmUttur. Ga
srtelere rcJım açın yapılacak aavapn 
partıcıhkten ayrı ldutunu aöylcmıı· 
tır. Yenı CUmurıyet Partıı hdera Pa-

taanctreu Sofulııi. siyaret ek ıe· 
oyda cUmurıyehn ka 1 ın 
urulata! jlemckler hakkında 2Gri1e· 

.Ulldib 

Çin Nehirleri Gene Yükseliyor 
Şanghay, 24 (A.A.) .-:- Ya~g~~ s~~.nun yuk~n bölgesinde su

ların önemli surette yukseldıgı bıldırılıyor. Öbur yandan Hoang 
ho'nun sulan da daha yükselmiştir. Tuşan gölünün çevresindeki 
setler yıkılmak tchlikesindedir. Kıyılarda oturan ahali, kaçış-
maktadır. 

Meksikoda 20Bin Kişi Ayaklandı 
Meksiko, 24 (A.A.) - Tamaulipas hükumetinde 20,000 köylü 

ayaklanrnıı ve ilbayın istifasını istemiştir. "Eddia" gazetesine 
göre, müstahkem olan ve iyi müdafaa edilmekte bulunan ilbay
bk aarayı, 6 binden fazla köylü tarafından kuşatılmıştır. 

Bazı parlamento çevenleri, Tabasco hükumetinde yapıldığı 
gibi, Tamaulipas ilbayının da azledileccgini sanmaktadırlar. 

325 Sandık Silah Çalındı 
Paris, 24. (A,.~.) - Maten gazetesinin haber verdiğine göre, 

325 s.andı_k ıçe~ısınde Fransadan Buenos Aires'e gönderilmiı olan 
25 hın lkılo agırlıgındaki silah ve cephane, ambargodan ötürü, 
Fransay~ geri çevrilmiştir. Sandıklar, Havr limanında açıldığı 
z~man, ıçlerinde taş ile kumdan gayri lbir şey çıkmamıştır. Si
l~hlarm Fransada mı, yoksa yabancı ülkelerde mi çahndı~nı \'>O-
lıs araştırmaktadır. "" 

25 Milyon Leylik Rüşvet 
Bükreş, 24 (A.A.) - Polis ileri gelenlerinden Albay Kala«r 

rcsko, dolandırıcılık ve döviz kaçakçılığı suçlariyle yakalanmış
tır. Kalatoresko, Belçikalı bir endüstri kurumunun Romanyada
ki paralarını dışanya çıkartması için ge~eken izni, Ulusal Ban· 
kadan koparmak adağına karşılık, o kurumdan 25,000,000 ley 
rüşvet alınış olmakla suçlandırılmaktadır. 

Krala Karşı 
Pirede Grev-mi 
Yapılacak? 

Muhalefet reislerinin Parlata 
Venlzeloala konu ti u k 1 arı, 
grevler yaparak, O i r i 11 e 
isyanlar çıkararak döGUte 
devam edecekleri blldlrlllyor 

lHuaual muhablrlmh 
blldirl7or] 

.~tlna. 24 - Bu Pft1Cmbe ıUnO 
~rede, Kralın Yunanfatana dönmeei
nı proteıto için bir umumt ırev 
lacagr bıldiriliyor. Bu haber, J::k: 
ku~ edene çolı: dikkate defer hldlıe
lerın batlangrçında oldufumuzu ıöy. 
liyebUirim. Çünkü bura muhalefet 
mahfcllerinde dolatan tayialara glSrc 
Papanaıtaıyu ile Kafandaris, Pariı -
ten ıcçerlerken Venizcloı ile uzun u
zun ıoruımilfler •e kralm gelmealne 
kartı yeni bir plan ha:mlamıtlardır. 
Bu plln mucıblnce, muhalefet, umu· 
mi crnler yaparak ve Giritte isyanı r 
hasrrlayarak dövilıe devam edece 
dlr. Difer taraftan da muhalıflcr g 
r~loya ıirmiyeceklerdır. Bunu tcmı 
çın de hllk&netten bazı ıeyler ıete -
ycc~kler, hlikamet bunlan vercmiye • 
ceğınden mllatenkU •aziyette kalablle 
~elı:lerdir. Muhaliflerin hükumetten 
ısteyeccklerı. •raunda, pleblaıtten ev • 
vel umum! bır af, ordu ve bakanlıklar 
dan çıbrılanlann tekrar itlerin 1 nabi~meleri için taıflye itinin ye:i:e~ 
tetkılri n reneloyun muvakkat ve ta 
mamen bitaraf bir hllkılmet teıkili 11; 
onun tarafından Yeya. Sarda oldufu 
ııbi Ulu&lararau cemıyetl tarafından 
yaprlmaaı vardır. 

Gene verilen ban haberlere ren, 
yabancı memleketlude •• YillyetJer. 
de bulunan biltUn muhalefet reialeri. 
hep birden dlSnecelderdir. Ukin bu 
habere ne dereceye kadar ınanmak 
dofrudur, bilmiyorum. Çünlril enelce 
de bıldirdilim ıibi, dolapn batka bir 
pylaya ıorc. nıhayet Aluıtoe hatla
rında muhakemesınc batlanacaeı bll
dirılcn eaki Fınana bakanı Marsa, mu 
halcfet reiılerini tlddetlı bir ıurette 
ittlham edecektir. Ht;,rn acaba, muha
lefet reıaleri itidali ile birçok tamiri 
kabil olmıyan hidııelerin onune reçe 
rilecck, Ba9bakanın burada olmadıfı 
bir saman böyle tehlikeli mUcadelele· 
re ..Qc>.ilkıe. mil MütUn ~ •il> 

Amerikadaki 
Grev 
Bitiyor 

Nevyork, 24.A.A'. - f§çiler önderi 
Makı Şcfer, lndiana ilinde Terre
Haute'takl grevin yırın biteceğini 
bildirmiıtir. Bu grev yib:linden, iki 
gUndUr, itler felce uframıttı· 

Terrc Houte'tan bildirHdifine gö
re, erevin yarın biteccfi duyulur du
yulmaz, ahali bir emaye frabrikaıı· 
nm 8nUnde bekleyen aakerin Uıerine 
uldırmııtır. Askerler, halkı ı~z ya· 
tartıcı gaz bombalarile ıeri püıkürt· 
mefe mecbur olmuılardır. 

100 kişi kadar yakalanm~ıte 

iki gemi çarpıttı 
San Franılıko, 24.A.A. - Ameri

kan bandıralı Kalmar vapuru, San 
Franı11ko'nun on mal a ıiında, Ja· 
pon bandıralı Kuyumaru vapurile 
çarprıtıfını bildirerek yardırn dile· 
mitdır. Kalmar'ın tayfaları kurtarma 
sandallarına aktanlmıflardır. 

B r lıllrakol ıemiıi kua '1 rine 
ekdedır. Kuyu~aru tehlikede 

ildir. 

Ayan kurulunda clnıyet 
Buenos Aircs, 24.A.A. - Ayan 

kurulunda, bır goruşme unaaında 
liyelerdcn Dellatorc ıle finan• ye t•· 
nm bakanlan ve bir de batka bir 
üye araaında çıkan kavı• ell)&llnda. 
&esenlerde ifinden çılwılall Valdca 
adındaki bir polia komiseri, oturdufu 
locadan ta~nca ile attı etmif ve 
Borda Behere'yi 81dürilp, tarım bı· 
kanını da yaralamıttrr. 

Alyanada 500 Nazi yık•landı 
Londra, 24 A.A. _ ~ısyter ajanıı 

Viyanadan öğreniyor ı Yarın Dol· 
füı'Un öldtlrilldüfilniln yıl dönümü 
münaaebetıyle çıkmaaı ibtfınlli olan 
karcatalıklan ılb önune ıetlren po
hı, ulrnr (ıhtlyat) tedbiri olın•k ilz· 
re nazı oldukları btlli 500 tcııiyı tev· 
kıf etmlıtır. 

h~U olmakla beraber, pe11eıııbe sU!'ü 
Pırede uınumt ıreY oluna. bu pyJa· 
lara herhald• MemDUYet ~ermek 1i • 
ımu:e~ ' 

flkret ADIL 

di. 

Zurih civarındaki bir 
sanatoryomd• 

Bundan bir kaç ay evveline 
gelinciye kadar Matmazel Dok
torun hakiki şahsiyeti hakkın • 
daki münakaşalar biraz kapan
mış gibi idi. Fakat bu esnada 
Parisin büyük bir akşam gaze -
tesi gayet entcressan bir maka- Sanatoryomdaki kadına hiç bi~ yer~en mektup .geıme~di, kim e 
le yazdı. Bu makalede mesele ziyaretinde bulunmazdı. o kımsesız, yalnız, bıçare bır kadındı 
yeniden mevzuu bahsediliyor -
du. Nitekim bunu bütün dünya- büyük casus olmak serefiı~in edilen, iftiraya uğranan Matma· 
nın en mühim gazeteleri de ik • kendisine ait bulundugunu ıd- zel Doktor'dan bahsctm.::.~ için 
tibas etmişlerdi. Makalede şa • dia etmektedir. cesaret verdi. Onun için büyük 
yanı dikkat malumat vardı. O • Elisabeth Schragmuller diy::>r harpten yirmi sene sonra ağzı
nun için yazının en mühim ki: mı açıyorum. Size vatannna na-
kısnnlarını buraya almadan gc- "Eskiden Almanya casusluk sıl ve ne şekilde hizmet ettiği-
çemiyeceğiz: teşkilatının ıefi olan Mira!aY mi söyliyeceğim. Vereceğim 

Zurih civarında bir sanator • Nicolai bana, çekildiğim inzıva malumat, bütiln dünyada Mat • 
yumda kimsesiz bir kadın öldü. hayatından çrkmak, geçmiş za- mazel Doktor'un şahsı etrafın
Etralma hiç bir gürültü bir ve/- mana ait mecaraları söyleme • d• yapılan gürültülere, dediko
vele koparmadan göçtü gitti. mek için verdiğim kat'i karan dulara ıct çekecektir." 
Yalnız diğer hastalar bu kadı· bozmamak, hilaf Devletleri ta· [Arkası var) 
nm her günkü gibi bahçeye çı • rafından mütemadiyen tahkir 
kıp şezlonga uzanarak, karşı~i ~=::~~~~~~~~~~=~~s=~~=:.='.~~:=:~==-
manzarayı seyretmeğe gelmedı· HABEŞ iŞiNDE JAPONYA 
ğini larketmişlerdi. • • 

Bu kadının ismi Anne - Ma- c• b t' o ı • 
rie Lesser'di. Gayet garip bir Japonya 1 U ıye nem 1 
tesadüf eseri olarak büyük 

savaşın yirminci yıl dön~m~n. - M'ıktarda Silah Gönderiyor 
de ölmüştü. Hastahanenın ıçın 
de yalnız baş hl!kim , görünür· 
de bu Burjuva ismi altında, bü -
yük savaşın en maceraperest, 
en sergüzeştçi kadınının, zama 
-" ..... mA$..lıur casıırnııun saklı 
olduğunu biliyordu. 

Anne • Marie Lesser'e hiçbir 
yerden mektup gelmezdi. Kim
se ziyaretinde bulunmazdı. Yal
nız her ay başı kendisine Alman· 
yadan para gönderirlerdi. Bu 
da tamamen terkedilmediğinc 
delildi. Anne. Marie Lesser ha· 
tıraları ile yalnız yaşıyordu. 

Rahat döşeğinde ölen ve Jıe· 
men kırk yaşlarında bulunan 
bu kadım muharebe esnasında 
Fransa'da "Matmazel Doktor'" 
ismiyle anılan kadındı. Ona her• 
kes "Matmazel Doktor" diyor· 
du. Çünkü hakiki hüviyetini bi· 
len yoktu. 

Filhakika büyük savaş esm· 
smda çalııan bilyük casuslardan 
yalnrz o /calmııu. Yalnız o, 
birçok kadın arkada§larının uğ· 
radılcları leci akibetlerdtm ca• 
nım kurtararak, sakin bir tarzda 
ölmü§, bu hakiki macera roma· 
nrnrn Jcapağmı bir 1 sviçre una· 
toryomunda kapamıştı. 

Demek, bu makaleyi yazan 
muharririn aldığı malnmata ıö
re, ihakiki Matmazel Doktor'un 
Anne • Marie Lesaer olması li· 
zamdı. 

Fakat eıer, zavallı ~nne -M•· 
rie'nin batındaki tehlikeli tefne 
yapraklarım almak için birden
bire yeni bir namzet türememit 
olsaydı, mesele halledilmit ve 
caıuıun hazin ve kimıe1iz ölü
mü herkesi Matmasel Dok· 
tor macerasının nrhaY-et buldu
ğuna inandıracaktı. 

Veni bir matm•ı•I 
doktor dahal .. 

Bu yeni Matmazel Doktor'un. 
bu iki numaralı MatmUel Dok
tor'un elinde reamı kiiıtlar, ve
ıikalır vardır. Onun iddiaaına 
göre Anne • Mırie Lesaer hakı
k! Matmazel Doktor degil, bel
kı onun ismini iatiımar eden bir 
şöhret gasıbıdır. 

Matmazel Doktotlun kendisi 
oldugunu ıöyliyen kadının iıe 
hakiki iami Eliıabeth Schrac
muller'dir. Alman ıazetelerin • 
de DeJrcttiji bir_çok ~azılarla e.n 

Cenevre 24 A.A. - Birtakım Ja· 
pon ajanlarının: H~beılıtan.a ulıttı • 
rılmak Uzcr.c Çıbutıyc, alelacele bol 
miktarda !ill\h ve cepb&ne yollamak
'"' otd .. kla•, urtı.da baber alınmış • 
tır. 

Japonl•r1n Habef itinde 
alac•kl•M durum 

Toklo, 24 A.A. - .. Seiaenato,, :r•· 
nl Japon Uretmenler partiai bqkanı 
Utida, stsll nuyonaliat birliklerinin 
de yardımlle, MuaeoliıWye bir tel • 
ıraf çekip ltalyan ordueunun Habe· 
tiıtanı ııkııurmaıınr protnto etmit 
ve bu ülkeye kartı ıütmektc olduğu 
tecavils ıiya1Mından vuııı:çmeaini 
dilemittir. 

Japon bUJrametinln buna ıCSre ted· 
birler aJmaıı için, batbakınla dıf, 
deniı ve ıil bakanlarına baıvurul • 
mut tur. 

Liberal parti lyelerinden biri Ha· 
vaı aytarına ıunları aöylemııtir: 

••halyan - Habeı davaar, dünyayı 
ıttfe verebilece&i içın bi:ı:i de ılgı· 
lcmektedir. 6vrupadaki ıUçlUkler • 
den yüs bulJ\ak, ordumuıun içinde 
de bir n .. yonalııt kayna§IU çıkma -
aından korkuyoruz . ., 

Irk mUcadeleai 
Tokio, 24 A.A. - Aaahı • Chıbou· 

nu gazeteai yaııyor ~ ''İtalyan baıı· 
nı, siıtematlk bir tarzda, Hıbet an • 
latmaaını beyu ve renkll arklar ara
sında bir ıenel anlatmadık teklinde 
ıöttermele ç•htmaktadır. İtalya, 
kendlalne arka olmaları için Franaa 
ve lnılltereyı zorlamaktadır.,, 

Genel olarak Japon gueteleri ıU
kuneti muhaf ua etmektedirler. Çün
kü dıt bakanhtı adına diyevde bu -
lunan zatın da a6yledfll aibl, Japon 
ıueteleri baıını ösıür (eerbett) ili· 
kelerden gelen haberlere kıy11en, bır 
diktatörün idare ettitı Ulkeden ıe -
len haberleri az önemi& bulmakta • 
dırlar. 

Ayni zatın 'Verdlff habere ıöre, 
Japonya, &elecek ikinciklnunda Adl· 
sababaya bir elçi gönderecektir. 

Veni aakerler 
Napoli, 24 A.A. - Prap ftpuru 

70 ıubay ve 433 ukerle dün lıbaa•· 
vaya &itmittir. 

Rooıevelt'ln telar•h 
Vatlnıton, 24 A.A. - Cumur Bat· 

kanı Rooıevelt, Habeı imparatorun• 
bir telıraf çekip, dolumunun yrld&
nümUnU kutllılamıttır. 

ltalyan uçakl•rı Mısır UalUn· 
den uçacakl•r mı? 

~drt, 24 AA. - Anm kamara· 
11DJQ bir 1oplut111ndı bar llberal ıa>: 

Jav, Edene, Jtalyan uçaklarının, Mı· 
ıır üzerinde iıtedikleri gibi uçmala
rına mUaaade edilit> edilmediğini ıor 
ınu tur. 

Eden, uçma mezuniyeti hakkmda
ki itteklerin. diplomatik yolla. daı· 
ma Mıeır hUkQmetine blldlrildil! ce• 
vabınr •ermlıtlr. Bu,Un de, bu tekil· 
de harekete deY&JD edilmekte YC her 
talep, ayrı ayn incelenmektedir. 

lnglltere ve Mı11r 
Roma, 24 A.A. - !talyan baıını, 

tnıiliz donanmaaı tarafından lıken· 
deriyenin ~mbardıman edllm"lnin 
53 Uncu yıJ.\CSnilınU Uıltile u~n ya
zılar yaımakıa ve M•ır uluul par· 
tiıinin lnıilia fıplmi protetto eden 
bildirillni yaymaktadır. 

Hab•t e~çlılnln dlyevl 
Parla, 24 A.A. - Lon4radald H .. 

bet elçiıi, Eko do Parl aytarma, Ma
betlerin. erıinHklcrlni konuııak 1· 
çın, en ıon fcrtlcrıne kadar ölmclt 
hazır bulunduklarını C>ylemittir. 

Elçı, kendi bakımını gore, Habe • 
tlıtanda çılcaealc herhangı bır harbin 
yerlı çerçeveyı aııp belki de, 56mUr· 
geler ahalııinın Avrupahlan kar ı 

ayaklanmalarına yol açacatını ilave 
etmıttlr. 

lngiliz ıiyaıaaı 
Londra, 24.A.A. - ltalyan-Habt 

anlışmazlrfını incelemek Uıere ıelc 
cek hafta toplanacak olan Uluıl r 

Soıycte11 konseyindeki !nıllız dele 
g11yonuna Uluslar Soeyeteti itlen 
bakanı Eden'in batkanhk edKtiı 
sanılmaktadır. 

Kon1eyde Uye olan tUrlil c!evı.t· 
ter, genel toplantıdan entel özel bır 
toplantı yaparak lconuımalarda tat· 
bik edilecek ueul bakltında ürar ve• 

recelderdir. 
Yetklli ln&ih• çevenlerlnln, bur 

ltalyan ıuetelerinde !nem~ bumı 
nın dununu açln neırolunan yuılar 
balrlrrnda lcunetle 18ylediklerlne ıö· 
re. bu pıetelerln lncl11z tarafldrll ı 
halrtnndald lttıhamla~ lnclllı ııyı· 
aaeınr lyıce ınlamıdıklanndan do • 
aıaktadır. 

lnınız politikası, Uluslar Soeyet 
ıi vaaıtaaıle Habeş-İtalyan anlatın• • 
hlının yalnız barı çr bır çöııeıı ı 
bulmafa c;alıımaktadır. 1nıiltere, C 
nevre andlaşmaaının ruhuna uyıun 
bır ıiyaaa takip etmekten baıka b r 

ittiham altında kalamaz. 
İn&iltcre, bu prcnıip drtında. hic 

bir tarafklrllk ve iki 7Uıltl ıiya 
gUtmemcktedır. 
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ANTEPTE FECi BiR KAZA 

Bir Şoför ·Otomobil Altında 
Kalarak Çiğnendi Ve Öldü 

Antep, (Özel aytarımız bildiriyor) - Son ~bir hafta içinde 
burada birkaç kaza olmuştur: 

1 - Şo.för Mehmed'in idaresindeki otomobil Tozgana yolu 
üzerinde bir kazaya uğramıştır. Şoför Mehmet, otomobile ar
kadan binmek istediğinden 'ayaklan kayarak tekerleğin altına 
yuvarlanmış ve çiğnenmiştir. Hastaneye kaldırılan Mehmet, 
biraz sonra ölmüştür. 

2 - Kilisli Salih oğlu Mehmed'in idaresindeki kamyon pa
zar günü bulvardan geçerken bostancı Ahmed'in dokuz yaşın
daki oğlu Mehmed'e çapmuş, ağır surette yaralamıştır. 

3 - Antep suyuna iki çocuk düşerek boğulmuşlardır. Bunun 
sebebi, geçen sene açılan su kapağının belediyece kapattınlma
mış olmasıdır. 

4 - İsmet Paşa mahallesinden Mehmet, koruk keserken as
madan düşmüş, başı kırılarak ölmüştür. 

Samsunda Belediye Seçimi 
Samsun, (Özel aytarımız bildiriyorl. - Yeni belediye seçi

mine başlanmıştır. Halk reylerini C. H. Partisi namzetlerine 
vermek üzere sandık başına kafilelerle gitmektedir. Yeni seçim, 
ayın 26 sında bitmiş olacaktır. 

Büyük Köprü Tamir Ediliyor 
M. Kemalpa~a. (Özel aytarnnız bildiriyor) - Bursa - Kara

cabey - M. Kemalpaşa yolu ve Apolyont gölü üzerindeki köprü, 
ağır yükler geçemiyecek kadar bozulduğundan tamir işine baş
lanmıştır. Yakında tamir bitecek, köprü açılacaktır. 

Öğrendiğime göre, ilbayltk, çok önemli sayılan bu köprü ye
rine beton bir köprü yaptınnağı kararlaştırmıştır. 

Zara yolunda D~vrilen Kamyon 
Sıvas1 (Özel aytarımız bildiriyor) - Srvastan Zaraya gitmek

te olan bir kamyon Zara yolu üzerinde devrilmiştir. İçindeki 
yolculardan birkaçı hafif yara almışlardı:. 

Balıkesir Futbol Şampiyonluğu 

Balıkesir kulüplerinden idman Yurdu. 

Balıkesir, (Tan) - İki haftalık futbol maçlarından jOnra İd
man Yurdu ı:merkezde Birliği ve Gücü yenerek kazanmıştır. 
Mülhakat maçları da bu pazar bitecektir. Yukardaki resim, Ba
lıkesir mmtakası futhol birinciliğine en kuvvetli namzet olan 
İdman Yurdu sporcularını bir arada gösteriyor. 
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YOSMA! 
Etem izzet BENiCE 

Der gibi gözlerindeki büyüle· 
yici gücü bir kere daha onun 
porsumuş, donuk, et parçasın· 
dan ayırtsız gözlerine doldur -
du: 

- Gördün ya. Benim için en 
küçük özverenliğe bile katlana
mıyorsun. 1şte sevgisizliğinin 
en açık bir örneği. . 

Dedi. Doktor bir daha sende
ledi. Bütün sinirleri, beyni, dü· 
şünüşleri bozguna uğramıştı. 

Kekeliye kekeliye: 
- Niçin böyle yapıyorsun 

Güney. Nereden çıkarıyorsun 
bu güvensizliği?. . 

Dedi. Fakat, Güney sözünde 
israr etti: 

- Bu, böyle doktor. Tersi 
diişünülemez. 

Ve sözlerine uladı: 
- Seninle evlenirken ne ka

Clar yanılmışım. Ne kadar yan
lı§ dü§ünm~§üm. Bir delikanlı 

yerine olgun, yaşını başını al
mıs. bütün sevgisini karısına ve
rcbiiecek bir erkekle evlenmeği 
daima tasarlamıştım. Ve böyle 
düsünürken ne kadar rahat ede
ceğim, ne kerte mes'ut olaca· 
ğım .. derdim. Oysam hepsi boş· 
muş, hepsinde aldanmışım. 
Belki, bir genç erkek beni daha 
mes'ut eder, benim daha çok 
düşkünüm olurdu. 

Bunları söylerken doktor 
yüzündeki bütün rengi kaybet
miş tir tir titriyordu. U st üste 
birkaç kere: 

- Güney .• 
Güney .. 
Güney .• 

Diye söylendi. Bu söylenişte 
bütün bir ömrün yıkılışı, bir için 
sıyrılışı, bütün bir hayat uzam· 
şı içindeki umut, bağ" ve amaç
ların scndeleyiş ve yeniden sö
külüşü vardı. Doktor, bütün bu 
sendeleyiş, sökülüş, sıyrılış ve 
yıkılış içindedir ki, aş1<m irade
sine kendisini bir kere daha 
kaptırdı: 

- Peki Güney .• 
. Dedi. iÖzünc sar·aya tutulan 

Sulanmıyan fidanhk 
A"ntep'ten yazılyor: 
"Husıui muhaaeb;;:nin kurduğu 

büyük fidanlık, bakır.uız.lık yÜz.Ün· 
elen harap bir duruma l/İrmitlir. On 
binlerce lira •ar/edilerek büyük ve 
faydalı bir ihtiyacı karfılamak üz.e
re tesis edilen liclanlriın bu hali 
çok acıdır. 

Tahsiaat ayrılmayıfi, kuyudan 
au çekmek Üzere kurulu makinenin 
benzinsiz kalması aonucunu ver • 
miftir. Sulanamıyan fidanlık kuru
mağa yüz. tutmuttur. ilgilerin bu 
İfe Önem vermeleri, mahvolmak 
Ü%ere bulunan büyük fidanlığı bir 
an evvel kurtarmaları lazımdır/' 

izmirde nüfus 
Sayımı hazırhğı 

Izmir, (Ozel aytarımız bildiriyor) 
- Başbakanlık Istatistik Yar genel 
direktörü Selim Sabit, Izmir ve ilçe· 
!erindeki nüfus sayımı hazırlıklarını 
gözden geçirmiştir. Selim Sabit. ayta
rımıza tetkikleri hakkında şu izahatı 
vermiştir: 

"- Genel nüfus sayımı hazırhkla
nnı ve nümerotaj işlerini kontrol edi
yoruz. Yarın Kemalpaşadaki işleri 
gözden geçireceğim. Netice iyidir. 

Aşiretlerin sayımı için bazı özel hU 
kümler hazırlanacaktır. Türkiyenin 
genel nüfusu için elimizde vesika 
mevcut değildir. Memleketteki ölüm 
ve doğum vakalarına ait kat'i rakam
lar lazımdır. Yalnız şunu söyliyebili· 
rim: 350 bin nüfus üzerinde ve 12 İl· 
çede yaptığımız deneme sayımları çok 
ümit vericidir. En az artma nisbcti hin 
de 15 tir ki, bu da birçok medeni mem 
leketlerin artma nisbetlerinden fazla
dır. Nüfus artması için alınması gere
ken yeni tedbirler bu sayım sonucun
da kararlaştırılacak ve ona göre ~alı
şılacaktır. Deneme sayımlarının sonu
çuna göre, memleketimizde olduk~ 

kuvvetli nüfus ve iyi doğum hızı var
dır.,, 

==='-'==~~~,~·~=====~= ' 
1(. Akhisar. (Tan) - Hava tehlike 

sini karşılamr 1c için ilçemizde önem· 
li isler görülmektedir. Sinemada ya
l'' """ tvt'l~u:. • ..:.O. Ut;~:.:.• .C;1 U lycl.r nC• 

yetleri de bulıınmustur. Toplantı .so 
nunda teberrüler yapılmıştır. 

:;. Sivas, (Tan) - Sivas spor bisik 
letçileri soğuk kaplıcaya kadar bir 
gezi yapmışlardır. 

* Sıvas. (Tan) - Sıcak kaplıca cİ· 

varında süel talimlerde bulunan liae 
talebesi kamptan dönm• · · dir. 

* Aydın (Tan) - Türk hava kuru 
mu seçimi yenilenmiştir. Başkanlı~a 
Ahmet Emi· Arkayn. asbaşkanl;ga 
Eı:krem Cemal, muhasiplige Muhte • 
rem Kaya, üyeliklere de Asaf Gök
bel. Ayşe Yazgan, İsmail. Refik Na
fiz Tuıı~cr seçilmişlerdir. 

'" Giresun, (Tan) - • Şarımıztn 
bayındırlık işleri hakkında bayındır· 
lık hakanı ile g-örüşmck üzere Anka
raya gitmiş olan şarbay Eşref Dün· 
dar İstanbul yoluyla dönmüştür. Gö
rüşmeler hakkında şarbaylık mecli· 
sine izahat verecektir. 

* Gemlik, (Tan) - Gemlik şose· 
siyle Orhangazinin iki mıntakasın· 

sesile ekledi: 
- Yarın sabah bu dediğini de 

yapacağım .. 
Güney sağlam bir dişi söker 

gibi cimriliğin ka arlandrğı bu 
ruhtan böyle bir adağı da sö
küp çıkarırken hiçbir sızı duy
muyordu. Birden yine şenlendi, 
kocasının boynuna sarıldı: 

- İşte şimdi inandım beni 
sevdiğine kocacığım!. 

Dedi, onu kollan arasında 
sıktı, sıktı ve sordu: 

- Önergemi yapar yapmaz 
niçin hemen peki.. dem'!din? 

Fazıl, hala içinde yanan ate
şin ,deliren srtmasmm ıztırabı 
içindeydi. Zorla şen görüruniye 
çalrşarak: 

- Hiç düşünmedim .• 
Dedi, ilave etti: 
- Karıcığım. benim her şey

lerim senin değil mi?. Aramızda 
ki bağ ve onun özelliğinden hiç 
şüphe etmememiz lazım. 

Güney kazandığı savgasının 
gururu içinde'cevap verdi: 

- Ben de böyle düşünüyo -
rum Fazılcığ1m. Benim bütün 
benliğim. varlı~ım. idealim. sev 

HAK YERLERi 

9 bin lirahk 
Bir ihtilas davası 

Zimmetine 9 bin lir; para geçirmek 
ten ve sahtek:iôk yapmaktan suçlu 
Beyoğlu Maliye tahsil meumrlarından 
Şerefin duruşması dün ikinci eczada 
yapıldı. 

Şeref ihtilas ıuçile mahkemeye ve
rildikten bir müddet sonra serbest bı
rakılmış, ıı:ı.ka• sahtekarlığı ileri sürü
lerek yapılan bir ikinci ihbar üzerine 
yeniden tevkif edilmişti. Suçlu Şeref, 
dünkü duruşmada, muhakemesinin U· 

zayıp gittiğinden şikayet ederek bir if 
tiranın kurbanı olduğunu. mahkemece 
davet edile:ı. müfettiş Ismail Hakkı 
nın altı aydan beri mahkemeye gel
mediğini söyledi ve :ıile sahibi oldu -
ğundan bahis ile epeyce sızlandı. Mah 
keme, müfettiş Ismail Hakktya yeni
den tebligat yapılması için duruşma· 
yı ba§ka güne bıraktı. 

Sıgara kağıdı kaçakclları 

Evvelki gece, Küçi"·pazarda yapr -
lan bir cürmü meşhutta (2500) def

ter kaçak sigara kağıd'l ve 65 kilo kop 
ye k&ğıdı yakalanmıştı.Bu kaçak eşya 
nın sahipleri Rifat, Ahmet, seyyar kö 
mürcü Hasan kaptan, ycmi§çi Arif ve 
karısı Dilber yakalanmışlar, ilk sor -
guları dün 9 uncu ihtisas hakycrinde 
yapılmıştır. Sorgular 3,5 saat sürmüş 
tür. İhtisas hakyerinde bu kaçakçıla· 
rın muhakemesine devam edilecektir. 
Bir kısım şahitler d·· dinlenecektir. 
Kadın suçlu gayri mevkuf olarak mu
hakeme edilecektir. 

• Esrar kaçakçılığından 9 uncu ih· 
tisas mahkemesinde 253 hin küsur li
ra para cezasına ve 4 ay hapse mah
kum olan Mahmudun evinde yapılan 
aramada kaçak kumaş buhınmuştı•r. 

Mahmudun duruşmasına dün 8 inci 
ihtisas hakyerinde başlanmış, şahitle
rin yeniden çağmlması için muhake
me başka güne kalmıştır. 

* Tütün kaçakçılığından suçlu Hu
riye isminde bir kadın 9 uncu ihtisas 
mahkemesinde beraet etmiştir. 

"' .L. Jmonti civarında, Nis bah~esi 
sahibi Okatyan tarafından ermeniee 
gazete yazıcılarından Sahak aleyhine 
açılan davaya dün ikinci cezada de • 
vam edildi. Tct" ikat yapılmak üzere 
duruşma başka güne bırakıldı. 

"' Galatada, Necatibey caddesinde 
Kanaat hanında terırilik eden Sar;ı İs· 
minde bir kadm. dün çalıştığı binanın 
ıkıncı l\.ionda.n au9erek agır surette 
yaralanmış ve kaldırıldığı Haseki has 
tahanesinde ölmüştür. 

* Beyoğlunda oturan Marika ismin 
de biri, dün ölmüştür. Marikanın ölü· 
mü iipheli görüldüğünden cesedi 
Morga kaldırılmıştır. 

dan başka yerlerde sıtma eserleri gö
riilmemektedir. Buralarda yuvaların 
kurutulması için de etkili tedbirler 
alınmaktadır. Sıtma ile mücade-te 
grupunda Niyazi, Murat, Selim, Sa
lih çalışmaktadır. 

,. Giresun, (Tan) - Yolları teftiş 

için Karahisara giden ilhay Yahya 
Sezai Ozer geziden dönmüştür • 

"' Kütahya, ('Ian) - Cümhuriyet 
alanı ile yeni yapılacak ilk okul ara· 
sındaki cümhuriyet ve küçük çarşı 
caddelerine parke döşenmegi i~ine 

başlanmak üzeredir. Sabuncu Pınar 
istasyonu yaktnrndaki granitlerdcn 
parke hazırlatılmasına devam edil
mektedir. 

gim her şeyim sensin .. Daha a
çık, karşında gördüğün bütün 
bu varlık içi, dışı ile senin ... 

Ve .. Sesini daha dirilterek de
vam etti: 

- Eğ er bu denençde biraz te 
!'leddütlü. biraz gevşek olsaydın 
bu gece aramızdaki bütün bağ • 
lar bitecekti. 

N 
.. , 

- ıçın .. 
- Çok açık. Beni sevmedi -

ğin anlaşılacaktı. 
Doktor ilk sersemliğini gide -

ren hafif bir ayıkhkla: 
- Canım karıcığım, sevmek

le apartman bağışlamak arasın
da ne ilgi. var? Bunu anlayamı
yorum .. 

Dedi. Gözü bu anda bir filo -
zof tavrı takınmıştı. 

- Sevme ktath, vermek acı. 
Vermenin tutarı ne kadar ağır
laşır, ne kadar çoğalırsa acılığı 
o ölçü içinde artar. Az seven bu 
artan acıya dayanamaz. İnsan 
çok sevmelidir ki, her türlü mad 
diğ acıyı dayanılabilir bulsun. 
İşte ben sende bu yoklamayı 
yaptrm ve .. Yoklamadan iyi çik
tın kocacı~ım .. 

Koca Sevgisi nı 
• Evlat Sevgisi mı 

Mü.ddeiumuml Muavini 
Mediha Kemal Anlatıyor 

Çocuk Anasının Canından 
Kopan Bir Parçadır 

Odasından içeri girdiğim zaman, 
ağır ceza mahkemesinin değerli ha • 
kimlerinden Kemalin hayat arkad3şı, 
İstanbul matbuatı tetkik bürosu şefi 
Bayan Mediha Kemal yanındaki k.ı • 
dm arkadaşile çok tatlı bir çocu.'< 
münakaşasına dalmıştı : 

- Ah, ne yaramaz, ne yanmaz ..• 
diyordu, oyuncak dayandıramaz ol • 
duk. Söz dinletemez olduk. Evin ici· 
ni kasıp kavuruyor. Adeta bir hükii'm 
dar, minimini bir hükümdar... Hem 
ne müstebit bir hükümdar bilseniz .• 
Vurduğu vurduk, kırdığı kırdık._ 

Beni görünce, masasının başında 
doğruldu: 

- Çocuğumdan bahsediyordun: ... 
Gülümsiyerck: 
- Ben de aize ondan bıbsetmeğe 

geldim .. Dedim. 
Durakladı: 

-Ne münasebet? Der gi!.ıi yüzü • 
mc bakıyordu • 

Anlattım: 
- Bir anket açtık ta. •. :Ru arada si

ze de soracağız: Çocuğunuza karşı 

Eir'Sa'iar~yoksa" ıtöca.riı-ia ~~tŞı'"üuy -
duğunuz kadınlık sevgisi mi? 

Mediha, Kemal hafifçe kızarak : 
- A ... İşte bu olmadı .. Dedi. Bilir

siniz ki. '1en gazetecilerle konuşma 
sr adet etmedim .. 

- Ama, bu mesleğinize :ı.it bir ko. 
ntı§ma olmıyacak .• Dedim. Bir ana 
sıfatile soruyoru.z size. 

Biraz düşündü, tereddüt ediyor, 
karar veremiyordu: 

- Korkarım kocamla aramızı aça
caksınız ... Dedi. 

- Bilakis, dedim, çocuğunuzu tf'r
cih edişinize o da memnun olacaktır. 
Baba 5ıfatile kocanızın da çocuğunu 
size tercih etmiyeceğini nereden bili
yorsunuz? 

Ancak o zaman Mediha Kemal be-
nimle konuşmağa razı oldu: . 

- Vallahi. ne diyeyim, bilrnerr. ki •. 
Çocuğumu çok severim. Bu sevgi -
min derecesini size şöyle anlatayım: 
Çocuğumla ben, amansız bir hastalı· 
ğa yakalanmış olsak .• Ve bütün mem 
lekette, bu hastalığı önliyeeek yal -
nız bir tüb aşı kalsa ... Ben bu aşr ile 
hiç düşünmeden çocuğumu aşrlatır • 
dım. Kendim ne olursam olayım! .• 
Çocuğumun uğruna canımı seve seve 

Ve .. Dudaklarım uzattı, koca 
smı alnından öptü. Sonra, şen, 
gülen, gururlanan bir sesle de -
vam etti: 

- Kocacığını. benim her şey 
lerim senin olduğu gibi senin 
nen var, nen yok hepsi benim ol
malıdır. "Yuvayı yapan dişi kuş 
tur .. ., Sözünü unutma. Seven 
kadın, sevilen kadın için bu en 
başta gelen güven kaynağıdır. 
Ben daha senin başka nelerin 
var, hiç birisini bilmiyorum. On 
tarı da bana söylemelisin .. Böy
le yapmamakla adeta kendini 
benden saklıyormuşsun gibime 
geliyor! 

Doktor hemen canını Azraile 
verir gibi bir sıçrayışla yerinden 
fırladı 

- Artık hiç bir şeyim kalma
dı. Bir yurd var, bir iki de dük
kan .. o kadar r. 

Güney: 
- Bak görüyonnusun. \'ine 

her şeylerini benden sakhyor -
sun. Bu hal içinde nasıl sana gü 
veneyim?. 

Dedi. devam etti: 
- Hiç paranı söylemiyor -

feda edebileceğimi kat'i olarak 
riyorum. Kocama gelince. fll 

- Evet... Kocanıza geli'!c~· .. e ~ 
mesela, Tanrı korusun, evınııd 
yangın çıksa_ İlk önce kimi lcU, 
dınız, kocanızı mı, yoksa çocu 
zumu? 

Mediha Kemal tereddüt etıı' 
atıldı: JCO 

- Çocuğumu kurtarırdttl1··· r 
cam, nasıl olaa kendini kurt~r1'6ıJ"' 
ğil mi? Sonra, analık sevgisı, g ti! 
rinde okunarak sözüne devam e~ 

- Bir ana için, çocuk ne d ~ 
olduğunu mümkün değil, er1<e1~ 
takdir edemezler. Hele tek çoeuJ,P 
biricik çocuğun ananın yanın 
mevkii!. Bunu anlatamam size.. ıaJI 

Bir çok kadınlar vardır: goc• dil' 
ölür, genç yaşta dul kalırlar. gen~ 
riJe evlenmek istiyen erkeklere 0 
yır!,, cevabı vermeleri. yalnız ~a' dit" 
larını "horlatmamak., düşilneesı~e il' 
Bilmem. babaların yüzde kaçın al 
endişeyi bulabilirsiniz? Karısı ~ 
Çilmez, erkek derhal bir terane 

- Çocuklarım ortada kaldı f •• 1", 
böyle gürüp gidemez. Onlara b• 
cak bir kadın lazım ..• 
Kadın ise erkekten daha ac~:, 

hele daha zayıftır. Daha çok hı el• 
edilmek ihtiyacını duyar. Fakat 
diğim gibi, çocuklarını horla 
korkusu, bütün isteklerine sed ç~ . ı 

Ananın çocuğuna kar ı sevgt5 • 
banın çocuğuna karşı olan sevgi 
ölçülemez. Çocuk, anasınt~ ~e 
dan kopma bir parçadır. Ve oY 
parça ki, ana bu canından koprtı~ 
çayı kurtarmak için, sırasında 
nı dahi vermekten çekinmez • c 

- Peki ama, 111rasr gelince 1<0 

ıın da çocuğu İ!jin ayni fcd~ıcar 
katla,,mıyacağına emin misinıı? 

Mediha, Kemal gülümsedi =
60 -A ..• Bakın ..• Neden yatan çO 

yeyim .•. Babası da benim ka~~r~ 
cuğunu sever. Ona deh etli dil~ 
Jük gösterir. Dünyanın en ıef 
babalarından biridir belki de ... !i 
ne olsa bir babadır. Ananın yer1n 
tam az. O'-

Sal8hattln GONB 

sun? 
Doktor. inandımıaya 

5 şan bir sesle ve kıyar bire~ if 
ter önünde hesap veren bır 
yar boynu büküklüğile: 

- inan bana Güney inaJlt 
kadaki birkaç bin liramdafl 0 ka hiçbir meteliğim yok· 
yurdun yedek parası. or~ 
döndürmek için daima eld · 
raz para bulunmalıdır. se 
evlenmeden önce son pa 
bu apartİmanları almıştıtfl. ~ 

Dedi ve .. Sözlerine iJave • 
- Bütün bunları da satı 

miş oluyorum. Benim haY'ıd' 
ödevim seni mesut etme~:it 
ğuna göre bundan da hı':(", 
duymuş değilim. Çok ralı 
iyiyim. d"ııl' 

Güney, bütün bunları 1 

dikten sonra birden . 1' 
- Kocacığım .. Haydı orı 

odamıza gidelim .. Orada k 
ruz .. Ben çok yorgunurt1··1errıe ~ Dedi ve.. Karşılık bek r 
den yerinden kalktı. Dokt03~ ki derdine kaval çalan çob 
hl: ~ 
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büyük törenle kutluland 
[Bat tsafı l inciır;tcl 

kendilerine gün Olarak aldılar: Her 
yıl, burada, buciai bthala,orlar. 
Ben ilk olarak ,epa J1l bu törende 

U bulundum. Onivenittye reni aelmiş
tim. llk ıözlerina. Loaana rutladJğı 

rindeki bir Fransu • Ocnan?ı mua· 'beai meMUıplan, da~ler ane.de 
hedeai Uzerindo dur«W ve ilk Upitil· bir geçit resmi V& muhtelif i,dman 
liaytn kay4ıaa • 111u.aıeQl41e ıö - ı.r.-t'9•iMu eonta ikl aluat P. 
rüldiğüne i.-ret etti. OUtüac*uini lW• Wr MI•"*>' JQSI JllflrS· 
birH daha yürüttükten aonra Şükriı D.-vetliler, gece c~ vakte kadar llü
Baban, muahedeler kartzı•da Oı • yük bir neıe iiin.k bugünl btlula· 
mmlı imparatodafusu d•umıııu dılar. 

Boka 
Jeo-Louls • L'eviakJ m1191 
Şimeling ile çaıpapcak olan dtin

ya pmpiyonluğuna mmnt nad 
Joe - Louiı bu maça lauubk oknü 
üzere King Levinsky ile Ç&rpJt&e&lt· 
ar Zencinin nakavut ıle kaııaacatı 

için b~u bir upr •yarım. Geien 
1eneki bugündeo. pcliye kadar tam 
bir yıl aeçti. Bu wıu yıl tonıanda 

izah ederek Osmanlı borçları üzerin· İstanbul Halkevi de ıaat 21 efe A· 
de durdu ve bunların LQzandl natıl lay W§künde bit mUume.,. -...n • 
kartdandığraı •.._.il cNdi ki) ltl!Iİ• ye t~ pat ,.nak ollaut-burada bultm•JI Wıe temill eden 

..., hukukçulara tqekkik eclerek 
toplanmayı açıyona. 

•·- Bugünl tıfze .erenler hlyük tur. Mthamemte ge~ler mitli bk' 
fırtrn1tbn, ~ aih:aıM1e1eri ,... pi,.. ....aı .-,ı.rmr . 

llıillalıMk slbldir. 

Uzun yOzme 
Franeıa una mesafe ytUme ıam

plJOeu Pol • Şoto Xalifomiyıcla Ka
talinodu lııfonıbJ8 ylncektir. Me
ale 7S kilometmllr. Ba _,. tim
c11,. bılu' Jtbme llll'ltile ll11te.lilen 
-ı.ıtda ea aauaa o1aıcaktlr. 

............ telleri it..,.._ dlndaler •t= M (A.A:) - Dla Ankar& lerl u • ..,. ı-. yul'-
........ SO ld'-trellk lıir varıı 
,...W.. Yanp AdaaWıa Jl)nız E-

.. 
7lfle TaJlt. ıt_,. ı-.. JUfdUO• .. ,.. ... c 

Yanpa Uk lOıtıell lO'k be
,_..1ı o1• 

Anbnda Tallt •lrbiad kilo -
metrtde 418ttnk. ,.,. lmaktı. 

&J'lp bir .... GD '1aidb ile birin· 
d 11Wi. X.,.m Jtaal llılaci, Ab
nu.ll lslncil. H..ıt .... CÜ ol-
dular. • 

n 
cek 1 

Toplantıyı açarken. '8n, ,.ınu bu· 
ı&ntkt önemi ... riHeld .. nel eöz
lerimi söyliyecelim. Aul llalcri 
Şükrtl B ...... ft ~ · arbdatlara 

mişler ve çok muvaffak olmuşlar - __________ __. 

Ha be~ 
Meselesi 

dır .• 

bırabcat--
A ....... r. ı.aıtn Jlldlnlmlnil 

lnatluJedılmu IAan aMI ı unrn 
ineml. al-1 aıana tWt tcllleD ._ 
pnklana annalmal alana da ~ 
ti. k\U'tuhat •ftllDJD ..-cı .. ı.. 
•...-alili " erkialili .,,,. U.let-
1triM klıba1 tttinDit ...... dır. 

ltaıtuhıt trnip. ffn,. tarWnin 
n ""'1 •ffalarmda biridir. Ba 
-~ Uıııl aafMu nnbr: um.l 11-
a,I kartarma " buaua · tsertndt 
- etkiallli " •t-tili ........ 
- elem. ctileri de ba erldallll w e-
...-Ull lıGtiln .metlere bbal tt-
*- deneaidir. 

Birind dnn. .AtMtrkla Anado-
IQa .,U ..... n, blıtlu " iç bu
pk yıl bdar dNr. B• ..oıııe. tari· 
Wll • sis prtJan ... '-tkyan 
iN ......_ tarillia tmuclıit b1J1k mu-

'nffaldJ'9ttir. Olma " cGfteru in
-. _..rme kudretini detU. gör· 
me lmdretinl bile bezan kaybeder. 
Mütarekenin en umutsuz günlerinde 
herkeı işte bu vuiyctteydi. En akıl
lılar bile bu acı, karanlık cUn1erde 
bocalarken, dehasının şimıeklerile 
doğru yolu ıören ve gösteren ve bi
:ri cüne1 bugtlne ltavuııuran Ata
tür'kit, eklerimin lMtpHla,minnetle a
narım (Al1aflar). Bid bugüne J9tit' 
tire uvaı.a pbpa1tn MJI' ile a
narım. bu ufurda ölenleri rabmctlc 
anarım. 

Santm fklncl l&fhuı, ~ taf
hurdlr. Bu ..... Afttlpnm ılbe· 
ğindt J8Pllda w ar• Mı DtıUme• 
le •m af drft. 1.oua kıoU.,...,, 
21 ~ s•l'P'•1• bafladı. 
KO.Dfcram. iç ana komiıJOD& arnldı 
ve bualua çok t.111' Ye Sok ~ 
itl«!r "1"1Jcti. Otnwnlı ...,_ ... , .... 
nua o...ı lawp ._....mdaki 
bütün işler Lozanda elendi. Fakat. e
ğer \emel anlqınau UH•DM ikl ta· 
rafta ,.._Jlk .ı.,4ı. .. feranı, i-
ki, Is •Jda ..-UDk biterdi. ta • 
rafın telükilcrinde. ıötU§lerinde ta· 

lw1B'a~~~u:i !ı~!~~~ 

Mea..,...•6Jlevlerl 
Profesör ŞükrU Babandan sonra 
mez~ Muaffcr ~y sok 
alkıtlaa.&D eöykviDi verdi. Munffer 
Gençay, Sevr'in ~dit* nuıl ima • [Bqı tinci••} 
ettirildi&iai anlattı .e lNna LOllaa- 1a:zmaktadır1ır. 
da naııl ,mtıldıtıaı tiSJU,.rek .,.. 

ki: \.l- -ıı 
••- Loaall. öJımüt IUllaa UM - • 

ittin Türk kılıc:ıle dirildillhin tari· 
bidir. 

Lo.ıq. bitQn -slDI muahedelere. 
daha o .mu Tiirk\Ul att&iı bir .U· 
ledir. 
Lozuı. emperJaliıt kuYfttlerin kı-

rıldığı Wr ı1ftc11r" nıı..,.t .:ı.enn. 
bir de..ıetia ffllapn11D llk 'ilmi• 
dir .• 
Geriç ~: ••Bi& iyilikleri oldu-
ğu cıbi, fcaahldarı da u1LutmıYan blr 
milleti.... dedi •e e,emcn Tttrldye
de llH1'118o er .. le hitap ederek lııu 
bü}'lk ıstbal balan bMMIM bin,. 
ptaa Jlun.ia. ç..•ı.ı .. Qalip.. 
ve ıturtulq SaYlfl fOhitlerlni aıll&. 

Mu&&fferden 90nra mezunlardan 
Halil Rifat Onat, he;'ecanlr bfr ta;r-

lew """ " ı..ur. dnrlm llhll 
bUylk Tlrkl,.... ltuıp eoaa ti,._ 
........ ~iii annalueal blr iaaü
baaıa 71W&ıüııai1 olara taaıcblmı 
.ayledi we dedi kf: 

.._ Loz:an, heftls ceplae 'J'Orpnhı-
pıuı alamanuı, çi-Unlo '°'9\l81l 
ailemccko .Qual iyi emeller için 
1r.ofan lamet !n8nfinln bir utkullu • --Söyı..l allaflarla keliha et..U 
cens. Loanda uuı dayaıuWıiuu '" 
egemenllftn nasıl bıuuldılmı an
lattıktan ıoara .Brinl flyle bltfrdt: 

• 
Londra, %4 (A.A.) - Londfa. 

daki umuınt tel~i. ltalya • Ha 
bet hakem komisyonu, nmtafttl 
llt hakemin seçiminde u.lapa 
bile, Uluslar Soayeteai konseyi
nin bant tehdidinin ortaya koy
duğU meselelerin hepsini ince
lemr.al !lzımgeldifi merkezin 
dedir. 

On ikiaci maddeyi ltal,.mu 
k~ ileri aünncai te • 
menni eıdilm*Wdir. Bu INdde., 
Uluslar Sosyetesi ü~leri araua 
da mıiinaaebet kesilıneaini mu • 
cip oW>Uecck anJaıımamubk 
halhvla. hakeme veya kome,. 
bat wnı]mumı derpif .... 
ve hiç olmuaa b&ktm karan" 
ya konaey raporundan ıonra, üç 
ay ftrfmda harbe mttrauat edil 
metini nıenetmektedlr. 

insanlarda 
Elektrik 

•·- Xa'-da aı. qD, ahlerlm
de • ....._ plea erWellk "'- O.. Buı insanlarda dlierleriu 
lama Stw'i ~ bil. 1 ••• et nazaran .....ar fazla elektrik kuv• 
diyoru. Taaı on iki yal önçekl w · ~ 
clftb kabflllllnlannı alkıtlıyoru. vtti vardır. B\CU ancak aaçk· 
Ne matla Tlrkttm direne, ne matlu ruu ıaradıklan. yahut d~ do 
Lonıu tiren•-· . kundmdatı vakit cömıek kabil 

Künüyo _..,ıu uumü Btlleut olur. Şimdiye kadar teıbit ~ 
Eaen çıktı v ... --~ .. aı-.tarıa &e· nU" k2vıtlua göre hakit.t vak' .. 
.flUt. • ~ ~ .... 

- ..... .., .. .. .. fwWula ... Bflleat Blen. •tetll llyıe.tnde; S. ~,..,.. slkalı ~ 
.._ ........ ..... ~..,. w 1-diıD ~ ................. - -ı..- .............. klma~ 

dendir. 
' n•r• llıa ..... ı-aı ,. ldiı 

TifUJ' Jr.-dl lçlD ml phpD bir U• 
ı..-, ,.... ..... clcYletler isin ,._ 
.. ,..Wr ...... 1 
AwılQ1i& Owınk ......_nrhı

fu ile llılda •üanıMdtıirıcle .... 
olaa tlfltlocc. ~ lmparatorl•· 
iuaılml ldade 141. De•letler, keıa
clilerl isin ,....,.. M tmpantorhak-

tao - - lı: ........... "" irap. malı ................ ... 
x.... taıUaa .. taJAWDWıla .. 
~Tiril s&lfUDi ele tot-

iı =~=--~ leriMt .... rle •llllllllpalma-
efemen1ifin ft erkinlilin elde e4iJ. = ~zanda Tiridin eroı:amı idi. 
1. iM ...... lluthaladıtmu.ı gü· 

i..u. l...'°l'WLI ,...,.,..... ı-· - fl'Olrlllll1l &.emini aala • 
.... ft L-.ncta bn~ bil· 
.......... -. bef ........ l1111tt 
ı.._., at'I anla) ı•m Tilrk 
er-enlliiala lıılnllat Mib olft. 
lımu • Udar kwnetli •• .., .. 11,. 
~r kf, muahedeyi kendi •lak· 
~e ~ huır~ letiyen dele

• •• .._ = t(lıaada• se' beh -=) ıl•i•llrdir. ı..i1tt INSal 
ft bize : clsllldtr itiMt ... ..,.. 
.. •cu.e UCUıUl blJle .uptU ....,. 

relr lruaiıclınDJftrr •• 

bnı:_ "::'=ı:::r: wrilcllll ": 

-"' -~ .:.=:-.:.. ün ... ..,........_ .. ı.o.. 

=~·-.. ~- ........... ıplr .. ... ---nktlr: 
.an Ttr"': • • ............. ,. Lo 
1U lılb.a 9.--ı&ilnl ..,.. .. ...... 
111114et.!.:tdnMlr ._~r: LoA• 
me~. apkp Ttlrlı latllrWI ... 

ıw!"=""' 'Tnra ....... .,... ....... .......... ._...,... 
minw~ Ae.tlılltlr. Htla ----... ...... ....__ 

ŞOkra Babanın allylevl 
41ı. ~ı.eı. uun usun ılkqlan
trlal ~ Uaiv,rtite lktia.S o.. 
dl.:~ ..ara r:.~. ··bu pt.. 
tarak dalııa ?M )'etini anla· 
lurulaıı ...,... Tlrlr balle ,,__ 
..,1 . topraldarua bırı•••ıı ... 

:1.;:' .. -::.~:~ ~-
-'k" a.ı-.. Wt •d;:ı... ~ d,\IU14e ~Un 
.... YHlbU, ;.tftıa Mf fbJa ımtıandlP keJÜM Ylnbı 
1met olmak ~mda ~ ttı• •• L:.. • • 
ldD ta.,.. •ınnaHIJ ·' lfMle ea ~""' U..U '511iJea" 
• a.u- ltıı•ı•-. ı... ..._., saıııar- 11'81md• vuatl olanll 
Wr 1nalmk ,., ......... ....._-. hll•ı'aa alimi adedi ıaı 
ncalı '* ""8 ~il, bGtla Wı 
,..rdua ı.Jt blr J'J\re1ıi .atctUı lru\l. ~ktedlt. 
,.,.,. wr.ıeHıı. - R~ eoa yapd• .....ı 

..:.!.. ::::= .::-• -= .tepıeclc muvaff.ıt ôlen naıutt

..... ı.- ....,,._ ..,.,_ hrka içte l>irial M4IO "* 
bir ulUIUD .. mAttanyı.s... t :ıiU ~ Hı1bm ~ 

Tlrenfn aonu "*' tdl*let · .-
Aylfflcı Wtti. Tlıw - ~ kesi h8ldblllt lldwhıwda Wlia 

dL Hahk Talebem Kun..a tuafm-~ Mslrlaaan otoaloblUerle Tü • %,100 O,.tilcte 7GO ini Ud-. 
118 c-Hıi1'8t anıtına cldildl lar ~· 
Mel._.. mut lahdt !ltlklll Y--..ıa.n-w ~--=-- ... _, __ 

mıpm tel4I. 11...Ufer 0..Jla ~~-e • .._ ..... "'9Mll 

BIJent ilen. Halil Rifat Onat 99 dalgıçlar atulbda birincilili 
S:ııtmden mUteteltkil heyet IDıta Rusyalı S&nolnikov k•llNUlftlr• 
~ çelnı&f koydu. Beyu dtnilde Kaadllak körf• 
..,.;= =-=k C:: t'••ır. sitıdı 17 )'lld•beri dailia di
tadra Loaa ıtini ~•=ti.; binde yatan Sadko adlı buz kı· 
paçllffn llf&&luau ..... Jtlftdl._ ran gemisini ı 931 yllmda deni· = A=Jt nammı Cu.ur Bal • zin yüzüne çıka~k itinde yir· 

1
_;. lala~ Seltretcrl bbul e.ttl. sni yedi metre dibe dalank buz 

dqı ..-teı;:~~ iten· Jib~ a~a üzorinde kauçuk bir 
91 elbııe ıle yedi bas'* ••t kal· 
.....,.... lftlltlr. 

LollG lia~ mbatlıltlh ,... ncl R'*leri apk ırklara dtliJe. 
,oda ela neırıyat yapılm•ttı. rini IÜR91 k~lr. 
lluımlardın Nurullah .&••ter, it- Meseli r:-mer, a.-.a....ıcb ada-

n ....,... verdiii '6Jlndt levr ve Y~ QIYIU""'• 
IAA1l •uahedelerini mukaye.e et- lılan ve P\ıesili'ler palal'l ıti· 
:\" Loun muahedui billrihDleri· nqin t.... k....-ak ,.;ne 

,. illa ula~ıı " dellliftiı ld; daha ~· 
._:;_:f:ıll~i mıllfyi. TUrk ulueunu y--.ı~ vıanr.mn illllnla• -.- ç n bitin acuaa bb&al tt- ~,,-,._.,.., ~ '"'rV-

:f!! lltt, TUl'ktl. ÇUnkU. oıma fiil d6* ....... f'ldlde 
-.-dl. TUrkUn ,Uktek karüttrlal t.111du 4olmı· 
..,..,.. Atatıklr ..,.. Ne _... yaaJar lun 
~i--Tlrlrtls.U.dtAtatarlıe- iar•l ..ı-ı•': •-wr- , ... _ 

uı ......... ~. 
Hlllkevlerlnde 

24 ~a Lozan ,ununu kutlu • 
!:;k ~n tebrimisdeltl Hatkttıe • 
veri~........,,...,., ... 

Beyotlu Halknin.de ll.5 ta IU 
toplantı, ICadılıey RalhYhMI• dt 
Loun &UaW .... .._ ....., ,. 
pıhn&ıtır. 

Bmn ı8rttlmD•le " laJllln 
bu çocuklar. ""'4Jk•an ...,._ 
ketlerde tıpkl dllw çoalklar p. 
bi ayni h'*'* " imti,..._. 
~ptirler. Gerek dbal.1•11111 
11vil kanunlar onbara ber 
haklan vermektedir. 

'Dtlll'YA 'AOIR SllCL BO llAC.LARI YAPMA&T.u> fCSSIJIPIYONU BRADOKICA UTOIUil'YADA 'OOS'l'Bltll 
DEN ~ 1R. A"Lf.NAN BABERLERB 00.R B •RADO& INd UNUIN• •z, Hl BlR MA& l' UMAMA.K IUJ.IARıNDADI& 

.....-!".r"!__~clf. Profetar, bıından 
rW ant=:-. •,..mm del nfe· IU • ,.,w Yt 0..all ı..ar. ........ .. :n~ -: keskin bir kıhç Jibi 
ilah " lllallledeler hılrbtcla 

a.,..,tıu H•mncte ıı.s ta veri· 
ı.. .... ••n-het~ent 
mUtllif .. HuJA-e ı... 
mı ctbililU anlatan çok teılr r .a,
levil• INıfa.Hr. Halh.tnla tpOr ıu· 

. İnciler, hacim ltlmUt MrlM· 
nne nazaraıı c;ok b1J1k f-'11111' 
arzederlcr. BD ufak inci 1111 ltll
yük inciden 1,911 defa clllsı 16 
yüktür. ıt ftrdlkten IODra Kmunl dn-
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Paolo Ve Françesko 

Dünyanın En Güzel Bir 
Kızı, Dünyanın En Çirkin 
Bir Adamı ile Haberi 

J • 

LQ{mc:-_d::n Evlendirilmişti 
13 üncü asırda italya saraylarında ge~en 
entrikalar ve kanlı bir aşk macerası 

Cn üçüncü asrın ikinci yarı
sınu doğru İtalya şehirlerinden 
:Ravcnna ve Rimini en nihayet 
biribirlerine barış için el uzatmış 
bulunuyorlardı. Rimini'de hü • 
küm süren Malatesta, Ravenna
nın hakimi Polenta'ya şehri 
müstevlilere karşı müdafaa için 
asker yollamış, yardnn etmiş ve 
bu dostluğu, barış takip et· 
mişti. 

Kanla yazılan anlaşmaların 
uzun sürmiyeceğini bilen Mala
testa ve P.olenta ibu dostluğu iki 
hanedan arasında mes'ut bir iz· 
divaç ile daha kuvvetlendinnck 
istemişler ve bunu temin için de 
aralarında elçiler gidip gelmeğe 
ibaşlamıştır. 

Malatesta'nın müşaviri Pol
do bir gün bizzat Polenta'ya ge
lerek resmen kızının Malatcsta
nın büyük oğlu Giovanni namına 
izdivacını talep etmiştir. 

Çirkin bir erkek 
Giovanni'nin çiııkin ıbir er.kek 

olduğunu ve kızı dilber Frençes
~a'nıa bu oğlana severek var
mryacağını bilen babası Polenta 
evvela bu teklifi reddetmiş, fa. 
!kat sadık Toldo hakikati şu söz
lerle olduğu gibi ifade etmesi 
üzerine gevşemiştir: 

"Giovanni ıher halde güzel bir 
aelikanlı değildir. Kızların rü
yasında gördükleri parlak tip
lerden değildir. Hatta topaldır. 
Fakat o kadar nüfuzlu bir deli
kanlıdır ki, bU-tün memtdt~in 
istikbali onun elindedir. Bunun 
için yüzü biraz korkunç ta olsa 
Frençeska'ya en mes'ut ve mü
reffeh hayatı o temin edebilir r' 

VellAletle evlenme 
Maamafih güzel Frençeska

nın babası Toldo'ya bu kadar 
saf ve dilber bir kızın ıböyle çir
kin bir herife verilmesinin bir 
cinayet olduğunu ileri sünnüş, 
fakat bilahare oğlu da Toldo -
nun sözlerini doğru bulduğunu 
ısöylcmesi üzerine izdivacın 
Frçnçeska ve Giovanni'nin biri
birlerini görmeden evvel bilve
kale aktini kararlaştırmışlardır. 
Bu karara göre Giovanni'nin er
kek kardeşlerinden biri ona ve
kalet edecek ve gelini izdivaç 
merasimi hitam bulduktan son
ra elarak Rlmini'ye götürecek
ti. 

Kızına karşı işlediği cinayeti 
idrake muktedir olmıyan Polen. 
ta 1:alnız kendi ailesinin değil, 

belki de tarihte en adi bir entr 
kaya kurban gittiğini anlan 
olsaydı elbette sözünden g 
dönerdi. Fakat ne yazrk 
onun gözünü muvakkaten 01' 
hırs bürümüş bulunuyordu. 

lzd iv aç meras · r 
İzdivaç merasimi için ş: 

çok muhteşem surette hazır}: 
dı ve donatıldı. Frençeska 
bekliyen akibetten kimsenin t 
berdar olmaması için de şeb 
deki bütün boşboğazlar, dedik •. 
ducular ve büyücüler sürüldü. 

Maamafih böyle mühim bir 
izdivaç gayet tabii olarak umu
mun alakasını celbetmiş bulunu
yordv. Buna rağmen, sokaklar
da trampetler çalınmıyor, şen
likler tertip olunmuyor, fener 
alayları yapılmıyordu. Polenta 
ailesi esrarengiz bir hal almıştı. 
Frençeska da susuyor, sanki ev
lenecek kendisi değişmiş gibi 
her şeye karşı son derece biga
ne davranıyordu. 

Aşk ve evlenme 
Dilber ve ateşin Frençeska 

aşkta kendisine intihap ıhakkı 
verilmediğinden hakikaten mü
teessir olmuştu. Evvela sevip 
sonra evlenen fakir, işçi kızları 
bile şimdi ne kadar kıskanıyor
du. Madem ki Giovanni'yi ken
di intihap etmemişti; şu halde 
ne olursa olsun onu kabul edip 
etmemek hususunda son bir inat 
ve israr göstermdt hakkı değil 
mı- idı? E~cn alıamij olcfotru 
yüksek terniye kendisini şiire 
son derece inhimak ettirmiş ol
duğundan idealine uygun olmı
y a n erkekle evlenmektense 
açıktan açığa isyan edeceği de 
muhalcltaıktı. 

Buna kat'i sur:ette karar ver
diltten sonra ona ne söylenirse 
bilaitiraz kabul ediyordu. Çağı
rıhncıya kadar dairesinden çık
mıyordu. En nihayet süvarilerin 
kılıç ve nal şakırtılarını duyun
ca asabı o kadar gergin bir ha
le gelmişti ki, ne yapacağını bil
miyordu. 

Ay gibi delikanh 
Malatesta iki gün babasının 

nezdinde misafir kaldığı halde 
onu Frençeska bir kere olsun 
gönnemişti. Nihayet ikinci gü
nün sonund<.l kendisine hizmet 
eden iki kızdan biri onun yanına 
koşarak: 

"- Çabuk koşun Madonna 
Frençeska. İşte geçiyor. Göre
bileceksiniz. Ay gibi bir deli -
kanlı!" diye sevinmişlerıdi .. 

Zavallı Frençeska gözlerine 
inanamamıştı. Bu kadar ince 
bir delikanlıyı niçin o kadar 

• 

çı • 
den 'tı. ..• ıişl •• 

Sanki gözlerine inanmıyor• 
muş gibi: 

"-Acaba ısahi bu mu?" diye 
soruyordu. 

"- Evet Madonna, ta kendi
si. İsmi de güzel Paolo imiş!" 

Frençeska'mn sarayında ne 
kadar kız varsa, koşup gelerek 
dilber prenseslerini öpüyorlar· 
dı. Her dudaktan Paolo'nun çok 
yakışıklı, çok güzel ıbir delikan
lı olduğuna dair sözler dökülü• 
yordu. 

Merdivenden •ta§ı 
Frençeska yüzü sapsan oldu· 

ğu halde bahçeye giden merdi-
"•ni )"A"'"Ag •• ..., ... ~ .: ... J~ .;f9~- &#Ü. 

dakika sonra kulenin d~binden 
çıkacak, karşı karşıya gelecek· 
lerdi. 

Kendisini ilık defa göstermek 
için bir gül fidanının gölgesini 
intihap eden Frençeska'yı an
laşılmaz bir korku almıştı. Bir
kaç gül kopararak heyecanım 
göstermemek üzere bunları yü
züne kapadı. Asabına siikilnet 
gelsin diye uzun uzun kokladı. 
Kulağına gelen bir erkek yürü
yüşünUn ahenkli hatveleri işte 
yaklaşıyordu. Yüzünü yana çe
virdiği zaman ebedi aşk hikaye· . 
sile dünya tarihine geçen Pao
lo ile Frençeska karşı karşıya 
gelmişlerdi. 

Sihirli güzellik 
Frençeska'nm güzelliği kar

şısında hayretlere dalan Paolo 
biraenbire irkildi. Evvela göz
lerini haddinden fazla açarak 
bakan delikanlı bu sihirli güzel
lik karşısında bir rüya görmüş 
gibi oldu. 

Bir insanın kall:jnde kadına 
karşı ani olarak tesirini yapan 
sihri cazibeyi tarif için sayrfa
larca yazı yazılsa yine boştur. 

• Franrrslıa'yı lıc&c:w, evlenmede ıı.wkili ol~ bir llfl~ vcuıtaaö clün
)'Clnın en fİrkin adamına vcrmiıti. Bu izdivaçtan maltMJt ilri ltalyan 

Frtın,e•lta ıtenaısuai ilk clela 
6 ;;.termelt için hir pl lülanı· 
nın 6Ö'6esini intihap etmifti. 
F altat ifinde anblfılma~ hir #tor 
luı oarclı. Birlta.ç pi ltopararolt 
hunlarla yıiziinü ltapadı. Heye• 
canını helli etmelr memi)'Orclu. 

• • b-Bu dakika öyl, oir andır kı, u-
nu her ıey<:en evvel hissetm"k 
lazımdır. İşte Frençeska da 
böylece, haftalarca geçirdiği 
uykusuz geceleri, babasına kar
şı duyduğu isyanı, koııku ve en
dişeleri bir an içinde unutuver· 
mişti. Bir sürü fena düşüncele
ri, kabusları Paolo'nun bir te • 
bessümü unutturmağa kafi gel
mişti. Hele onun kendisine is
mile ilk hitBJbı; .. Frençcska !" 
deyişi o kadar tatlı gelmişti ki, 
gayri şuuri olarak elindeki gü· 
tün dikenlerini sıyırdı ve ona 
uzattı. 

_...... .. -

meraıııı.. s•6n~.-u,. 

Kızlar ktuu~ouıo c:n süslü elbi
sesini, en pa:halı mücevherler~.ni 
takmışlardı. Heyecandan goz
leri bir şey görmiyen, kulakları 
hiçbir şey işitmiyen Frençeska
yı kapının eşiğinde karşdıyan 

Françeska'nm g8ı!ıs 
Evvelden hazırlı1' 

olan Frençeska'yı 
koyduktan sonra ~!d• 
hazin oldu. Bera:be~ıo· 

Toldo: 

dadısıncf an başka k ·· 
yan Frençeska'nın 
yaşlar akıyordu. 

Allahın emrile Bir sürü hediyeler, 
kucağına yığılmakta• 

"- Hürmet ve selim Madon de çantalarına, . 
na Frençeska; sizi Allahın em- · dı 
rile jıki asil ailenin muhabbet ve yerleştirilmekte 1 ~ 
dostlukları namına tezviç etme- Babasından ayrı ş1 
ğe memur edilmiş olmakla ha- çeska'nın kalbine i ~ 
yatımın en şerefli gününü yaşı- de o kadar heyecanl~ 1 
yorum" dedi. · h idiler ki, biribirl~ 

ODI ve el İzdivaç .merasimin~e ço.k az cek sözleri ağızl . 
1 Paolo, gül ve onu uzatan eli kişi vardı. Paolo bıraz ilerde kalıyor; bir türlil hı• _..o 

tutarak dudaklarına götürdü. pencerenin altında duruyordu. · 1 d Esaır": 
Elleri sanki ateşten yanıyordu. Masa üzerinde duran parşö - edemıyor ar ı. ~ 
Avucunun içinden henüz gülün men izdivaç ilamına kızın baba- rında Toldo ve 0 :,d;.!: 
dikenlerini atmamış olan Fren- sı evvelden imzasını atmış bu- lunduğu v.~ d a~r·1~ e~ 
çeska'nm elini sıkan Paolo kt- lunduğu için merasim de uzun ~~~~!.~. mu a an ,,,a 
zın yüzündeki hafif ıstırap ve silnnemişti. N c dilber kız, ne us utun ş~ş.ıra baııt' 
tatlı bir a-cı izlerini görerek: genç ve yakışıklı delikanlı ara- çeska kendı •.ne 

0 
"- Gül, dikensizken mi, yok- larında bir kelime bile teati et- , kastten :ıak'l'da~ dstı' 

1 sa dikenli olarak mı daha iyidir mcmişlerdi. basına bınerek bır ı0 
1 Frençeska? Dikensiz gül olur 1 Her ikisinin de imzalarını mek üzere babasııı 

mu?" · atarlarıcen hey~an ge:ırdikler: ayrıld•. rt 
Paolo'nun bu sorgusuna ce- tamamen. anlaşılıyordu. Şekilde Fakat Paolo'nUJl 0di 

vap vermeden ondan ayrılan elleri hafıf hafif titriyordu. yışı kızın nazarı . 
dilber kız, tekrar dairesine av- Frençeska'ya refakat eden kaçmamıştı. Betkı ıd"' ıehri ara•ında aenelerden beri .üren düımanlığı ortatlan ltaldırmak· 

tı. Genç lmuı filhakika damadın çok çirlt . ._ı olduğunu •Öylemiılcrcli. 
Fakat iMlivaç merıuimi ema.rncla o vekil olan delikanlıyı llÖrdüiü 

~man böyle bir entrika çe11rilebileceiini hiç aklına bile lletirmemiı 

ve ona tlerlaal ôıılt olmuıtu ••. Bu delikanlı gcıı, kızın rü)'O•ında can
landırdıiı aıltın hım timMıli iJi ..• 

det ettiği zaman bütün kızlar yi- Told~ imzaların kurutma işini meşguldü. Bi~ . da oti 
ne etrafını alınış, ona türlü tür- ve saır teferrüatı Ostasio'ya bJ· Polenta'nın incısı. A ofll• 

• 1ü şeyler soruyorlardı. Hepsini rakarak ooadan onunla birlikte nizinin kenarından ta fi 
de ayrı ayrı öpen Frençeska se- çrktı. Fakat ayrılmadan evvel ni'ye götürecek ~o ıci 
viı)ç gözyaşları dökerek sedirin elini Paolo ya uzatan kadın muşlar; meçhul bırda 
üzerine uzandı. onun e11erinin buz gibi olduğu- ru sürükleniyortar";~,.a • • Ertesi gün Frenseska büyük nu hissetti. Bunu kalbinin sı - [r> 
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ŞAPKALAR 
Saçlarınızı 
Boyayarak 
Şahsiyetinizi 

Değiş ti re bilirsiniz 

Oııear Wı san at hayatı benzel-
tır, dcmştı H r devırde. buyuk res
samların etk ı k<ıdın guzcllıgı hak 
kında baş a r ıdeal gutmu tur. 
Rubcnı ında Fi mand zUh-

rc ı mod o tu On 11ckızıncı yuz 
yılda, Wat r, B chcrtcr, mem-
lekette Fran z tıpı ol n bır kadın 
yaratmı Jard r Bunu Romanusrn 
dcvrı ve o d ın rn razı guzellıklcrı 

takıp cttı 

Karı ıklıklar ve tezatlarla dolu 
olan dcvrım acaba bır ınhıtat dcv
rı mı, yokta bır uy nış zamanı mı· 
dır? Bunu cnuz kcstırcmeyız. Bun
dd hukmu a k gelecek zamanlar 
verccektır H r halde kadın guzcllı
gı ıkı te ır a t odadır: 

1 - Spor erakı "e sıhhi hayat. 

2 - Boyanma ve makıyaj. 

I 

Atın kadı bu ıkı tesınn biribiriyle 
karışın ıından do muş bır tıptir. 

Ymnıncı y zyıl kadını da ressa-
• mını bulmu tur. Van Dongen .. onu, 

r.ınırlı ve as golgeıi ıle, makiyaJı 
ıle, u luplu kaşları ve dudakları ile 
tarihte tesbıt edecek ressam budur. 

Van Dongen, yalnız, modern kadı· 
nı anlamakla kalmamış, onu belki 
ıcat cylemıştır, ona, yeni bir estetik 
yolu çızmı tır Bu evrimlerin en ba· 
rız ernareıı şuphcııız kı, boyanın de
ğer ve ma en anlaşılmıt olmakta· 
dır Sankı, b yaz ırk, Ustunlugunden 
dogan ıururu kaybettı Avrupa kadı· 
nJ, beyazı un zıyade urı r nge, 
kehlıbar bo Aıya ve Okyanaıya 
gU ellıkler e duşkun gôrunuyor.Te
nının fonu yle keblıbar re,ni:ınde 
olunca, ya lan maluyaı. zarurı ola
rak d ha ca J ve p rlak olur. Kır
pıklerın m vi ve ye ıli, yanakların 
allı ı, dudak rın gelındk ve gcrani
um rengı, ıncc ellerin ucundaki tır
n kl rın al ve ko"u kırmızı lak rcn
gı gıbı . 

Bu Sene Şapkalarda Ne 
Gibi Değişiklik Yapılıyor 

Holiuutta ~ol~ıan. dedikodulara Bu garibenin de yakında ortadan 
balıılıraa ıevı"!lı ~rtııt Franceı Dra kalkttcağına fÜphe etmemelidir. o. 
lı• ortaya yenı bır moda ıalmııtır: nun için bia gene güael laa11r fötr 
Cam ıapk!'... . ıapkalardan ayrılmayalım .•. 

Evet, vtıkı~ elbıaelerde, mantolar Meşela bu aayladalıi reıimde 
da bu.ndan bırkaç ay evvel cam düğ Claudette Colbert'in tGfldıiı pı:el 
meler, cam tokalar çok moda olmUf bir "Tolıe" •Örüyor.1U11ua, nvimli 
tu. f allat cam fapka yapmak kim- artiat fGpltaaını, eldivenlerini, man· 
~nın akılu1tt gelmemiıti. lıte evue- toaile ne p:ael uydurmUflur. Pariı 
~a. Av1upada cama lıarfl gÖd•rilen mocl0C1lan bu fGplıanın bu Hne 
ıtıbar nıhayct done dolafa Holiuuta pelt moda olacalını söylemekten çc 
kadar gidince böyl• garip bir plıil lıinmiyorla , 
aldı. "Dayanır mı tifcdir bul" diye l>ii•r tara/tan J•ann• Aubert'in 
m•ıltur bir .öa vardır. Onuın için bu ı·- Suay V•rnon'un siydiii fU fGP
fQpkaların da çok uzun müddet da- kalara bakuı. H•l• Suaynin siydiği 
yanamıyacafını rimdiden k«tİrebi- parlak laeutrlı gaeİf Bre•toıt fQpka 
liria. Hem maa:aallah bu ıapka mo ne güHl. Bunun yanuıda ayni artİ•t 
da oluraa, her :saman kaynanalarile küçülı tayyörle telfdıiı ltüçiilt fGP· 
ka&ılla eden ıelinlerin hali ne olur? kaya da di>r•cck yok ..• "'k ve cUr'et alanında yapıla

t k adım kalmıştı. O da ya-
J n gu el ve yakı klı bir kadın 
b ka a Jn kiya31ıı çıkamaz oldu 
< ~tı elQdmc,.: 

hr 11yle orta· 
tehlilcuine uğrar 

gıbı Ş k bır kadın saç
d n va geçemez Tabıı, 

ıarıf ve g erı ıı nuanalar, kadın 
yuzUnun rar k hoyaları ale mut na-
sıp du m S çlar tla, tıpkı çehre. 
~ıbı p rl t lı olmak gcrek-
tır. 

ın en buyuk cnıbeaıdır, 
nın en ı:;oze çarpan i.-ı 

ara b k rak bır kadının 
ıt edılır. Bu. bır aan-
t csmerdır, hükmUnu 
rdır. Bir kadın geçen, 

guzellı ını de ıttırecck en eaaalı 
şey, pçlar ı boyamaktır. Saçlara 
daha parl k d h ııcak tonlar ver- 1 
mek orıl rı ha goz ısırıcı bır tekil
de a ılem tlcdır kı kadın .-ıh11ye
tı ba•ka r şekle koyabılır. 

öne-e. bo anmak vahim bir ıtti. 
gü tü B u kadınlar ııtemıye ı te· 
mıye- ya rlardı Halbuki, bugun 
bundan daha sade hır şey yoktur. 
Hangı zanf kadın vardır ki, yirmi 
bet yatına kadar saçlarını iki uç de- ' 
fa başka renklerle boyamıt olmasın? 
Şlmdı, uçl rın rengini değiştirmek 

1çin boyaya bile lüzum kalmadı. Ore
al'ın yaratt 1 yeni bır usul ile, ber
hanıı bır bayan uçlarının renıını 
bır saat ıç n bıle değıttirebilir. 

Artık. bayanlar· Size her turlu 
kapr11'e, her turlu fanteziye mUaaade 
var. Saç boyamak lçın kullanılan 
cloral, ııhır ı bar banyodur. Bu, bır 
boya de dır, uçların koımatiiidir. 
Boyalı ıu de ıaçlannızı bir defa çal· 
Juyattnız uçlarınıza ıatediğiniz nUan
aı vermlt olurıunuz: aade bir pm
puan ile. boyayı bir defada çıkanr
aınıı. Cloral ıle ıaç boyaına bir ma
kıyaj kadar 'kolaydır. 

Yetil boya, sarıla.ra. çok yaraırr. 
Yetil bır rob ııydığınız vakit uçla
rınızı sanya boyayınrı. Zarafet bir 
uyum (ahenk) tir. Zarafet tımdıye 
kadar bu derece deri gıtmerni1tt. Bu
gün, ine b r kadın, bir akpm için 
tuvalctın ve saçlarını aynı renge ko
yabıllr Ne lukl delıl mı? 

Empresıyonııt re&aamm uıta cö
zU, kadın aaçında, yetil. pembe •e 
menekte aklalen c8rmUfti1. Çloral, 
hayatın un'atı takht ctm~inl miim
kUn kılıyor. Bununla kadın, kendı 
artlstı olu or, boyaların sıhrinı iıte
dı 1 ııbi kullanıyor. Bunu la bera
btr, ~bUr artiıtı beraber h ma • 
dan rıyade kadına lbım 
c:elıkler meharetı bec:erıkhh 
kın bir na an ve p19kın bır e mec
buri kılı bunun içındır ki kuaför, 
iradın ıüaellıtınln en de,erlı rard m 
cıudır. • 

AiLE DOKTORU DiYOR Ki 
~------------------

Kanser Hastalığı Yüzde Seksen 
Tedavi Olunabilir 

Hekim ıızin SJrdaımı~ oımalıdır. 
Zannetmeyinu: kı, doktor, yalnıı 
ha&talıkları bilır o. aatlık için ce
reken 9eylere de vAkıftır. Satlıtınızı 
korumak için ııze nHihat edebilir. 
Şüphe etmedı ıniı halde tapdıtınız 
ha&talılcları ke9fetmete onun aan'at 
bllaiai klfıdır. Şu kllıik cUmleyi 
hatırdan çıkarmaymn: 

"Sıhhat halinde olan bir adam. 
kendınden haberi olmıyan bir baata-
dır • ., 

tıı bu kadar l1cri ııltOımemeklc 
beraber araura doktorunun kendi • 
niıi muayene cttirinb •e adıhatiniain 
yerinde olup olmadıfmı anlaymız. 
Böyle yaparunıı. herhıncl bir has
tablı baflanııcında tedavi ettarmeie 
muvaffak olurıunuı 

Birçok hutal klar ardır ki, ba~ 
lancıçta ciddi et e te avı ediline ça
buk aavulur Kanter ılbi, verem ıi· 

bi •e b8tka1an. Efer vakit ıecilrtiri 
lirse. ne ameliyat, ne de teda.l fay· 
d• vermeı. 

En korkunç hHtalık o1an ıranaer, 
batlanaıçta yapılacak bir ameliye &le 
kabıb tedavıdir. Eğer birkaç ay ıe
çenc, artık ameliyatın tnin oJmaı, 
oJaa olsa hasta daha bır müddetçik 
Y•tar Ye fakat aonunda ailner. 

!tte bunun içindir ki. inaan dokto
runa ilk uk bat .urmabchr. Bu tarı, 
haatalıta hatta 8JUme karı ıiyi bir si· 
gortadır. 

Doktora her tUrlU korkulannuu 
açıkça atiyleyiniz. Hiç SJkıbn&YlftU• 
Önce çektitinis haıtabklnı ıöyleyi • 
niz, .oracatı auallere açıkça ve kıla· 
c:a cevap verinia. Baylece oaun tet
hiııne yardım etmlt ve kı1111ettar bir 
zamanın kaybolmallna mini oımuı 
ol ununu.. 

Ev Kadını 
Ne Bilmeli? 

Soianı nasll 
DoOramall? 

Yeni celin e•lenene kadar elini ıı· 
cak sudan aofuk ıuya 10lunannttı· 
Çünkü her iti annesi ıiSrüyordu. Or· 
talık, çanıa,ır, yemek, bulatık. hep· 
ıi hepıi annesinin UıtUnde idi. KD
çilk bayamn iti iae ıüelenip püılen7 
melr, cuip tozmaktı. Fakat vıktı kı 
evlendi. O zamın it bap dUttU. Ye
meli pı,irec:ek. ortılılı temııliyecek 
hep o idi. Yeni 1eıın daha hamarat· 
tı. itten kaçmmazdı. Fakat onun en 
ıiyıde ııkıldılı teY aotan doframa'k
tr. Znallı bayancık elıne ıofan ~e 
bıçafı alınca hUncUr hUncUr ıllardı. 
E. kaynana anne ıibi olur mu 1 Bu 
sefer de kaynana -elini ıofuk •udan 
sıcak ıuya aolanuyordu. Bir gün yi· 
ne yeni celin ıaılerinden yaılar dö
kerek solan doframıftı. lıte tam bu 
unada emektar dadısı en geldi~ 

- A dedi, kUçUk bayancıtım sana 
yarık delil nıi bayle aoian ıoyup 
hlln.nr hüngür atlıyorsun. Bunun 
kolayı •ar. Bir tencere ıu kaynat, so
lanları bu kaynar suyun içine at, 
ıonra çıkar ve dolra Ha patates 

Güzellik 
KREMi 

HIYAR VE MARU· 
LUN eOZELLIK HU· 
SUSUNCA KADIN· 
LARA BÜYÜK FAY· 

DALARI OLUYOR 

Okurlarımız, başlığı göriıncc, 
t bunun mizahi bir şey olacağına 
' hükmetmış olmalıdırlar. Hayır, 
ı ciddi bir bahistir. Çok zaman-

danberi, güzellik enstitüleri, vi· 
taminlcrin hormonların, ve ba • 
zı otların, özel hassalarile meş • 
gul olagelmişlerdir. Enstitüle 
rin uzmanları, bu esasları üzeri· 
ne, çc' tavsiyeye değer ürün:eı 
yapmışlardır. 

Çilek ve şeft:ııi özünün ve 
sütlerin güzeJfü.te ne kadar bü 
vük rol oynadıgı hellidir. 

lngilizlcr, bu y lr::- çok ileri 
gittiler, Londranı, uzman he· 
kimleri, vitamin r;ctiren tabiiğ 
mahsullerin kulJn.ızimasmı şid -
detle tavsiye edıyorlar. 

Okur bayanlarımıza, bu yeni 
güzellik reçetelerinden birka • 
cını arzederek denemelerini tav 
siye edeceğiz. 
Güneş banyoları, rüzgarlar 

ve saire ile kararmış derilerini 
tazelendirmek istiycn bayanla • 
ra, en çok ı ağbct gören reçete • 
)erden birkaçını ya ııyoruz: 

ı - Marul yapraklarını ve 
yuvarlak dogranmış hıyarı 
mümkün mertebe sı!.mız; daha 
iyisi onları bir havanda güzelce 

, eziniz. Blıtün usaresini çıkanna 
ğa çalışınız. Bunların usar_esine 
iyi zeytin yaiı katınız ve hepsi· 
ni lanolinle yapılmır bir parça 

1 

kreme kanıtrrınız. 
2 - D~rinin yıkanma ve tas 

fiyeai için birinci sınıf bir müa • 
tahzar: havuç usaresidir. Taze 

.. havuçtan çıkarılır. Egcr taze 

Sorgulara Cevaplar 

Rakı ziyafeti 
Yine Büyükada'dan bir ev sa

hibesi soruyor: 
ICocamın •tbdaıJarına Ye btıla

rına yirmi lıi~ililc bit ı•lı• sı7aled 
,,1ıeceğim. Ancalı yemelı vermeden 
m.u ile ilrtil• edecefir. Bu mi•· 
N~de •ğır bit tuH/ft ,,i'rmem mQ. 
nasip olur muJ Sade bir elbise mi 
daha muvalılc olurl 

Cevap - Sade ve basit bir tuYılet 
mesele•i davetlilerle olan Nmımiyet 
ve doslulc dereceniıe baflıdıt. içici· 
lı olduğunı g6re dıvetlilerinı umi
mf dost/ırınırdın olduğunu t•hmin 
ediyoruz. Onun ı,;n tuvıletln fOi 
ağır olm•mısı llrımdır. 

dolramı11ın. ha aotan... Kat'iyyen 
gösUne ıuyu kaçmaı ... 

Ballk ya§ının 
Fazlletlerlnden 

havuç yoksa kartını, suda hafıi 
çe haşlamak lazımdır. Usareyi 
çıkannadan evvel, haşlanmıı 
havuçların suyunu iyice çıkar • 
malıdır. U ıare şöylece tatbik o
lunur: 

Bir tillbent alkolü sütte. bir 
kaç defa katlanrr. Böylece bir 
kompres elde edilir. Buna bol 
bol havuç usaresi katılarak ah -
na, yanaklara ve çeneye konu • 
hır. 

3 - Gayet beyaz bir teni mu 
hafua etmek iıtiyen bayanlar 
için de ıu reçeteyi tavsiye ede· 
riz: 
Döfülmüş bir yumurta sarısı 

nı ayni hacimde çii ve donmuı 
sütle karqtınruz. Bu halitayı, 
parmağmızla, ufak ufak wrarak 
yüzünüze sıra ile koyunu. Bu
nu yapmadan önce, ~iizü 
ııcak ıu ile yıkamıı olmama li· 
zun gelirdi. Bunu deneyiniz. 
memnun kabnuuL Sonra yibü 
nüzü, birkaç tt.mla hemin illvc 
edilecek ılık ili ile ~muz. 

Şimdiye kadar bllditlmbe ıöre 
balıkyıtı eıhı -çocuktan ku.ntlea
dirmeie yarardı. Son uınaalarda. 
balıkyatı ile yapdan bir pomadm ya· 
ralan iyi etmele yaradı~ı anlqıb· 
yor. Bu yal ctotruca ne11Çleri besli· 
yrrek yarayı lyilettlriyonau .. Yara· 
lar çarçabuk kuruyor, ve kabuklan•· 
rak deri dUmdUı bir bale geliyOI\ 
)ılorlna balıkları, bizim operatorlcri-
mlllt rekabet mi edecekler?., Güze/ bir •Y.•kkıbı örneğı 
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Bir Gürültü .,işittim. Hemen Pençereye Koştum· 
Birde Baktımki Sen, Civanşiri Kamçılamıyor mu 

Ve gozlcrini ciddi bir bal:ışla, Ma 
mış Brrdıya cffkereK: 

- Merak edıyorum doğrusu-. -de 
dı- siz nasıl oluyor da bugün: benim 
başırpdan geçen vakayı benden daha 
iyi bire biliyonunuz? Ad'amfarrnızm 
kavga bitmeden nasıl yetişip gelebfl.. 
diklerini de bir: tür:lü aklıma sığdı -
ramıyorum. Acaba siz adamiarınızJa 
beraberdiniz de kendiniz fşe karış • 
mak istemeyip onlardan ayrdmayı 

mı doğru bulmuştunuz? 

- Çcrçr... Hayır, yine olamctz 
Çünku R tem Mirza fle gelenlerin 
hayvanları E-.an ter içinde idiler. De
mek k~ dolu diz.gjn epey uzak yol -
dan gelmişlerdi. Sonr:a kar tipisi al -
tında beni bin adım öteden seçmiş 
olabıleceğinizc de rhtimal veremiyo
rurm 

Bu sırada u ak içeri girmiş ve iki 
kenarmdan sırmalı iki çevre ile tut-
tuğu kulplu büyük bir tepsiyi sini -
nin iızer:ine yerleştırıni ti. Mam 
Han iltelerdcn birine bağda~ kurar• 
kcn ona; 

- Su getirmeği unutmuşsun ... Ça
buk oll 

Diye bağırdıktan sonra genci ko
l undan çekip karşısındaki ılteye o
turttu: 

- Gel gel de anlatayfm ... - ..... 
- Amma da içten puarlıkıı ol • 

muşsun Kuşoğlan t İki gü ' .. bu ne 
büyük değişiklık ! Huysuz bu tay gi
bisin. 

- Kabahat beride değildir sanr • 
rım. Arkadaşını Murat oğlan Kazan 
da Mamış Bırdı Han oluverince be -
nim ufak tefek deği§melerimi tabii 
görmelidır. 

Gür sakallı dumanlan tüten çevir· 
menin nar gibi kızarmış bir budumı 
koparıp ona uzattı. Sonra bir budu • 
nu da kendisi diş1emeğe başlarken 
gözlerinde alaylı Dir bakış befı :di: 

- Dinle 1 -dedi- Kazana gelir ge!, .. 
mez ilk ~im Pahatur Can'a habeıı sal 
mak oldu. Fakat gönderdiğim adaaı 
izini bı.ılamadı. Meraklaudım.. D" • 
hal butfill. hanlarmr araştırttım, seni 
arattım. hini bulmak güç olmadı, fa 
kat ni de bulamadılar. İçime bit kor 
ku geldi • 

- ili ... 
- Nereden bilecem ki, sen atını 

yedeyerek nalbant dilkkan?.l.rmı do • 
Jaşmağa çıkacaksın. .. Pabatuı: bir ye
re gitmiş olabileceğini düşündün-.. 
Fakat tam o anda P&hatur Can'm a. 
lüaünü bulduklarını haber ald 
Tahmin edersin ne kadar kötü ıı.evlcı 
-lüşündüğümü. ~ ., 

- f!f ... 
- Eyvaah .ode4imıo bit.im delikanlı 

da mutlaka ihtiyarla beraberdi. Kim 
bilir onu da ne yaptılar? • 
Kuşoğlan sinirli ve atıtgan ho -

murdandı; 

- Anlaşılıyor ki. benim k.ola1 ko 
Jay tepelenemiyeceğime hala inan. 
mıyorsun? 

- Dünya bu yavrum. Diyelim Ttt 
sen aslan sütü emdin .•. Eh, elin oğl~ 
bu ... Belli olmaz. Bir de bakarsın 
karşına bir kara. eşşek sütü içırJı o
lan çıkar ve vurar belkcmiğine. 

Ve aö%ilnü ke it: isti yen gmcin 
yüzüne doğru parmaklumdan: ya • 

No: 86 

Pet- ye yakf ıtım. tuk!annm bir bir qittim. Halta araladım da 
deyi. F t bilmem neden, içeriye bir cöz atnuıktan çekindim. 

lar sızan sol cıını uzat.ırak; 1 rakın geçsin. 
- Dur! -decli- hikayemi anlata - Ve duvara gömülu bir tahta dola-

yım ..• Sonra i:atediğin kadar bağırır ,. bm kapağ:mı açtı: 
çağırırım. - Bak! 

- • • • • • KU§Oğlan dört köıe bir deliğe gö· 
- Duktn- Kulağıma bir gürultü zünü uydurunca~ 

geldi. Biru dinleyince scni:ı sesi-ıi -Vay vay vay!. dedi - bu ne kar
işitir gibi oldum arka taraft~ki oda· ga bolluğu ·yahu? Yanlı§lıkla kendi
futdan birine ~tum. Bir pencereye mi Bahçesaray mezarhğmc:Ja servi da· 
r:aııa Ne göreyim? Sen Civar.şt- 1rna çıkmıf sanacağım ama bu kafes
n kamçıl&ımyor ımuun? Hemen ar • 
kada Iara haber saldım.. Ondan ötesi 1cr klımı ba§ıma topl'uyor. 
ni biliyorsun. - • • • • • ı 

Ve enein inanınıyan bir tavula - Ben diyeyim liç yüz... Sen de 
kendisine baku mı dudak büktüğü • bin-
nü görünce hiddetlendi; 

- Gd l -dedi· göüerinle ör de an V c bapm çekip dolabı kapadı: 
Ia. - Kuzum ne yaptcaksm bu kadar 

fçiç:e iki odadan ve çok eni§ bir kargayı... Tuhaf bir merak. 
sofa geçtiler ve bir başka odaya [Arkası var] 
girdikleri zaman amtj Bırdı ki.ıçü
clik bir pencereye yaidaşarakJ 

- İfte.. -dedi· 
- # •••• 

-tn mm;J. 
Kuşoğla nmayıp da: ne yapa .. 

caktı? Hakikaten buradan karlı so • 
kak olduğu 'bi gözüküyordu. Vadi
ne üstelik nafbandm dükJWır da tam 
karşı~nda idi. Ve eğer bu dükkanda 
ilrakla stayı biribirine giri tiren ae 
bcpled bilmiJ olsaydı §a anda yarı 
kanlı bir t parçasını ~tli bir if ti 
ha ile di)liycn çııağa hayretle baka· 
kalacaktı. U ı ise yayık bir Buha
ra ağzile maval okumakta idi. 

- İnandım. .• ·diye mmldandr deli 
lİ:a.nlr- bw>dmı bu eve gelirken 
yoluıı rl olup da o kadar andı ı
na akıl erdiremedim. 

- Onu da anlamn. 
. . 

- iz Kazan'da fizli mi JailYOf• 
sunuz? 

- Ofraıinin.._ imdi aôyliycce • 
ğim. Fakat ba pis kokuyu ab:ıiıyor 
mu bumun? Haydi sofraya dönelim. 

Pis koku!. Cidden pis bir koku var
dı odada. Delib.nh sağı 80hı koklar
ken kulağına birtakım karga sesleri 
~hnır gibi oldu. 

- Tuhaf .•. • dedi - yanık bir t ko
kusu g .liyor. lçerde matlak .ar di
yeceğim ama bu "gaak guk" lar nesi? 

- Gel öyle ise göstereyim de mc-

ıN ESRARI 

Ci ay f Oma
dığı Anlaşıldı 
Bcyoğlunda, Vali konağı caddesin· 

de, Selçuk apartımarunın tavan ara • 
sıncla bulunan iskelet kemiklerine ait 
Morg raporu nihayet dün ven1ebildi. 
Raporda, kemiklerin insan kemiği ol
duğu tasrih edilmekle beraber, bunla· 
nn bir iskeletin umumi heyetine ait 
değil, ıuradan buradan topbınımş ke
milclcr olmasl ihtimali kuvvetli görül
mektedir. Kemı"klcr, yıkanmış halde
dir. Elden ele dola tıkla:-ma delfilet 
edecek tckı1de kcmilderin üz.eri wa
hdJl'. Bunlamı daha ziyade bir tıp a
dammnı · ine yarayacak §eyler oldu· 
ğu ~lınaktadtr. 

Kemikler bir iskeletten değil, bir 
kaç iskeletten geliıi güz.el toplanDU§ 
parçalar olduldan için cinayet ihtima
li ortadan kalkm'- sayllabilir. 

Müddeiumumilik. Morg ~aporun • 
dan aldığı neticeye göre, şimdi daha 
ziyade, bu kemiklerin oraya nasıl ve 
kimin tarafınd."Ul lnrakddığını tah -
kik etmektedir. 

KIRMIZI VE SiY AH 
tekrar okuyan abbC'ye sessiz sada 12 

bakıp dururken birdenbire gürültü 
ile kapı açıldı. Ağır elbiseler giymiş 
bir uşak hızla geçti. }ulien hemen 
kapıya doğru döndü ve boynundap 
paskaposluk haçı taşıyan kısa boylu 
bir ihtiyar gördü. Yerlere kadar eğil· 
di: paskapos onu muruvvetle gü1üm
ıeyip geçti. Abbe Frilair de paskapo· 
sun arkasından gitti; Jutien salonda 
yalnız kalıp orarun sofuçı ihtişamını 
doyasıya seyretti. 

bir şey vardı, fıunu terbiyeli. nazik· 
se bir cümleye srkıştrrmak Jaumdı; 
Julien de banu beccremiyorda. 

- e dunıyotsunu.ı,. dostuni,. git .. 
miycuk misiniz? 

J nlien 5Ckine çekine: 
- Şey, efendim, dedi, medreseyi 

yör.ettiğiniz uzun zaman içinde bir 
şey birılctiremediğiniıi sôyfuyodar 
d<> •• Benim. altı yüz frangım va:. 

Medresenin eski direktaru Soğuk 
bir tavırla: 

- Tanrı bunu da unutmaz~ di. 
Haydı siz paskaposluğa giclin. Geç 
oluyor. 

Tcsaduf, o akpm abbE efe Fr:ilair. 
paslaposluk salonunda n~tte idi; 
Monseigneur ilbayhğa, §Olene git· 
mişti. Juli.en, mektubu • de Frilaiı
r'e verdi. ama onun kim olduğun 
bilmıyordu. 

Juiien bu abbC'nin. paskaposa ya· 
zılrnll! bir mektubu pervasızca açıp 
okuduğunu gorfince tı. Paskapos 
muavinfnin gfiz.:I çeb:esinde, arası 
çok geçmed~ m=munlukla Pn,tk 
bir hayret belirdi, tavn da daha ağrr
la§tz. O mektubµ Qkurkcn, yüzünden 

STENDHAL 

akan dhhate dikkat ~ olan Ju· 
Jien,ona iyice süzmeğe vakit buldu. 
Bu çchre,bazı hatlann-Oan son derece 
bir ine lik olmasa daha ağır gözükebi 
lirdi; fakııt bu güzel çehrenin sahibi 
bir an dikkat etmese o incelik de mU· 
railik gömrmcğe bdar varabilirdi. 
Oldukça çekik !fürun düpeduz bir 
bat tqkil ediyor ve ne yazık ki, bfr 
çok dhetten pek kı1ıar sayılabilecek 
o çclırcyi bir tilici suratına benre
mcge 1ncdıkUm ediyordu. Zaten, M. 
Pirard'ın işinden ç~Lı1mesfne pek il· 'i gösteren bu ab:'.,c pek zarif giyin· 
mııu; §imdiye kadu hiçbir rahibie 
&örrnediği bu hal Julicn'in çok fw
ıuna gitti. 

Julien, abbC Frilair'in özel hliııeri· 
nin ne olduğunu sonradan öğrendi. 

. e Frilait, Pam hayatma alı§mıı, 
Besançon'a sürgün gelir gibi gdmi§ 
hoş bir ihtiyar olan paskaposu e -
lendimıesiııi bilirdi. Bu paskapos 
balığı pek severdi, gözleri de iyi gör· 
mezeli. Ah~ de Frilaiı', onseigneu
r'iln yediği bahğm krlçıklaımr ayık· 
JardL 

_ ] ulicn. istifa ınektubiınu t~krir 

Feleğin sillesine uğranuş, fakat 
"6nigr~ lik (1) yıllarında gördüğü 
felaketlerle zckisı hiç de körleşme· 
miş olan Besançon paskaposu yetmi§ 
beşini geçmiş bir adamdı; on yıl son
ra ne ohıp ne biteceği umurunda 
bile değildi. 

Paskapos: 
- Şimdi dıprda gözüme zeki ba

kııh bir medreseli ili§ti_ dedi; kim· 
dir, ne ister? Benim verdiğim emre 
gare ba saatte medreselilerin çoktan 
uyumuş olınası lazım... 

- Doğrusu. Monseigneur, bu 
medreseli çok uyanık gene, bize iyi 
bir haber getiriyor: hizmetinizde bir 
tanecik jansenist kalmıştı, o da isti~ 
fasını •eriyen. Abbe Pirard denen 
müthiş adam attrk ıö.zden anlamağa 
ba lamış. 

Paskapos lturnazea bir gülümseme 
ile: 

- Siz de medreseye onun ızibi bir 

FAYDALI 
BiLGiLER 

BUGÜNKÜ 
PROGRAM 

fstan~ul 
lSTANBUL 

18.30: Yuzme dersleri. 18.50: Almanca 
dcrı. 19.10: Dans musıkisi ve hafif musi
ki (plil::). 20.10: Konferans. 20.30: Stud
yo orkestraları ve Avru turltı;e soziu eser. 
ler. 21.30: Son haberle!", borsalar. 21,40: 
Mayistro Goldenbcrc koro heyeti. 22: 
PWt neıriyau. 

BU kreş 
Il-15: Plik v duyumlar. Orkestra 

konse=ı.. 19. Duyumlar. 19.15: Konserin 
surefı. 20: Sozler. 20.20: Plak. 20.560: 
Sözler. 21.15~ PJ.ık ile ' 'TROUBADOUR,, 
operası ( Verdi'nfn). Sonra: Yabaac:ı dıl
lerle duyumlar. 

Budapeşte 
20~ Çmıtene mfiziii birliğile şarkılar. 

21.10: Radyo pıyesi. 22: Opera orkestra
•r. 23.10: Duyumlar. 23.30: Profesör Dr. 
Emo Dolmanyi tarafmdan BeeOıoven'in 
eserlerinden pıyano konseri. 24.10: Caz
b:ırıd. 

Varşova 
20.30: Plik. 20.50: Sozlcr 21.10: Hafif 

m!izik. 21.45: Duyumlar. 21.55: Sozler. 
22: Senfonilı: konser. 22.30: Tiyatro. 23: 
Dcyumlar. 23.10: Kuı;Wc radyo orlteatra
ıı. 

Prag 
21: Kon!erans. 21.156: Gala suvare ya. 

ynnr. 22.05: Vıyolonsel konseri. 22.3St 
Dans muz ii. 23.15: Son dıı:Ytımlat. 23.30: 
Söıler. 23.35: İskandinav müziği. 

Hamburg 
20.15: Karışık halk muziği. 21: Dayum

Jar. 21.10: Dans müzıği. 23: Duyumlar. 
23.25: Danıı müziğinin süreği. 24: Sarkı
lar. 24.30: Keman müziii. 

Breslau 
~O: Karışık halle müzıği. 20.50: Repor

taJ. 21: Duyumlar. 21.156: Dans müzifi. 
23: Duyumlar. 23.30: Dans müzifi. 

Unih 
20.45: Sokak kazalan. 21: Duyumlar. 

21.15: Dans muztfi. 23: Duyumlar. 23.20: 
Ara. 24: Dans müzifi. 

• 
NÖBETÇi 

ECZANELER 

Bu rece nöbetçi eczaneler ıunlardrr: 
Bahı;ekapıda Mehmed Kazım - Divan

yolunda Esad - Kumkapıda Bellcis Zey
rekte Hasan Hdlusi - Şehzadeba1mda 
Hamdi - Alı:sarayda Pertev - Samatya
da Rıdvan - Sehrcmininde A. Hamdi 
- Karagümrlı1ı:te Suad - Büyükadacb 
Mehmcd - Heybefide Tana$ - Bakrrkö· 
yünde Merkez - Fenerde Vıtalı - Has. 
köyde Halk - Kasımpaşada Merkez -
Modada Sıhhat - Pazaryolunda Rıfat 
- Karakoyde Asri İttihad - Kum ra
cıda Garih - Taksimde ıa okakmda 
~imonciya Kurtulu •a Ktırtulaii - Be
Jikta:ıta Rıza - )'ilpte Hilunct ıeczane. 
Jeri. 

LI M AN 
mREKETLERI 

Baıün lirn.amrtr.fdan gidecek olan va-
purlar ltIIllardır : 
Saat 
21 de Gülnihal Bandrrmaya 
20 de Erzurum Karadenize, 

!1 da Saadet Mtıdarıyaya, 
16 d;ı Kocaeli Iınroza. 
16 da Aksu lzmire, 
g da Güzel Barıdrrım tz.rm 
Buıun limanmıIZa ıclecclı: vapurlar ııırt 

Ludır : 
Saat 
6.30 da B dırmachn G\ilnilıal 

16.15 tc İzmitten Ayten. 
17,30 da ııdanyadan Ba:ı:."m. 
16 d Karadenizden Karadeniz. 
ıs de Al'Valıktan Kemal. 

• iTFAiYE 
.TELEFONLARI 

t&Wıbul itfaiyesi 
Beyoihı itfa~ 
Kaclıkö '1 itfaiyesi 

24222 
44644 
60020 

Yqilk8y, a-ıJcırkôy, Büyiilc. 
dere, Osküdat itfaiyesi 60625 
Pa33bah<e. Kandilli. Ererıköy, KartıI. 
Buyiikad~,. He1belı. Burıaz. Kmalı mm
takaları 'çnı telefon tralmdaki mcmrz. 

direktör zor bulun;unuz, dedi. Size o 
adamın değerini göstermek yarın 
kendisini yeme~ çağıracağım. 

Paıtrapo muavini, abbe Pirard'm 
yerine getirmek istediği adamın şöy~ 
le bir s.özUnü açmak istediyse de o 
akşam ışten bahsetmeği hiç istemi
yen paskapos: 

- Yenisinin nasıl geleceğini dü· 
şünıneden hele bakalım eskisi nasıl 
gidiyor, dedi. Şu medresdiyi çağı
rın bakalım : haberi çocuktan al der· 
ter. 

Julien çağırıldı. ''Şimdi iki cnkisi· 
tör arası~ d~ccc.i;im" diye dil ün
dli. Ömrunde o kadar cesaret duy· 
duğu olmaınıştı. 

; 

İzmir Üzümlerinin işlenıııesı 
Çö 1 . kl 1 içil\ ~ p enn ayı anmas u~ 

ihracat evlerinin bir veya tt1 ~ 
kalbur makineleri vardıf ParÇ~ 
çöpten maada küçük taş. cıe tr 
ve sair yabancı maddelerı 
maktadır. . u 

Kalburlamak ameliyesı § .. .ıl 
isim- cereyan etmektedir: 11 iı1"M 

Soğuk fırınlardan çıkar~tit 'I, 
ler doğnıdan doğruya ~a 'bi 
nesinin tepesindeki hun~ g; r ".",J 

kiup Karabu· dökülmektedir. Bu makıne ~ ~ 

1zmirde üzüm ihracatçılarının ima
lathanelerinde en aşağı maldan en 
iyi mala kadar ihzar olunmuş müte
addit numaralı tipler vardır. Avrupa
ya ihraç edilecek tipler ekseriyetle 
7 den 12 numaraya kadar bir seri 
takip ederler. 

Bunların Avrupa piyasaları 
teri sunbırdır: 

Numara 7 Ektrissima Karaburun. 
Numara 8 Kiı;?. 
Numara 9 Auslese 

run. 
Numara 10 Feine 

Karaburun. 

le muteharrik olduklarrnd ~'J 
auslese kiup bir surette ve munta~. de 

dirler. Makinelerin dah~~ t1t 
bir vantilatör vardır ki s~eriıı 
lere çarpmak surctile çopledil' 
]anmasına yardım eune~t;,...ı,t 
suretle çöpleri ayıklanan ~;/. 
ni mal:ine üz.erinde diğer ~~ 
harrik elekten geçiriletek ra , 
rin önünde bulunan kutu1' 

Numara 1 l Nec Plus ultra. 
İhracatçılar müstehlik piyasaların 

istedıği tıpi bulmak için miıteaddit 
yerlerin üzümlerinden bir harman 
yaparlar. Bu harman için imalatha
nelerinde tahtalarla ayrılmış büyük 
yerler vardır. Buralarda üzilmler ev· 
vela yıkanmakta, sonra da parlak
ltk verilmek için Üzerlerine bir milc
tar pirinç yağı tabir olunan bir nevi 
yağ. ''Parafin.. do1cülmektedir. Bu 
yağ bir nisbct dahilinde su ile karış· 
tmlır. Yıkanan üziımler hazan 90 
dereceye kadar çıkan sıcak fırınlara 
konularak kurutulur. Ondan sonra 
da kükürt fmnla~da beş altı saat 
kadar bırakılır. Kiıkürt fırınlarından 
çıkarıldıktan sonra tekrar soğuk ha
va fırınlarına sokulur. 

OzDmlerin kalburlanması 
Avrupaya ihraç olunan üzümler 

iki suretle istihHlk edilmektedir. 
Bunlardan en iyi cinsleri çerez ma. 
kamında yenilmekte, daha aşağı 
cinsleri ise pudding tabir olunan 
pastaların imalinde kullanılmaktadır. 

Gerek pudding imalinde ve gerek 
yenmek için olan üztiır.i;:rimi%in 
çöpsfiz olarak ihracı lUımdır. Çün· 
kü puddinglerin imalinde kullanılan 
liziimler kutudan doğrudan doğruya 
hamurun içcr5ine atılmaktadir. 

BORSA 

24 Temmuz Çarşamba 

PARALAR 

Alq Sattı 

Sterlin 619,- 623,-
Dolar 124,-- 126,-

20 Fransız frangı 166,- 169,--
20 Liret 193,- 195,-
20 Belçika frangı 82.- 83.-
20 Drahmi 23.- 24,50 

20 İs'Viı;re fr. 816,~ 820,-
Florıo 81,- . 82,-
20 Çdc Kro11 96,- 100;-
AYUSturp Giliıi 22,50 23,50 

ark 41,- 43,-
Zloti 23,- '24,50 
Pens o ~.s• ıs . ...: 
20 Ley 14.- ıs.-
20 Leva 23- 24,.... 
20 Duıar S3.- 55.-
Yen 12,- 33.-
tsv~ Kuron 30.- 31.-
Altın v.ıo.- 932.-
Meddi7 52,- 53,--
Banknot 231,- 233-

ÇEKLER 

Paris üzerine 
1rıgiliz lirau 
Dolar 
Liret 
Belp 
lsvsı;re {ranp 
Leva 
Florin 
ÇUoslovak lalroutt 
A vtıStnrya 
Pezeta. 
Mark 
Zloti , 
Pengo 
Ley 
Dınar 
Ym 
Cernovcts 
İsveç korona 

Xapamı 

12,()6 
623,50 

0,79,830,15 
10.07,Bl 
4.73.--
2,44,!S 

63,46 
lJS.40 

19.l0.63 
4.19,63 
5.Sl.43 
1.98,50 
4.21.-
4.51.40 

63,77,55 
34,96,33 
2.78.30 

10.98 
3,12,10 

bir şiir okumuı:tu. Paskapos, edebi· 
yat sözünü açınca abbe Pirard•ı da, 
biitün işleri de unutmuş, medresdi 
ile Horatius zengin miydi? fukara 
mıydı? diye bir aytıımaya (mütıab
şa) ya dalmıştı. Paskapos şairin blr
kaç parçasını zikretmek istedi ama 
hafızası artık zayıflamıştı; julien o~
saat, hem de tevazula, bütün mannı
mcyi okuyuveriyordu: paskaposu en 
çok hayrete düşüren de Julien'in 
konuşma tavrını hiç bozmaması idi; 
yirmi, otuz latince mısraı, medresede 
olup biteni anlatır gibi okuyuveıi· 
yordu. Virgilias'tan, Cicero'dan u'?un 
uzun bahsettiler. En sonun.da paska
pos, Julicn'i kutlamaktan kendini 
alamadı. 

- Doirusu bundan iyi tahsil ı:ör
mek olmaz. 

Jullen: 
- Monseigneur, dedi. medreseniz 

size. iltifatlarınıza benden bin kat da
ha layık yüz doksan yedi talebe gös
terebilir. 

Bu adede şaşan paskapos: 
- Bu da ne demek? dedi. 

maktadır. . e tı' 
Üzümler numara ve tıpJer dl 

elekten geçerken aynı~a~~ l 
Bu eleklerin delikleri m~tej~ 
ni§likleri ihtiva etmektedil'· de 
her numara için bµ elekl:&ııl rr:tJ 
lir. Mesela 6 numaralı ü · ..: vı-
1-2 milimetre genişliğind~ 
kullanılmaktadır. . J 

Kalbur aleti hem çöp1erı 
hem de üzümleri numarı . 
iki. vazife birden görmekte&'~ 

OzUmferin kututan ı# 
Kalbur .. makinesi~den !~~~ .:.r 

fen çöpsuz ve temız üZW ... ~ 
makineltrine verilme1de .,e ~ıı ~ 
nelerle kutulanmaktadrriaf· t(6i',;I 
harrik pres muntazam <1t 1"".J 
vaziyette üzümleri kutalı~tf ~ 
tirmekte ve bt1ahare kaP2~ıı' 
lenerek yolda zayiat ve ;JJ>llf~ 
için galvanizli tel ile vt1 fjY 
demir çemberler ile kutııl'r 
olunmaktadırlar. •Aefl-

(Türkofis tctkil" 

Adana borsasında~ 
23-7-193.S tarihinde Adııi3 

sında: 

36,312 kilo yerli buğdaY 3 ; 1. 
kuruıtan. Orta 'iat: 3 kurul 'ğ!Jf 
tim. lS.724 kilo Kıbns bı1 ~ )f 
kuruştan 3 kuru~ 425 satı ~ 
dar. Orta fiat: 3 kuruş ıı ıar.'-
5,306 kilo arpa 2 ~:uruş 55 fllf 6' 
den .. Uç bin kilo yulaf 2 le~ ;/, 
santimden .• 7,200 kilo vadeli ~,C~ 
800 kuruıtan. 1864 kilo f ~ ~ 
kuru~ 625 santimden .• 700 d r. İ 
vadeli 37 ktıruf 50 santitn e 
mıştır. ~ 

Ayni tarihte Mersin bOt 
9

jtl 
100 bin kilo Çukurova a_r~ıt· ,/ 

ruş 97,5 santimden satd~ 

ASiPiN KEN~~ 
Hallı " hakikt tabletletiftlll,P' 
Dizi soğuktan ve bütün• 
korur. 

baktı: ı,e r. 
Anla ıldı, dedi, meğ~r, •:5~ 

bize en ~özde talebesinl fOV:I 
Böyle olduğunu anlaIJ1Stı 6"l'J 
ta ı gediğine komak ~~ ~ 

Sonra Julien'e döniiP ~: _ı 
- Buraya gönde~"t ;,sl 'f 

kudan uyandırdılar, dei ... ~~~ 
- Evet, onseigneu!· fYol 

r~eden ömrümde bir_~! ..J "j 
şun çlktnn, o da VJ~; f'-
yortıu günü katedrali d'' 
de M. abbe Chas-Berrıs1 
etmek içindi.. . ~1) 

Paskapos: ~ ~~f. 
- Optime, dedi; deJll~ ,u. 

metlerini yvanın ilze ~!>'" 
cesaretini gösteren de 56% fı!tf 
yıl. o tüyler.in tak'ıtıııB ~o~ 
mal olacak diye ödilı1_l , ; Y f 
tu1ny siz çok üerlcrS~e~ 
"zi böyle açlıktan ö1d '/.!J. 

istikbal falan kalınaZ· ritıe r. ~ 

- Monscigncur'ün huzurunda aöy 
lediğimin resmiğ belgesini de gö .. te-

Paskaposun emri ~e6i1t~'~ 
garabt ile biskfiit g~~ 
i§tahla yedi; paska~ ı ~ 1 
iştahla yemek yenme 1tıll"' 
pei: hazmtiğini bt1e1_1 1~ ..;f 
de Jalien•den gayretlı ~ ·6ı ~j~ 

rcbilirim. . , (l\r:j,f~ 

Julien içeriye girerken, M. Vale· 
nod'dan bile iyi giyr.ımiş iki uşak, 
Monseigneıır"un Ustünü soyuyotlar
dı. Paskapos, M. PirarJ'm sözüni.i 
a~ınııdan önce julien'e, dersleri üze.
rfrıe birkaç §ey sormağı münasib 
ouldu. Biraz dogmadan oahsetti ve 
Julien'in cevablanna şaştı. Sonra sö
zü edebiyata dö1ıtü.: Virgi?ius. Hora· 
tius, Cicero'dan bahsetti. Julicn ic;in~ 
den: "Bu adlar yiizünden ben 198İ!l· 
dliğe düştüm; ama artık oldu olacak, 
ben kendimi göstereyim.,, İşi başar
:!!: kendisi de edebiyata pek merak· 
lı olan. latin ıı~lcrini iyi bilen p:ıs.. 
kapm aldığı cev· blara ~yıldı. 

lll:ayhğmdaki t()lendc. h~kkile ün 
kan.ıtın?J bir z, •• larlc:lainc, adh 

"Medresenin yıllık sınacında, so
rulanlara bu anda Monseigneur'ün 
kutladrğr cevablan vererek yüz dok
san sekizinci çıktım. 

Paslrapos gülerek • de Frilai'c 

.. (1) Erıiı're: ihtilal ~a~ 
ketten kaçan Fransa asilfo 
len ad; göçmen. 



(TAN) IN OYKUSU 

KORALI BiR ÇOCUK 
HİKAYESİ) 
MlROK-Ll Nakteden: Orhan Sellm 

Yas ıetince babam, eski günlerin 
1dklyelerını anlatmak ıçin, çağhyan
h bahçede ~ftali ağacının altına bir 
aedir koydurttu. 

tıyordu ki, dayanamadım. Bir yu • 
dumda &0nuM kadar içtim. 

Ay .d~gar~en, burada tiirler söyle
necegını bılırdım. Ve bu tiirleri din 
lerken kendımi öyle iyi, öyle rahat 
duyardım ki... Boyle gecelerde baba· 
mın haşin.lıği balmumu gibi erir, o
nunla benım aramda dostluk bağları 
dokunurdu. Bulunan kafiyeler çok 
laotW ....... '9eftllnte ..... ~. 
Hatt.l bll' defuıl\da bana ıçkt 1Çll1Qe. 
te bile lıallcıfllllttı. 

Bu, Jibel bir temmuz gecesinde 
otmuıtu. Babçed.: babamla yahıız kal 
mıttık. Ve bereket venin ki, annem 
bir. komtuya aitmiıti, yoba benim 
ıçkı içmeme dünyada razı olmazdı. 
Babamın önunde küçük bir mau var 
dı Maaanm üstünde yemiı dolu bir 
tabak ve bir tite pirinç prabı .. O ge 
cTbı komtu kadında, her vakit olduğu 
~ B HÇllmif bir roman okunuyor • 

u. u, lradnilarm beJU batlı el • 
lenceaiydi. ÇllQll onlar ne ti,atro 
gideblhrler, ne de yokwuk yapı/;. 
lirlerdi. Ve babamla ben, annemlıuo 
manı dinlemece dalarak Hken dömni 
yccefınden emindik. 

Ay. bot mektebin damı UıtUndey. 
di Mektebın avlusuyla evimizin 
bahçeeıni ayıran duvar yere koyu bir 
ıölıe diltürmüttü. Dört bir yanda 
kim1eler yok. En küçük bi.r prültli 
1»Ue duJUlmuyor .. 

baB~ bir hayat, bUtUn bir bilıf 
mı';ı or~bamın yüzünde toplan 
la dl~n7or..:'1a anlatıyor, ben haz 
ba ok içi • Gece ilerledikçe da-

ç 1m JQr, içtikçe ıözteri parlı • 
yor, 1 Mık lrıenıikleri kınnyordu. 
Ayın cUrnGt ltılı altmda, Hlndiı • 
tandan Ruıyaya, Ti.betten J 
ya. kadar bettin yer Jiizil ıı ~dye
,eçiyor.du. uDUlll en 

Gecenin bafrrndan tarlnl r 
Jer yülnelmekteydl ı ar, 1 ır • 

Babam bMa. "itim • Sa • h' 1 Korenin en bilyflJr .-irini llb ..., Y • 
:~tattıkça lçi,or, lstikçe :::::::: 

SSıllnUn bir yerinde )'ine kadehi 1 kaldırdı. Kadeh botta. Bltlar lıadn 
hl doldurmak iıtedlnı. llte)'I ld e
li .. dı boplmııtı. BablıiuD ~ b 
derle karardı: 

- Ne? dedi. Şarap Jra~ ? 
Seıl U.UntWüydtl. Annetn1n bir mı 
den f ulauaı yaaak ettilini b11i.Y!~'~ 
dum. Pakat babamm kederi brfıam 
da dayanamadım: • 

Gözlerime yat geldi. Şeytanın içim 
de tepindigini ve beni bir korkunç 
hayvan biçimine sokacağını undan. 
Babam bir yemiş uzattı : 

- Al, bunu ye, dedi. 
Yemişi yedim ve biru ferahladım. 

O kadar ferahladım ki, bir vakit 10n 
ra: 

.. ....., .. cUsıe1 ..,ati! t .. diye 11.,. 
kırd'l'lll. Bu tözlerlm üzerine babam 
bana bir kadeh üba verdi. Ga.lerim 
yine yqtandı. Babmn büyük halk ..
iri "Kim - Saggadıi., nin tiirlerini 
okuyordu. Ben anlatrhnu bir bula 
dinliyordum. Bqnn dönmete bagla· 
dı. Bir bulutun arkumdan annemin 
yaklqtıfınr gördüm. Ve tuhaf ftY• 
lrorkmadnn. Annan. of hmun bula -
nık baıtlanm farkedince: 

- Bu aarbof olmut 1 diye batır • 
dr. 

Bll>lm tienl korudu. "Elbette, dedi, 
ona ban lçirdiml, • 

Annem llocaama lnırpıkla baktı 
fakat bir "' .a,ıemete ceaaret ed 
medl. Ben: "Bir ~ kadeh ..: 
IÇMm 1,. diye mmlcla41*n. Annem e
limden bltlOr kal!elü alvaJc fırlatmak 
istedi. Babam yine 0 •111' laiyle: 

- Bırak içain, dedi. Yalnublt • 
mın içinde bir dosta ihtiyacım var. 

Ve kadehi 1Memden aldı, clotdura 
rak bana uzattı 

Gururdan daha yUbelr bir teJ duy 
dum: artık erkektim. Babamın, o bll
)'ilk bilıfnln. bttyOk aairin, o ea1d 
&Ualer hiklyelerini o kadar pel an 
ı.tanm biricik d•tuydum. 

Ay p&ııl pınl qıldıyordu. Şeftali • 
ter tütiiJor. Ben bir ıarap kadehinin 
&ntlnde oturmu., blbamm •landan. 
"Kim • Sarımu. nln tlirlcrinl dln
llyor&lm. 

T 
G Undellk Sl~I Qazete 

TE L EON{l.~_leı.tı 14111. 
MIUW ltl.t 1 14110. 

TELG RAF: •TAN"l.taab.ı 

ABONE 
TlrlılJ9 .. Dilan .. 

Un iL Lira it; - Gidip Pl'll> .. tkeyim, dedim. 
Babmn ıtıJdü~ 
- Celar bir çoculıılun otlum. de-

Bir.,.. 
1 • 

ı 50 - -
4- ·-
' 50 14 -C!I .. ~ .ı.tr. Bana o 11-

nedık ba,le yOrekten blr do.tıuk ah 
terdlll obnlmıttı· 

' . l ,... 
14- ·-

iLAN Şarabı purdiilm nldt bab.n a,. 
Je eevlndi ki. billClr kadehini doldu • lllalar lclD tllacd* llrbt*tu ml-
f1'1> bana uaattı: ncut edibt'Mir. 

- Al içi dedi. K&cü l1IDlar 11ıWq~ .... ııı1ı- .. .,. 
B" teklif kar111ında kor tit WaHmlsM .Jmebllk. 

redlm. Annem bana. tuabı ku Kfltllk UAalarm 5 eatlrblı 1ılr defalls 

bir ıeytan. çoc&tkların en büyük dU:, : ~·~~· = 

r, ' o · % a•aRa7 T•" ··-- •s• 

Kütahyanın 

Bir Türk 
Yeni Planını Tanınmış 
Şehircisi Yapacak 

Tam Yerinde 
Bir Kurum 
.,Kütahya çinileri f(Syle, Kutah7a 

çinileri böyle ... ,, deyip duruyoruz. A· 
caba Kütahyada çiniciliğin bugün ne 
halde bulunduğunu biliyor muyuz l Kütahyalılar Türk Zekô.sına Karşı Olan 

ltimatlarında Aldanmıyacaklardır 
Büyük camileri, aebilleri aüaleyen 

güzel ve eşsiz nümunelerini gördü • • 
tumüz zaman, eğer Kiıtahyanın bu• 
günkü çinicihğine böyle eserler ya• 
pabilecek bir derecede IM'lryoruk 
Sok aldanıyoruz. Zira Kütahyayı, bir 
zamanlai', güzel sanat ıubesinin baı· 
lrbatma merkezi haline yUkleltmit 
olan çinicilik bugun an.cak iki küçük 
esnafa çok mütevazi bir kazanç vere
bilen zavallı bir i• olmuttur • 

• 

• 

Bunun kabahatini aon on beş yıla 
11gdmnak büyük bir insafaızhk qlur. 
Zira Cumuriyet imparatorluktan de
vir aldığı her ıeyi nasıl bil' enkaa 
yığını halinde bulmuıaa çinicUiil dı 
öyle bulmuıtur. 

Bir zamanlar hem güzel it çıka • 
ran, hem çok yapan Kütahyada on 
yıldanheri ancak iki küçük dükkln 
gelitigüzel bir çahpna ile yağı bit• 
miş bir kandil gibi çiniciliğin ton a
şıklarını vermektedirler • 

Bu niçin böyledir? Naarl olmut ta 
bu aan'at ıolukta,ıvermi9tir? Bunla· 
rı burada arattırmak uzun sürer. Yal 
nız şunu aôylemeliyiz ki çinictlik t• 
diğer as san'atlerimiz ıibi hep baba· • 

Kütabyanın güzel gezinti yerlerinaen Çam1ıcanın bir goıiinüşiJ 
kah bir "Yanaen" in kah bir Möıyö v:inde Kütahyalıların miaafirl olarak 

dan ojula, uıtadan çırağa bir ıır ha
linde mira• bırakılmıt olduğu için 
daima dar bir kadronun içinde de • 
vam edegelmit ve bu bal yeni yeni 
kuvvetlerin ve başka zekaların bÜ 
sahada çahıamamalarına sebep ol • 

.. bilmem ne" nin zevkinden ve bilgi• 
ıinden tchirlerimıze güzellik veya aıh 
hat satın almaga mecbur olmuı gibi 

gözüküyorua. 
Kütahyanm. çbk ı;tükur, bize bir de· 

fa daha böyle bir küçuklüğün azabım 
duyurmak iatemediğini büyük bil' ıe· 
vinçle öğrendik. Kütahya tehrini ye
niden kurmak kararını veren Kütahya 
War bu iti, yani 'ehrin yeni plinmı 
yapmak içini Profesör ''Celil Eut" • 

Kltab,ayı nuı1 adam edecefb~ 
lıtanbultular latanbulu, l.mıirliter 

lzmiri. Ankarahlar Antcarayı nalll 
bnar etmek için yazıyorlar, çiziyor • 
lar, batmYorlar ve dilfUntlp uğl'&Şr· 
yorlana Kütahya da tıpkı onlar cibi 
kendine bil' seki dUaıen vermek kay· 
pıuna dütmüıttır. 

Devletin sanayi pltnile, demfrYol -
lan pıtnile, durmadan dinlenmeden 
didinifi, köpriiler, baraJlar yaptın!' 
ile, velhaul bir kelime ile ctıaıurifet 
dl&e.eı•lnl uran imar hümJDUI ile 
ayak uydurarak belediyelerde birer 
birer bir teldrcilik yanıma baflay&D 
her belediye nvelt bir plln müsaba
kw yapmıyor. Ve bilinemez ne aibir 
dir ne keramet bu milubakatann biç 
biri bir Ttırk zekiunm TUrke bir 189 
bir kurabilecelint. yahut bir TUrk 
fChrinl cUzelleıttreblleceiW isbat • • 
demiyor. O aman Avnıpa rnerlcdle• 
rinde fenerle mütebalU9 lfllUYOr, 

yüklemiılerdir. 
Celal Esat medeniyet tarihi içinde 

yapılan bir bırıuılıgı amit olan ve 
Türkten çalmam T\ll'ke iade cttirel'ek 
Arlluluul bilıl alanında biltiin batla· 
n ile bir Türk mimarisi bulundujunu 
isbat eden yUkeek,lcıymetU bir unat· 
kinmizcbr· Ve bilhaıaa onu eesmelde 
Kütahyalılar Türk zeklarM kartı cöı 
terdildcri itimadın kendilerini kati -
yen aldatmayacağına emiıı bulunuyor 
lar. Celil Eut Güzel Sanatlar akade
misindeki talebelerini de yanma ala -
rak Kütahyaya gidecek, orada Halke· 

lCOtıhyıdı ılıc• 

Kütahya Pancar/arının Cinsi 
Gün Geçtikçe iyileşiyor I 

Xlltahyada pancar e1dml ılll ~ 
tikçe dalla lyl bir Uretbne ulafl10r 
" fllpbMlır gabpnlan o nWJett• 
memnun ediyor. 

Jmtahya panearctlannm mUtterl • 
Jerl Bakitchir fabı1kHite devlet eli· 
ne pçtlkten eonra artık rasyonel bir 
ttkilde çalıpnala baflamıt olaft U .. 
tak fllcer fabrikuıdır. 

Pancar ekimi burada da k8y1Uyil 
pek •'rindirmittir. Zira pancar Türk 
klylW.tln hiçbir ancJ18o ....... 

oturacak ve bu iti belki de bir ecnebi 
sanatkin memleketimize getirmek i · 
çiıı yalnız vapur veya tren &itelerine 
verdiğimiz paralardan daha ucuza 
mal edeceği de ıüpheaizdir. Fakat Kil· 
tabyanın bunda en büyük kazancı ye· 
ni kurulu,unda Türk dam(allDI kay· 
bctmemek olacaktır, 

• Kütahyanın iman için ilk adımlar 
ıeçen eeneden beri atılmağn batlan • 
mıttı. tlbay Haun Türe, lıtaıyonu 
Cümuriyet meydanına bağlayan yolu 
dikkat ve süratle yaptırtmış ve tam 
te§kilatlı bir ıchir bastanC'&i ile bir i\~ 
mektebin yapılmasını da bu ıenekı 
çahıma pllnının bapna tcoymuıtur. 

Kütabyamn iman dUfilnOIUrken ıu 
mncleai de unutulmınut ve tcbrln 
meYCUt parulle tediye Jrabiliyetin• 
uypn bir teliutm projeleri buıdan· 
nuftl. Bayındırlık Balranhlı projeleri 
taıdik etmittlr· timdi Sıhhat Balran
bğr projeyi bir de kendi ıözile tetkik 

etmektedir. 
ilbay, aldıfmm haberlere gBre 9eb· 

rln ortaıındald o külUıttir, derme çat· 
ma Tabal pazarını yıkıp kaldırmafa 
karar vennlttlr. Bu çok iyi dütünül· 
müıtUr. Kütahyamn yancın yerleri 
çok ıenit bir saba tutuyor. Orada ye
ni bil' Tabal pazan yapılacak ve an· 
cak yapıldılı sUn •kiıi yılcılacalmut· 

Velha11l Kütabyada çalıtıhyor. Ta 
bit imkln nlsbetinde. Yorıana ıöre 
ayak uzatarak. Fakat ne de otu bu ça
tqm& lyi neticeler vermek yolunda • 

clst. 
Yalnıs bltmmıza gelmi9ken ıunu 

da e5yllyctlm ki: haatahane, mektep, 
pazar ıibl kurumlar tberinde. CeW 
Eaat pı&nmı dtbmeden arekete ıeçil 
meıe bizce daha dofru olur, 

Evveli plln, ıonra lf. 

Soor Merakı 
Artıyor 

mu9tur . 
Şimdi Kütahyada çinicilikle utr.,. 

,an iki aan•ıtkir, san'ati böylehkle, 
yani bir aile mirası halirvie devir .,. 
larak bğrenmit olanlardır. 

Ne yapmalı? Dünyanın her tara • 
fında beğenilmit bir güzel aan'ati ar-
11uluul bir töhret kazanımı olan bir 
iti bu halde bir iki nesil sonra bU .. 
bütün unutulmasına, mahvolm•ına 
göz mü yummalı? Yoka bu iti dirilt 

meli mi? 
Devlet uzun tetkiklerden tKmr• en 

dogru olan ıu kararı vermiıtir: 
"Ktıtahya çınicillilnl bir 1dlçUk 

eaaf iti halinden çıkarmak. bunu•• 
nayileıtirmek lbnndır. Ve yalnu .çl· 
nl y&paeak bir fabrilra ıaxmuun da 
minaa olamaz, toprak aana,.U KU· 
tahyada merkesllettiımek icap eder. 
Yani kahve, çay flncanlarmdan ta
baklara, livabolara, ıu kllnklerine, 
kiremide, küpe kadar bütün ihtiyaç• 
lanmm kaqılayacalıc bir fabrika ve
rimini Kütabyadan alacalız . ., 

Bunun üzerine Ktltahyada bUyUk 
bir fabrika yapılması unayl pllnı • 
nın ba9ına geçirilınit ve ilk adımı 
tavmda atmıt olmak için huauet bir 
teıebbüs taraf rndan evvelce kunst
muı bulunan kiremit fabrika11 aatlll 
alınmııtır. Bu fabrikanın tesisatı i

yicedir. 
Diğer taraftan da url btlytlk f aJ,. 

rikanm tnırutınuı itine batlanmıt ve 
Sümer Bank Avrupada porselen fab
rikalatmm makinelerini yapan mü • 
eeeeeelerle temM etmittlr. 

Kiltabyada fabrika için aeçilen yw 
de temel eondajlan yapılmaktadır. 

Bu fabrika kurulur kurulmaz lt
tayinpt yapmağı batlayac:aktır. Ev• 
lerde, lokantalardı kullanılan tabak• 
lar ve uire bir nevi porıelen taklidi 
demek olan bu ittayinpttan yapıl • 
maktadır ki bunun terkibinde kulla• 
nılan iptidai iki madde, yani bolla 

KUtabyada futbol merakı hayret 
verecek bir dereceye yUklelmlt bu • 
lunuyor. Güret. uzun atlama ve bini· 
cilik pl aporlann eski qinalan o
lan Kütahyalılar, timdi büyük bir 
aabır9tahkla pazar ,unterinin gelme
ıini bekliyorlar ve puar olunca A· 
bırardına, Demirhanenin &nUne genç 
li. ıhtiyarh, kadınlı, erkekli büyük 
bir kalabalık akın ediyor. Denilebi • 
lir ki bütUn Kütahya yerli kulüple
rin çarpıpıalannı, kotuf&G ıençle • 
ri, atılan golleri büyük bir sevk ve 
heyecanla seyretmektedir. 

ve kuratı (çalcmaktatr) Kltah,a el• 
varında pek boldur. Ponelen yap
mak için bu hamura dörtte bir nlabe
tinde feldiıpat topralı Jratmak ll• 
ıran geliyor. Yapılan arqtmnalar he 
nüz bu maddenin TUrkiyede bulunup 
bulunmadığını kestirip atamamııtır. 
Fakat bulunınua bHe poraelen una• 
yiinde ileri cftmit birçok memleket
lerin yaptıl• slbi lneçten 20 - 30 
ton ptlrtmckten kolay ne vardır? 

yoacuya. fabciye Nt nnnedeD ,... 
nemı alıp cebine .-Wtu ilk _. 
ıuldflr. Ufak pierleri KDtalıyı pınçarındın 

Aart aportara kartı pterilen bu 
altka brt111nda KUtahyanın teınl> 
ce bir ıpor aabumdan mahrum bu· 
lunmau ne acıdır 1 

Bu fabrika. hiç 9llpheela, Kllt ..... 
yayı ~k faydalı olacaktır. KUtab • 
yatılar iae, dedelerinin dedelerlndeıl 
pla ve arayıcraı olmadılı için ~ 
fediJmemi• bir maden ıf bi aakh du
ran un'at enerjilerini ortaya atarak 
devletin bu teıebbUaUne aıraml nınd
man verdirmi! olacaklardır. yapılır. 

manı oldu nu aıretmittl Pabt ba ~';:~~ıonr..bulrillr 
bam ~ ö7le bir dottlukla uıa· ~ J 

P'abrikalar pancar tohumunu ilen· 
dl eUerlle köylUye dafrtmıtJardır. 
Mevcut tartlar içinde KtltabyaDlll 
debfetll bir aeqinlik içinde yfbdU· 
il ve ekonomi meselnlnln burada 
tamamUe hatledilmlt oldulunu iddia 
lbaek blttti mUmJdJa detndir. Fa· 

kat pancardan ı.etene buidaydan ve 
diler bazı toprak mahıullerlnden ge
len parayı da katacak oturaa\r Kütah
ya muhitine iki tenedenberl epey 
para alrmelcte oldutu m111ıakblıatır. 

Bereket verlln kl blr netrlyat mll
dahalesine meydan vermedea Kltlh· 
yada bu vuiyet derhal 11ırlJınlt ve 
ıtadyom yapılma• Jrarar altma alın· 
mqtır, A,n ... pr bu Nil• mutlaka 
teavlye edUecek ve belki, &aümtbde
ki yu ayJarmda da ıtadyomun pav· 
yontarım kunnak mBmkUn olacaktır. 

Bu fabrikanın çahtmal• batladrll 
ıün KUtahyanm nld un•at :rrtdtzı 
yeniden pırlamı• olacak, hem de xı
tahyada iş darhfmm asabı blr parça 
daha hafiflemlt olacaktır. 
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Gazetelerine Göre H&disele Dünya 
Amerikadaki Meşhur Sing-Sing 
Hapisanesinde Kadınsız Yaşayan 

3000 Mahkum 

VAHŞİ BiR .ANA 

•• •• Oz Kızını Oldüren Kadın 
!Bir Amerikalı Fil Üstünde 
hur Sen-Bernar Geçidini Aştl 

Faris - Soir'dan: 
Benden Big House'u tarif etmemi 

istediler. En iyi tarifi şudur : Ka
dınsız kalmış olan üç bin kişi 1 

Hapishane içinde agır bir s~kıntı 
havası dolaşıyor. Düşününüz bır ke
re, bu hapishanede bıılun~nların ~k
aerisi elli yaşından gençtır. lçlerın
.de yirmi sene ve ömrü oldukça hap
se mahkum olanlar da çoktur. Fır_tı
nalı bir ,geceden sonra ma~t~r gıbi 
büyüyen ve gelişen fena fıkırlcrden 
bahsetmiyeceğim. 

Kadınsız ya ayan bu üç bi? ad~. -
mın kalbinde saklı duran kın, gun 
gelip te gilahlanacak olsa dünyayı u
çurabilir. Tedavisiz kalan ~u yara 
yalnız Sing Sing hapishancsı!1de de
ğildir. Ceza görmekte olan ınsan~a
rın çektikleri ıztırap her yerde bı_r
dir. Fakat bu ıztırap. serbest olan ın 
anların da sükfınetle davacısıdır. 

Buna ait dosyalardan birkaçını önü
nüze dökeyim: 

Big House hapishanesinin ortasın
da muhteşem sütunlarile bir nevi 
Yunan mabedini andıran bir bina 
yükselir. Hudson sahillerinde bu bi
nayı yapmak fikrinin nereden geldi
ği bilinmiyor. Bu bina, Sing Sing, 
muhtelit bir hapishane olduğu za -
man lcadınlara mahsustu. Diger mah
kümlar. kadınları görmüyorlar, yal
nız mabedi gorüyorlardı. Yalnız bi
liyorlardı ki orada yüzlerce kadın 
vardır. Yalnız bu, onları çıldırtmak 
için kafi idi. 

Bazan kadınlardan birini görmek 
fırsatını ele geçiriyorlardı. İki ha -
pishane arasında müşterek olan mut
bak hizmetleri arada bazı kaçamaklı 
görüşmeleri kolaylaştırıyordu. 

Bazan bir mahkum erkek tarafına, 
çehresi başkalaşmış bir halde girer 
ve arkadaİ;larına: 

- Ben bugün onlar<ian birine rast 
]adım, diyordu. 

O zaman, otuz baş birden omuzu
na doğru eğilerek 60rardı: 

- Acaba nasıldı? 
Bu mesut adam, görıdUğü çehreyi 

tarif ederdi. 
Senede birkaç defa birbirine bir 

'.kelime bile söylemiyen aşıklar bir 
d, kika biribirlerini görüyorlar ve 
bi-ibirlerine gülümsüyorlar ve Allah 
kı1JI1et ederse hazan fevkalade yol -
lardan mektuplar da gelebiliyordu. 

Bu sebeple Yunan mabedi gözden 
düşıü. Kadıqlar oradan kaldırıldı. 
Fakat sıfatı yerinde kaldı. 

Bugün evli olmıyan mahkumlar ve 
ebeveyni olmıyanlar kadın yüzü gör 
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Abanoz Bilezik 
RENE CHAMBE 

Haziran. 
~ol meyvalı ve bol arılı sıcak bir 

haziran. 
Bu ayın on birindeydi ki kap· 

tan Möwe ile de tanıştım. Müşarün
ileyhi her nedense Hesperidada hiç 
görmemiştim. 

Uç gün sonra yata binecek ve yola 
açılacaktık. 

Framond, Lauffen' eolduğu kadar 
bana da bu adamın hüviyetini sakla
madı. Hatırasını ölünciye kadaı u -
nutmıyacağım. 

Evladını öldüren bir ana ... Babası
nı, kendisinden fazla sevdiği için uyu· 
makta olan kızının şakağına rovelve
rin namlusunu dayayarak ateş etmek 
cesaretini göateren !vonne Follet Pa
riste Sen mahkemesi huzurunda mu
hakeme ediliyor. 1vonne Foltet esa
ııen gayri meşru bir izdivacın mahsu
lü olan bir kadındlr. Doğduktan son· 
rıı babası kendisini tanımamış, fakat 
gene de babasının ailesi tarafından 
bilyütülmüştür. İvonne Follet Gabri
el Agi ismınde bir genç ile tanışm!ş 
ve ıevi,miş ve biraz sonra bu genem 
metresi olmuştur. Oldürdüğü Simon· 
ne Agi adındaki kızı Cabriel Agiden 
dünyaya gelmiştir. Birkaç sene sonra 
genç kadın ile sevgilisi arasında ge
çimsizlikler bat göstermi§ ve Gabriel 
Agi kendisile evleneceği hakkındaki 
vaadine rağmen aözünde durmaı;nıştır. 
Bunun üzerine lvonne Follet sevgili
sini brrakmağa mecbur olmuştur. 
Genç kadın mahkemede metreaile ge
çirdiği hayattan bahsederken diyor 
ki : 

- Ben onunla bir cehennem ha
yatı ya§ıyordum. 

- Oyle ise niçin bu hayata devam 
ediyordunuz? 

sonra hıçkmklarla ağlamağa başla -
mıştır. Reis: . . 

- Siz kızınıza Veronal vermışsı -
niz?. 

- Bilmiyorum. ne yapacağımı §a -
şırmıştım. Ona süt içirdim ... 
· Genç kadın, sonra kızını öldürdü -
ğünü söylece anlatmıştır: 

- Kızımın derin bir uykuya dal -
masım bekledim. Sonra mektuplar yaz 
dım. Ve biraz sonra: ''Onun işini bi
tireyim" dedim. Bir havlıyı d?~?e kat
ladım. Yüzüne k.:>ydum. Tetıgı çek -
tim. Kızım ölmüştü ... ,, 

Genç kadın bu cinayeti işledikten 
sonra 24 saat baygın bir halde ölünün 
yanında yatmı§ ve ancak ertesi günü 
akşam üzeri kendisine gelebilmiştir. 
Katil kadın mahkemede devam edi -
yor: 

- Yanımda kızımın soğuk kolu • 
nun temasım hissediyordum. Kalktım. 
Komşuma bir mctkup yazdım ... Biraz 
sonra polis geldi. Ve cinayeti keıfetti. 

Richard Hslliburton ve fili 
Le ]ournal'dan: müyorlar. Bu zavallılar, arkad&§l& -

rını görmeğe gelen ve yüzlerini gör
medikleri kadınlarla alakadar oluyor 
}ar.Arkadaşına gelen kadın hakkın -
da mallımat toplular, sonra hayall~
rini bu kadın üzeril}C kurarlar. ~ı.r 
gün bu kadının saçlarının rengını. 
ertesi günü adını öğrenirler. Yavaş 
yavaş çehreyi tayin oderler. Arkadaş 
ta kendisini görmeğe gelen teyzeza
desinden veya hemşiresinden bir men 
dil, bir eldiven ve bir pudra tüpü i~ 
ter. 

- Çıünkü bir çocuğum olmuştu, 
sonra da evlenecektik. 

Genç }ı:adrn aevgilisinden ayrıldık
tan aonra kızile beraber yaşamağa 
baılamış, fakat günün birinde küçük 
kızın babasını, kendisinden fazla ıev
diğinin farkına varmıştır. 

Etoile meydanında eabahın ikisi. 
Takailer nadiren geliyor. Bu aaatte 
bu mahallede hatta bütün Pariste 
herke. uyur. 

Fakat ben, görüyorum. Meydanın 
ortasında bir fil, hakiki boyu posu 
ile koskoca bir fil, ağır ağır ilerli -
yor. Bu fil nereden geliyor?. Hayva 
natı vah§iye müessesesinden mi?. Ne 
reye gidiyor?. Romayıt. Bunlar An
nibalin Miladı İaadan iki asır ev
vel yaptığı gibi Alp dağlarını aıacak 
!ardır. Artık mahkum bir hazine efde et

miş sayılır. Akşam höcresine çeki -
lince ona tapınmağa başlar. Hapisa
nedcn kaçar ve kendisini herkes gibi 
bir insan görmeğe çalışır. B.ızan bu 
yüzden facialar da olur. 

Bir akşam hastaneye başı yarılmı~ 
bir mahkum getirdiler. Onu tedavı 
ettim. Birkaç gün sonra tekrar bagı
nın yarıldığını gördüm. Fakat başı· 
na kimin vurduğunu anlamak kabil 
olamıyordu. Mahkum bütün sorgu -
]ara: - "Bilmem!,. cevabını veriyor
du. Nihayet mesele anlaşıldı. Yaralı 
mahküm bir arkadaşının hemşiresi
ne gıyaben aşık olmuş. Arkada
şı da kendisine istediği izahatı ver
miş. Yalnız bu adam, bittabi para 
mukabili olarak, hemşiresi hakkın -
daki izahatı başkasına da satını§ .. 
Gihliln birinde bu iki adam biribiri
nin rakibi olduklarını anlarlar ve 
döğüşürler. Garip diyeceksiniz de -
ğil mi? Fakat dahası var: 

Altı ay sonra hemşiresi hakkında 
izahat veren adam bir atelyede bo -
ğulmuş olarak bulundu. Bunu, benim 
tedavi ettiğim adam ötdürmil~tü. 

İşte Sing Sing hapisanesinde mah 
kumlar, hiç yüzlerini bile görmedik
leri kadınlar için böyle biribirlerini 
öldürürler. 

Filhakika hapiaane idaresi, mah -
kumları bu sıkıntıdan kurtarmak i
çin her şeyi yapıyor. Hapiunede 
mahkfunlar için bir futbol takm1ı, 
bir orkestra yapılmıştır. Bir gazete 
de çıkarılıyor. Fakat btitün bunlar 
geçici tedbirlerdir ki mahkumlar Ü· 
zerindeki zincirin ağırlığını ve i§ti
yak ibresini asla kaldıramıyor. Bir 
çok mahkumlar uyuşturucu madde
lerden imdat istiyorlar. Uyuşturucu 
maddeler hapisanenin en u.;ra köşe
lerine kadar girebiliyor. 

Heroin, kokain, morfin pahalıdıt. 
Birçok mahkumlar eng shee kulla -
nırlar. Pipoda içilen afyon, piponun 
dibinde siyah bir madde bırakır. Çin
liler bu maddeyi bıçakla kazırlar ve 

]arının reçine kokuları daha kesif
leşir, Maryse'in de beyaz tuvaleti i
çindeki güzelliği büsbütün artardı. 

Maryse ! Montekarloya yaptığımız 
gezintidenberi Lauffen'den uzakla
şıyor gibi görünüyordu. Fakat on • 
dan uzaklaştığı kadar da bana y \kla
şıyor miydi? Bunu bilmedığim ve 
anlıyamadığım için bir şey aoyliye -
miyeceğim. Bütün samimiyeti, dost 
luğu, arkadaşlığı, kibarlığı ve neza • 
keti içinde öyle halledilmez bir mu
amma olmuştu ki .. 

Mahkemede hakim soruyor: 
- Haydi, anlatın bakalım, nasıl ol

du da kızcağızı öldürdünüz? 
Kadın metanetle anlatıyor: 
- Kızımla beraber yola çıkmağa 

hazırlanıyorduk. Aramızda çıkan kav
galardan yüreğim sızlıyordu. O, tey
zezademe, benden ayrılmak için 18 
yaıına basmasını beklediğini söyle -
mitti. Ona dedim ki: ''- Senin için 
bu kadar meıakkatlere katlandığım 
halde nasıl oluyor da bu nankörlüğü 
yapabiliyoraun? . ., Aramızda yeniden 
bir kavga başladı. Biraz sonra kızım 
yattı. Kendisine uyuması için bir ilaç 
vereceğim sırada şöyle düşündüm: 
''Ben gider, onu burada yalnız bırakı
rnn ... O da benim geçirdiğim hayata 
düşer.,. Kadın bu sözleri söyledikten 

onu hamur haline getirirler ve ucu
za eatarlar. İşte eng shee budur. Bu 
müthiş bir maddedir. Bazan bu mad
deyi i.,pirtoda eritirler ve bu mayii 
vücuda ıiringa ederler. Fakat mah
kumların aşılama usulleri çok iıpti

daidir. Bu maddeyi ellerine geçirin
ce onu ıu ile ıslanmış bir mendil içi
ne koyarlar ve dizlerinde bir yara 
açarlar ve ıslak mendili de bu yara 
içine sıkarlar. Eng ahee yavaş yavaş 
kana karışır. Mahküm kendisine ge· 
lince §iddctli &ancılar baglar. Yara 
bazan iltihap peyda eder. Fakat ona 
göre bunun ehemmiyeti yoktur. O, 
unutma zevkini tatmak için yarım 
gün rztırap çekmeği tercih eder. 

Filhakika cinsi bütün kaygular ni
hayet kendisine yabancı gelir. Fakat 
o mahrumiyetini diğer bir acı ile, bir 
itkence ite trampa etmiştir • 
Kadın ihtiyacı, mahklımlan, ceza

ları müddetince çok ıaıırttıktan fi<>n
ra, ekıeriya onları, hapisaneden çıka
cakları sırada büsbütün müvazenesiz 
bir hale getirir. Bilha1Sa delilik hal
leri "Güne§ banyosu meraklıları ku
lübü,, azası arasında pek çoktur. Bu 
isim, hapiaane argosunda, mahki'ımi
yet müddetini bitirmekte olan kürek 
mahkumları manasına gelir. Sinirle
ri kuvvetli olmıyanlar nihayet buna
mağa baılarlar. 

Bunlar asla uyumazlar. Geceleri 

Yanındakileri hemen tanıdım. Ba
bası Werner Golovine ve Lauffen .. 
Bir de tanımadığım birisi .. 

Framond beni elimden tuttu ve ta 
nıştırdı: 

- Millbmı De Soliers.. Demin 
kendisinden bahsettiğimiz iyi kom
§wnuz .. 

Sonra yabancı zatı bana gösterdi: 
- En iyi dostlarımdan Möewe, 

Karı Möewe. 
w İlk defa tanıştığım bu adam so • 
guk bir tavırla ve Atman usulü beni 
selamladı ve elimi sıktı. 

Ne hergele berifmi§. onu da sonra 
anlatacağım. Sert bir suratı vardı. 
Gözünde monokl. •. Kafası, zimpara 
kiğıdından geçmiş gibi düm düz ... 

Katil Ivonne Fol/et 
Oldlirüten kızın babası mahkemede 

şahitlik etmiş ve eski metreıile geçin
mek kabil olamadığı için ayrıldıkları
nı ve fakat kızını annesine bıraktığını 
söylemigtir. 

Mahkeme katil anayı beı .ene kü
reğe mahkum etmiştir. 

höcrelerinde inledikleri işitilir. Va -
kit çabuk ge~mez. BoJ yere takvim 
üzerine ipretler çizerler. Tarihler 
zihinlerinde karışır. Atelyede işe ya
ramıyacak bir hale gelirler. Kendi
lerini zulma uğramış .zannederler 
öfkelenirler. Nihayet onları höcrele: . 
rine götürürler. Orada çılgın bir 
halde ölürler. Bir gece bir :nahku -
mun bağırdığını işittim: 

- Çıkacağım. Mary beni kapıda 

bekliyor .•• 
Bu zavallı 18 yaşında hapisaneye 

girmişti. Şimdi 48 yaşındadır. Hiç 
k!mse kendisini ziyaret etmemiş, hiç 
kımseden mektup almamıştır. Onu 
dışarda bekliyen kimse yoktu. Onun 
hasta olan hayali her tarafta kendi
sine bir kadın yaratmıştı. 

- Dışarı çıkacağım. Mary beni 
dışarda bekliyor. Yavaş yavaş ben 
de bu kadını görür gibi oluyordum. 

Bu zavallı, hezeyanı arasında ha
pisanenin bütün facialarını ifade et
miş oluyordu. 

Big House nedir? Makalenin ba
şında ~nu "kadın.sız üç bin adam., di
ye tarı! etmemiş mi idim? 

Müsaade edin de bu tarifimi tashih 
edeyim: 

Big House. muhayyel Mary'lere 
bir kadının gölgesine ve aşk rüyası
na ümitsizce kollarını uzatan üç bin 
adamdır.,, 

dun. O da aramızda bulunmak arzu -
sunu gösterdi. Bittabi hepimiz 
sevindik. Şimdi yatta beş kişi yerine 
altı kişi olacağız. Deliler ne kadar 
çok olursa, kabkahalan da o ka
<iar artar. 

Möewe ayakta, kollarını kavuştur 
muş.hiç bir şey söylemiyordu. Fra
mond söyledikçe, o, sadece senesini 
oynatarak tasvip ediyordu. 

!çimden şöyle düşünüyordum: 
- Acaba aralarında tertip edilmiş 

bir komedi ya mı? Dikkat edelim. Ba
kalım, bu igin içinden neler çıka -
cak? 

Demek ki bu adam Alman bahriye
sine mensup bir zahitti ve Aviatik 
ile yapacağımız seyahatimize iştirak 
edecekti.. 

Bu seyahati yapacak olan Amcri • 
kalı romancı Richard Halliburton' • 
dur. O bindiği filin üzerinde sallana 
sallana bize dedi ki : 

- Otuz dört yaşındayım. Seyaha 
te ve tarihe bayılırım. Tarihi hadi -
seter geçmiı olan memleketlere dai
ma aeyahat ederim. Bu ııuretle bir 
kas defa, ekserisi de tayyare ile ol
mak üzere, devri ilem seyahati yap· 
trm. Ben bugün orijinal seyahat ya,p
mak rekorunu kırmış bulunuyorum. 
Seyahatlerime dair dört kitap neşret 
tim. Bu ~itaplarm her birinde ıer -
güzeşt kahramanı olarak göründüm. 
Çünkil ben blöf yapmaktan QCfret e
derim. 

Everest tepesinin yan taraflarında 
ilk defa tayyare ile uçan benim. Te
peye kadar çıkmadım. Çünkü tayya -
rem buna müsait değildi. Sonra pro
feeyonel tayyareciler t~eyi aşmağa 
muvaffak oldular. 

Şeytan adasında sekiz ay tek başı
ma yaşadım. Ben yeni dünyayı da 
yüzerek dolaşmış bir adamım. Evet, 
Panama kanalını geçerek altı günde 
80 kilometre mesafe aldım. Şimdi An 
nibal'in seyahatini yapacağım. Ben 
bu Kartaca kumandanı hakkında ye
ni ve eski bütün yazılan şeyleri oku
dum. 

Alp dağlarını fil sırtında aımak ba 
na, dünyanın kuruluşundan bugüne 
kadar insanların başardığı işlerin en 
gücü gibi geliyor. Buradan film ile 
beraber Pariıten Alp dağları etekle
rine kadar gidebilirdim. Bu çok ko
lay bri şeydir. Onun için beni alaka
dar etmiyor. Buradan trenle Martig
ny'ye kadar gideceğiz. Asıl zorluk 
ondan aonra başlıyacak. Sen - Ber -
nar geçidinin rahipleri beni sabırsız
lıkla bekliyorlar. Onlar uzun müd -
dettenbe.ri fil görmemişlerdir. 

- Annibal'in Sen-Bcrnar geçidin
den geçtiğine emin misiniz? 

- Annibal'in geçtiği yolu kimse 
doğru olarak bilmiyor. Ben en tipik 

lin böyle birden gelişi araeında zih
nimde bir münasebet bulmağa çalış
tım. 

Ve bir münasebet ol<iuğuna da hiç 
şüphe etmiyordum. Artık o dakika • 
dan itibcıren Aviatik'in yapacağı se
yahatte de bir maksat olduğundan 
şüphe etmiyordum. • 

İtiraf ederim ki, bu şüpheler kafa 
ma girdiği için yatla seyahati artık 
daha ziyade arzu ediyordum • 

İki herifi de iyice tetkik edecek, 
güttükleri maksadın ne olduğunu mu 
hakkak anlıyacaktım. 

Ya Lauffen? 

11 haziran akşamı. akşam yemeği • 

Ben, köşkün taraçasına vardığım 
zaman, vakit epeyce ilerlemiıti. Hes
peridanın bütün misafirleri hep ora
da toplanmışlardı. Uzaktan ıesleri • 
ni duyuyordum. Orada bulunanlar -
dan birisi daha v~rdr ki, tanımıyor· 
dum. 

Acaba kimdi? Komgu bir misafir 
mi? 

Ay biraz daha yükselince, yeni ta
nışığımın yüzünü daha iyi tetkik ede 
biliyordum. Şöyle böyle elli yaşla -
nnda vardı.Gözlerinin kenarında in

ce buruıuklar peyda olmuştu. Çok 
zeki bir adam olduğu derhal anlaşılı
yordu. Fakat o kadar da antipatikti. 

İtalyaya ataşanaval tayin edildiği
ni kabul etsek bile, böyle bir akşam 
birdenbire Fransa topraklarına geli
vermesi hayli garip değil miydi? ü
zerinde ne gibi evrak vardı? Ne bi
çim pasaport taşıyordu? 

Onu artık iyice öğrenmiştim. Bu 
mağrur iri delikanlının, kendisini 
Maryse'e beğefldirmekten ve beni on 
dan uzaklaştırmaktan başka düşündü 
ğü yoktu. 

Casuslukla o kadar alakası olduğu
nu zannetmiyordum. Lakin bir Al -
man vatandaşı sıfatile ötekilerin ya
nında açık açık konuşmaktan çekin
memeleri de kabul edilebilirdi. 

ni yedikten sonra Hes.peridaya çık -
mı tım. Zaten böyle sık sık çık:ır • 
dım. Bu güzel meV'Simde de, gece 
geç vakitlere kadar bu köşkte kal • 
mak kadar hoş bir şey yoktu. 

Deniz akşamın karanlığı içinde ya 
vaş yavaş kaybolurken, bir ta:-aftan 
Giens, bir taraftan da Hycre ışıkları 
birer birer uyanırlar, tam bu sırada 
Grand - Ribaud'nun meşhur büyuk 
don er fen eri birden parlardı. 

Almanca konuıuyorlardı. Ayakla -
rımın, kumlarda çıkardığı ses duyu -
lunca, Framond'un iri gövdesi yerin 
den söyle bir doğruldu ve bu sefer 
Fransızca olarak: 

- Ah, De Soliers geliyor, dedi. 
Ve hemen yerinden kalkarak beni 

karşıladı. 

Artık ben geldikten sonra hep 
Fransızca konuşmağa başladılar. 

Daha ilk görüşte adama ısınama -
dım, Fromond bunun farkına vardı 
mı, bilmiyorum. 

Dedi ki: 

Ben bunları düşünürken, Framond' 
un hakkımda nasıl bir fikir sahibi 
olduğuna da merak etmiyor değildim. 
Bana öyle geliyordu ki, Framond be
nim Maryse'e karşı olan zaafımı an
lamıştı ve artık başka şeylerle kafa -
mı yormak istemediğime kanaati var 
dı. Halbuki bu kanaatinde ne kadar 
aldanıyordu, o başka .. 

O halde biraz ihatalı ve cerbezeli 
davranırsam, bu mağrur Alman sil -
vari zabitinden çok şeyler öğrenebi
lirdim. 

Montekarloda geçirdiğimiz gece -
den sonra. bu ümidim daha ziyade 
kuvvetlenmişti. 

Bir sıraıını getir, Lauffen'e içirt 
ve söylet. 

• 

Uluslar sosy•
1 Harbi kanun 

Hale mi koyad 
Fraruızca gtı rJI 

Bu şabahlıi gazetr.ler, tıl' il 
yete.inin gelecek topları 
tcıfmalıtadırlar. ,,.. _;l 

Matin ııautc6İ diyor . .'~ ~ 
"Bugünkü duruma ıor-,,,;_ 

rede Jtalyan ve Habe§ ~ 
unda bir farpıpna vulı .. ~ 
ne geçilmen kat'iyen nıd ,, 
rünmüyor. Bundan Joltl~l 
ihtimal olcırak 15 inci nı"" 
bilıi düfiin;ilmckt.Jir. Bd 
göre, anlGfmayan tarafl't,ı 
böyle iıtediklcri ıribi harl J~ 
leccklerdir. Bunun tla n• 
duiu atikcirdır. ' 

Radikal şoıyalüt O•'.lf)f ;,ı 
•İ ile bütün 11ol ve af'" ,,İl" 
gaa:eteleri, 15 inci matl~e la~ 
atılmaıile muhtemel bır lı n 
nuni bir mahiyet verilnıe ,. ~. 
me6İne lıar11 ıiddetle itirol 

dir:;:~vr•, eliyor ki: ~ 
"Eier Ulu•lar Soayct•llı 

nuni bir fekle lıoymaitı ~ 
•a, bu •o•yeteyi ortoJlffl ı.!'"ı 
daha iyi olur. Bütün JürıYo!~ 
•o•yeteıinin cloğumundı 

akıbet• uğra.ın diye allı fi 
tır • ., ~ 

Genel İfçi lıonletl•fd.l';j ~ 
nı olan Le P•upl• ~tJPI 
ycuııyor: bİ 

"Ulıular •oayete•i, htff"'~Jllı 
leftİrmek için lıurulnı~ ~ 
ıcytani man•uranın tall-;-_,ı'tJll1 
ni •Örmekle fQfkınlılı içıll'P 

Humanite, diyor ki: .• AJ 
"Ulu.tar •o•yete&inin ~ 

rumunun 11e ltalyaytı 
clavranmaia çalıpna.ıı""~ 
lütuhat haatalıiına tutııl,_. 
rapereatlere örnek olmı 
me İnandırabiliria:? .'' 

ruz. ~ 
Yat körfez açıklarınd ıll 

lan hafif seyirle dC.,dil. ~~ 
ze kavuştuğumuz zaman. 11 
dı. Toprak uzaklaştıkça 1'
İyiden iyiye ufka dalmıttı _,c 

Hareketimizdenberi ÜÇ et' 
mişti. Şimdi tam denizin ° 
de, gökle su arasındaydrle. 

Kaptan Möewe'yi, yatJll ,c~ 
sinde ve apaydınlıkta bı.J ~ 
gördüm. tık gördüğüm s ıt"" 
diğim intiba beni aldatn1aJS'Jrl' 
birlerimizin yüzüne güllfJcf.t 
her, biribirlerimize ne ~ eli 
olduğumuzu da iyice _h~";c~ 
Yatın ötesini berisıııı t ,,,.- . 

yordu. Onda da öyle birJri· 
kendisini beğeniş vardıb·r, 

Koyu mavi, kruvaze 
1bt~ 

niş viziyerli bir kasket, .1 fi 
talon, ara sıra kayan ye:' ~f~ 
gözler ve bir de çırçıpla 

11 
·--·~ ....... 

Hesperida da taraça_ıııisC• 'f' 
ğuna nasıl dayanıyor ıd rd"' _.ı 
köpeşteye öyle dayanr}':ı,11 ~ · 

Burada da karşıla~ın bt:r' J 
ğuk olmu tu .. B~ınunla tı· ,... 
na ilk defa ehnı o uzat 
bir bakışla sordu : _,. tl'°ıl 

- Siz çok deniz seY...,a 

tınız mı? Biz de bu manzara karşısında tabi 
atin engin şiirini tada tada uzun 
müddet otururduk. Gece o1•ınca açık 
pencereden ~içeklerin ve Halep çam 

Maryse arkaaını ay ışığına çevir -
miş, taraçanın korkuluğuna dayan -
mış, yal!lJldal:ilcrle konuşuyoru. 

- Dostum Möewe Romaya Alman 
ataşe navalı tayin edildi. Bu mevkiin 
ne kadar değimli olduğunu takdir 
edersiniz. Mektupla§trğımız için, yat 
la Akdenizde şöyle bir geziye çıka • 
cağımızı da yazmı§tım. Hoşuna git -
miı. Evvelki gün bir telgrafını al-

Framond'un filomuzun manevra • 
!101 taranut ediıi ile bu ataşanava • Demir aldık, yavaş yavaı gidiyo • 

- Hiç yapmadrnı(At'ıi,,S 

.. 



RADYO 
Yeni Model Makineler Çıkıyor 

Her sene oldugu gibi altı ay 
önceden yeni seri radyo model
leri piyasaya, çıkmak üzeredir. 
J\merika ve Avrupa atclye ve 
fabrikalan önümüzdeki sene 
için satılıga çıkartacakları ma
kineleri bitim1işler, bugünlerde 
açılacak radyo sergilerini bek
Jcmektedırler. Avrupa ve Ame
rikada çıkan radyo gazeteleri bu 

eneki makinelerde büyük bir 
değişiklik olmadığı gibi, maki
nelerin hususiyetlerinde ve has
'5asiyetlcrinde de geçen ve dene 
bilir ki, iki yıl önceki tiplerden 
çok az farklı olduğu bildiriliyor. 
Yalnız IOzü geçen makineler 
:Amerikan rnarkalılardır. A vru
J>ada yapılanlar henüz bu evsafa 
yaklaıamamışlardır. Önun ı-
in Avnıpada yapılacak aletle· 

rin daha düzelmesi beklenebilir. 
Ses itibarile bunlar Amerikan • 
lardan geri kalmıyor ise de has
sasiyet ve bilhassa kısa dalgala· 
tt almakta çok farklıdır. 

Birçok merakhlar vardır ki 
her sene yeni model makineler 
piyasaya çıkartılınca ellerinde
ki makinelerini ucuzca satarak 
yenisini almak isterler. Ek eri
ya bunda aldanılır ve gereksiz 
masraf edilmiş olurdu. Çünkü 
ilerdeki sene daha bir model çı· 
kınca bunu da ayni merakla de· 
giştirirler. 

Bizce kar eden yalnız bir rad· 
yo makinesi alarak onu hiç dc
ğiştinnemiş olanlardı~. Ba~ı ta· 
mdıklarımız hala yedı, ~ekız ~c· 
ne önce aldıkları makınclerılc 
idare olmakta ve bugünkü sü
per.modern makinelerin . daha 
düzelmesini bcklcmcktedırler. 

Bu gibi kimselerin artık ma
kinelerini deği§tirme zamanının 
geldiği §Üphesizdir.. Yal~.ı~ s~n 
iki senede büyük bır degışıkhk 
olmadığına göre bir veya iki se
ne önce satın alınan bir makine· 
yi yenisile deliştirmek hi~ doğ· 
ru olmaz. ' ' 

HER HAFTA BiR ÖGÜT 
'.Bir okuyacumuz bize yazdığı bir 

'm ktupta nakillerin neden iyi gelme 
dığini ıoruyor. Nakillerden makaad 
ıpor reporta1landır. Açık yerlerden 
yapılan bır maç rôleleri daha iyi ya· 
pılamu:. Çunkli açık yerde bulunan 

por reportorll mikrofonu, daha ıiper 
bır yere koymasına imkin yoktur. 
:Mikrofon kapalı bir yerde duracak 
olu reportoriln de böyle bir yerde 
durması gerektir ki, o vakit kendisi 
de maçı ıeyredeme.ı. Avrupadaki re
portajların çoğunu röle edilen mev • 
2uu iyice ya atacak tarzda yaparlar. 
Ve bu meyanda giırliltüler de bizde 
y pılın maçlarda kilerden farklı dc
gıldir. Hatta bir çok Avrupa repor • 
ı Jları bizdekilerden daha 5!'ÜrultülU 
gclır, 

• 
Santimetre Dalgaları 
llkinde 2000 den 200 e kadar 

İndirilen radyo dalgaları bir va
!kit sonra 15 metreye, daha sonra 
da 9 metreye kadar indirilebil-

Alman dinleyicileri 
A rtıyor 

Temmuz batında Alman radyo abo
nelerinın aay111 6,589,454 il bulmuı • 
tur. Bundan bir ay onceki dinleyici 
uyıaı 6,506,Sl 7 idi. Bir ay içeriıinde 
Alman radyoları 82,937 yeni abone 
kazandıkları anlatıldığına göre bu 
kısa zamanda yüzde bir buçuğa yakın 
bır nııbctte artmıştır. 

mişti. Son olaratC santimetre 
uzunluğunda dalgalarla yayım 
yapıldığını öğrendik. Tarnnmış 
bir Alman radyo firmasının Ber
lin'deki laboratuvarlarında bu
günlerde bu ultra kısa dalgalar· 
la yayım deneyi leri yapılmıı 
ve umulmadık sonuç elde edil· 
miştir. 

Bu gayet ltısa aalgalar ile ôi· 
ğer üç çe it dalgalara yapılamı
yacak işler yapılmaktadır. Bu 
dalgalar en çok uzak radyo • te
lefon muhaberesinde en sağlam 
i görür ve güne ten hi~ müte· 
cssir kalmamaktadır. 

İngilizler tecrübe olm=t\t üze
re denizcilerle görüşmek isin 
böyle bir 175 santimlik istas2on 
kunnuşlardır. -

Yakında konser verilnıege 
mahsus böyle birkaç posta ~a • 
p1lması da düşünülüyor. 

MQzeler ve &erlin 
Radyosu 

Birçok kimseler mUzeleri gezcme
mi§ olduklarından radyolar müzelerin 
içerisinde bulunan eski eserleri dinle
yicilere bildirmek için Berlin'in en 
t&nınmıı muzelerinden reportajlar 
yapmaga baılamı§lardır. Böylelikle 
batka 9ehırlerdekı dinleyiciler de Ber· 
lin müzelerini iôrmli§ kadar oluyor· 
lar. 

liABEŞiSTANDA 

son ı tf!m radyo te ıs tı ve 

sene ıçınrlc gorduk eri tecrübeden 
aonra kenoılen ı"letm ğe ba 1 mıtlar

r Re: ım1crinıi Habeş mUt haasıs 
lar tarafından ışletılen ı;ugunku Adı& 
Ababa radyoıunu gosteri}or. Aralı • 
rında A upalı tte eorunen 11· 
vtçlı müteb onu ıtletmeie 

T -X N 

lstanbu1 radyosunda türkçe tango1a
unı dinlt!diğimiz: Birsen lllikrofon 

önünde •oylerke1t 

Nasıl spiker 
Se~iyorlar ? 

• 
Alman reportaj otomobılteri bu&:Ün· 

Jerde her vakitten dclta } üklli bir :ı
le dolaşmakta ve ıpor yerlerile §eh· 
rin içerisinde reporte edecek meraklı 
şeyler aramaktadırlar. Çünkü yanla
rında birçok •piker nam:etleri vardır 
ki, gördüklerini kendi duylularma ıo· 
re mikrofona anlatacaklar, anlıttıklan 
da uç dakika• ı ı:eçnıiyecektir. Ayni 
reportaJ sel:iı, on kişi tarafından ay
rı ayrı yapılılrak plaklara zaptedili
yor ve &onra bunlar radyo istaıyonla· 
rından yayılarak takdiri halka bırakı· 
lıyor. Halk ııeçime girerek yüzlerce 
namzet arasından birkaçını aymyor. 
Elbirligile seçilen bu temiz aeıli api
kerleri dinleyiciler her vakit için kar-
ılarında bularak acalerini ve reportıj
lannı seve seve dinliyorlar, 

• 
Geceleri hoparl6r 
lşitllmlyecek 

Berlin'de çıkan ''Archiv für Funk
recht" adlı reıımi telsiz gazeteııinde 
okundu una göre gece geç aaatlerdc 
radyo dinliyenler bazı kayıt ve §Ut· 
lara tabi tutulmaktadırlar. Radyo 
dinliycnler her vakit ıçin y,Uksek seı· 
le radyo çalarak komşularını rahatsız 
etmeleri dogru olmamakla beraber ge
ce 23 ten sonra evin dışından radyo 
sesinin ifitılmesi iddetle yasak edil· 
miıtir. Çünki.ı i§lerine erken gitmek 
mecburiyetinde olan kimselerin bu 
aaatten ıonra uyk~ kınlma11 
iatenmemektedira 

• 
Münih Radyosunda 
Tar~ht yayım 

Ötedenberi radyolarda masallar, 
tefrika şcklınde romanlar ve buna 
benzer birçok §eylerin dinletildigine 
kulak misafiri oluruz. Fakat bir rad· 
yoda tarihi yayımlara başlandıgını 
ilk defa ititiyoruz. Miınih radyoıu ~
rih profesorlerine eski Alman tarihı· 
ne dair meraklı bahisler anlattırıyor· 
lır. Bu yayımların buyuk •evınçle 
dinlendiğinı göııtcren birçok mektup· 
lann alındıgı da haber venliyor, 

RADYO 

teknisyenleri 

memur cdılmiıtir. !Ju istasyonun luaa 
dalıalı telefon muhabere luJ111ı da 

"ardır kı, bır reımımiıde Habef Dıı 
Bakanlılı mı.murunun Uluslar Kuru· 

mu ıle yaptı&ı bir &öruımeyi i:Öıtcri· 
yor. 
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28 Temmuz Pazar I'opuler ıırkılar. 24: Role konur. - role. 23.05: lnınizcı )'A)'Jltl. 24.0S. Al· 
p R A G manc• 71)'mt. 

tSTANBUL 

12 30: Pllk nc~rlyatı. 18.30: Danı mu· 
ıılk111 (pllk). 19.30: Çocuk saaU. Hıkbe· 
Jer (Mesut Ccmıl) 20.30: Radyo caz ve 
tango orkeatraları ve Çadıra. Turkçe 
ıodu uerlcr. 21.30: Son haberler. b.orııa· 
!ar. 21.40: Piyano EOO!o (Bayın Roıı Ve· 
neuaner) 22: Dans muı;ık si (plik). 

BUKRES 
12.30: Koro konseri. 13: Soıltr. 13.05: 

Pllk. 23.'IS: Spor duyuml rı 13.S5: Plik. 
14.15: Du)'Umlar. 163.3S: Plik. 17: Köylu 
yayımı. 1a· Coroloıoı caıı. 11>: Duyum
lar. 19.lS: Dansın ıüre;ı. 20: Sozler. 20.20 
Halk milılfı ıılikları. 20.5S: Sözler. 21.20: 
Pıyano muzıii. 21.SO: Radyo ulon orku· 
trası. ?2.30: Duyumlar. 22.50: Konnrln 
ılircfl. 

BUDAPEŞTE 

20.10: Salon orkutr111 Bctha. 21.40: 
Spor. 22: Tiyatro piycıt. 22.50: Duyum· 
lar. 23.10: Piyano • keman konıerı. 23.SO: 
Len Bıker cazı. 24.30: Çınıen• mü.ııti. 
ı.os: Duyumlar. 

VAR ŞOVA 
20.10: Rcldlm. 20.256: Pllk·Söıler. 21: 

Konferan• (Pilıutıki). 21.10: Scnfonık 
kon er. 21.50: Duyumlar. 22.10: Soılu. 
22.IO: Lemberı'dtn ıen yayım. 23.20 Sil 
orlıeitr&aı konıeri. 24.0S: Danı pllldırı. 

BELGRAD 
21: Şarkılar ve porılilcr t!lnslır. 23: 

Duyumlar. 23.20: Pllk. 23.30: Hafıf mü· 
ıık. 24: Role konıer. 

PRAG 
UI: Almanca yayım (müzikli). 20: Du· 

yumlar. 20,15: Kıpo kompoıitörleri tara• 
fmdan ıeu, nsuzlldı yayan. 21.05: Tiyatro. 
21.4S: Torino'dan riıle: Zandondi'nin 
eserlerinden "Francucı da Rimınl., opc· 
raaL (latirahatlerde duyum ve aalre), 

MOSKOVA 
18.30: Konser. 19.15: Pllk. 20.30: Danı 

muııi!. 22: Almanca yaıun. 22.55: Kızıl 
meydanından röle. 23: Incillic• yayuu. 
24.05: Alınınca yaymı. 

LElPZlG 
621: Aktam müı:ifi. (Plyano01Cemın •• 

prkılı). 23: Duyumlar ve ıpor. 23.30: 
Danı muıiii. r 

• 29 Temmuz Pazartesi 

!STANBUL 
111.30: Yuzmc deraleri. Bayan :Azic!e 

Tarcan. 18.SO: Frınıızca den. ııuo: Plik 
neırıyatı, 19.SO: Estegaço orkcstraıL Ro· 
men musıkiıi. 20.20 : Haberler. 20.30 
Radyo caz ve tanııo orkestraları ve Bı· 
yan Bedriye Tuzun. Turkçe ıozlii elet• 
Icr. 21.30: Son haberler, bonalar. 21.40: 
Yaylı uzlar lnıvartetı (Becthoven) 1 -
:Keman: Profcaor Alı. 2 Keman: Orhan. 
Alto: İnct Nczıh. Çello: Me111t CeJml. 
22.10: Plik neıriyalL 

BUKRES 

13·15: Plik yayımı ve duyumlar. ~8: 
Hafı[ orkestra muzigi. 19: Duyumlar. 19 . 
15: Konsenn ıilreı:ı. 20: Sözler. 20.20 
Pllk. 20.50: Duyumlar. 21: Soılcr. 21.15: 
Kuartet oda milzlii. 21.'15: Şarkılar. 22.05 
Schrammd kuarteti. 22.30: Duyumlar. 22. 
50: R6le Jıonacr. 23.lS: Ecnebi dilıle da· 
)'Umlar. 23.llS: X°'nserln aflreiL 

BUDAPESTE 
20: Piyano konıeri. 20.45: Siirler. 21.20: 

Plik ile Puccinı'nin "La Boheme,. opera-
11. 23.30: Duyumlar. 23.50: Berend cazı. 
24.15: Aylık franıu:ca dııyumlar. l.05: 
Duyumlar. 

VARSOVA 
1g 45: Pllk-Sozler. 21.10: Ham rnUzik. 

21.45: Duyumlar. 22: Leh mtizltlnden 
aenfonık konser. 23: Spor. 23.10: Küçiilıı 
radyo orlteatraaı. 

BELGRAD 
21: Kırı~ık ıarkılır. 23: Du)'llmlar. 23. 

20: Pli.k. 

PRAG 
20.25: Radyo fılmi. 21.30: Sozler. 21.45: 

Pı:vano keman konseri. 22.ll: Sozler. 22. 
35: Çek fılharmonlsi tarafından konaer. 
23 15: Duyumlar. 23.30: Pllt. 23.45: Al· 
manca du)'llmlar. 

MOSKOVA 
IS.30: Orıera yayımı. 22: Almanca ya· 

yım 22.55: Kuıl meydandan rcrortıj 
23.05: 1nıılızce yay(imı. 2'1.0S: Macarca. 

LEJPZİG 

20: Ha(ıf milzık. 21: Duyumlar. 21.10: 
Kem n orkeıtraaı tarafındın danı milıl· 
tı. ı:ı 23· Duyumlar 23 30: Bıch'm eter· 
terinden konıer. 

• 
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1STANBUL 
18 30: Almanca den. 11.50: Danı ,nu· 

11k ııı (plik) ı 9 40: Haberler. 19.45: Ese 
caz, turkçe aoılü eaerlcr. 20.15: Konf:· 
ranı. 20 30 · Stüdyo orkcatrııı. 21: Rıa· 
yo raı ve tıınıo orkcıtraları 21.30: Sehir 
tıyatroı;u art atlennden l. Galip. Kllçlllı 
fıkra! r 21 '15: Son haberler, borular. 
22: Bayın Rıtı Mahmut (Sın). 

BOKRES 
13·15: Plllı ve duyumlar. 11: Rıd,.o 

nlon orkcstraaı. 19: Duvumlır. 19.15: 
Konıenn retı 20: Söıler ZO 20: !tal· 
Y•n •arluları (Pille). 21: Sl>ılcr 21.15: 
s,nfonık J1liklır 22 45· Duyunlar. 23 
Röle konacr. 23 15: Yıbancı dıllerle da· 
Y\lmlar. 23 ZS· Konaerin ılirejl. 

BUDA PESTE 
20 · Rel'OrtaJ. 20 35: Q nıeııe milııfi 

21.SO: Konferını. 22.20: Opera orkntrı· 
11 23· Kl\hlrede çıkıın "El Ehram, ıaıe· 
tcıl muhabırinln ırabca konferınu CA1· 
nı Yayımı Kıhıre rıdyoıu da röle edıyor) 
23 10• Durumlar 23 30: Opera orkeıtrı· 
11 lronac ının ıUreit 24: PlijE. 1.05: Du· 
.YUmlar. 

VAR ŞOVA 
19 45: Vınnı vılılırı. 20 30· Pınno 

nıU ti · ıöıler. 21 ıo: Hafıf mUıık rllkla· 
"n 22· Opera pllltlan. 23.30: Spor. 23.40: 
anı pllldarL 

BELGRAD 
21 • Pı71no mUrıll 21 30: Rıd70 pi,... 

il 2a: S&loa miılji. 23: ı>a,uaıar. u.u 

10.20: K1rııılt müzikli almanca ya7ım. 
20: Duyum 'e ıoylevler. 21.0S: Plik. 21. 
\5: Roblnıonun macerılarmdan. 21.30: 
Suppen'in "Boccacıo .. opereti. 23.30: Çek 
rullinçlukleri. 22.45: Piyano konııerl. 23.lS 
23.15: Du111mlar. 23.30: Pllk. 23.45: İn· 
ıılızc:e duyumlar. 

MOSKOVA 
18.30: Operetlerden sahneler. tg,tS: fıu. 

nun ıUreli. 20.30: Hıhf müdk va danı 
rıarçaları. 22: Almancı yayım. 22.55: Re
portaJ. 23.0S: Franıızca yayım. 24.056: 
Felemenkçe yayım. 

LEİPZtG 

20: Hıfıf müzik, 21: Duyumlar. 21.10: 
Sucl konııer. 22: Skeç. 23: J)uyaaılar. 23. 
30: Orkestra konıcri. 

• 31 Temmuz Çart amba 

1STANBUL 
il.30: Yuzme dcrılerl. ıa SO: Franıu:c:a 

den. 19.10: Danı muıiJdıl (pllk). 19.40: 
Hı'berler. 19.50: Ba11n Hılıde monoloı. 
20.10: Konferana. 20.30: Radyo caz ve 
tınıo orkeıtralın ve Bayan Bınm. 
Turlrçe ıozlu ıacrler. 21.30: Son habe~
ler, borıalar. 21.40: Bayan Nımct Vıbıt 
(Şan). 22: Mandolın kuvarteli. Bayan 
Patarclli ıdırcalnde. 

BUKRES 
13: Dunmlar. 13.05: Ork11trı ionıcti. 

13.45: Duyumlar. 13.55: Konacrın ıiirefi. 
14.15: Duyumlar. 14.35: Konıerin ıon 
inamı. 1a: Hafif milıık. ıg: Duyumlar. ıv. 
ıs: Koneerln ıiiretl. 20: Siiıler. 22.20: 
Pllk. 21: Soaler. 21.15: Pıyano milzifl. 
21.45: Sarlnlır. 22.05: Radyo 111on orlıeı· 
tr11L 22.50: Konaerln ıüreii. 23.15: Yı· 
blncı dille d11ywnlu. 23.35: Koıııcruı 

ılirefi. 
llUDAPEŞTE 

20.50: Radyo pi7eıl. 22.45: Duyumlar. 
23.05: Çınıcne mildli. 23.45: LtSzl'ın 
eıcrlenndcn konıer. 1.05: Duyumlar. 

VARŞOVA 

20.30: DUo prkılar. 21: Soılcr. 22: Cho· 
pln'in eserlerinden konıet. 22.30: Konfc· 
ranı. 2Z.40: Şarkılı konHr. 23: Duyum· 
lır. 23.10: Küçük radyo orkeılraıL 

BELGRAD 
2ı: Liubliana'dan role. 23; Dımımlır. 

23.20: Caz orkeıtraaı. 
PRAG 

20.40: Piye . 21.30: Brlikıcl'den role. 
Gala konıcr (Brükıcl fılbannonı•I tara· 
fmdan). 23: Pllk. 23 l!ı : Duyumlar. 23.30 
Plik. 23.45: Fnnıııca durıımlar. 

MOSKOVA 

18.30: Kon er. 19.15: Konserin ıüreii. 
20.30: "Kat,rlnı 1 mulovıı, adlı operanın 
radyo adaptasyonu. 21.30: Dans pll\darL 
22: Çekçe yayım. 22.55: Kızd meydandan 

Küçük 
Dalgalar 

Yazı : ıo 

38,48 metre dalga uzunluğu!1· 
da ikinci bir Uluslar Kurumu ıs· 
tasyonu çalışır. Anten e~erJis! 
20 kilovattır. İstasyon ışaretı 
H B P olan bu posta yalnız cu
martesi geceleri 12.30 ile 1. 15 
arasında yayım yaparak Uluslar 
Sosyetesinin haf talrk görilşme· 
ıerini kısaca dünyaya, bilhassa 
Amerikadan işitilmesi için ya -
yar. Yayımlar buradan da iyi 
işitilir. 

Bunun az üzerinde birkaç pek 
1ayıf Amerikan postası çalışır 
ki alınması kabil değildir. 

Altında 45,38 metre dalgalı 
Moskova çıkar. R. W. n iıare· 
tini taşıyan bu Moskova iyi işidi 
lir. Fakat çalışma vakti göste· 
riJmemiştir. 

Moskovaya komşu dalgada 
46,69 metrede Amerikanın ··w 3 
X L" işaretli Bound Brook pos· 
tası tecrübe yayımlann ia ">u· 
lunmakta ise de saatleri muay. 
yen değildir. 

• 
Enteresan pro§ram 
lstatlstl klerl 

Dünya radyo birliğinin yaptıfı bir 
iıtatiıtikten öğrcnilditine ıöre Avru· 
pada en çok klblk müzik çahnan rad· 
yo Bükreı imiı ki, bir ıcnclik proıra· 
mında yilzde 36 nlıbetinde efleneeli 
V" ust tarafı klbık yayımdır. Iaveçın 
Stokholm rady01unda da dilnyanm en 
çok kiliıe yayımı yapılıyor ve ltalyan 
proıramlarında bUyilk yer alan yayım 
opera piyeıleridir. 
Danı müziğinde birinci Toutouae 

ve Straabourı radyolırıdır. Çocu~· 
larla en ç k utrıpn radyolar Par ı 
P. T. T. ile Hollandanın HUvenum 
'lıtaeyonudur, ıkuıcı derecede Belçıu 
radyolarile Londra (Recfonal) &eli
yor. J•pon radyol•n konfuan1Ç1h.lrta 
birinci ıelmit iae de Ccıayır bu ııte 
IODUDCU 1tli1or., 

LE1PZlG 
21: Durumlar. 21.ıs: Gene ne1il 11yımı 

21.45: 1 .. - 23: Duyumlar. Spor. !3.30 
Orı mliııtl. 24: Gece mllıitı. 1: &cnfo· 
nık konacr. 

• 
t AGuatoa Pertembe 

BUKRES 
U·l5: Pllk ve duyumlar. 18: Radyr 

orkeftt.raar. 19: Duyumlar. 19.15: Konıe 
rın ıUrefi. 20: Sözler. 20.20: Solo flüt 
mUııtt. 20.4S: Pıyano müıitl. 2 l: Sözler 
21.15: Pllk ıle Uç perdelık "Barbıcr dr 
Seville,. operuı. (Arıda duyumlar). 

BUDAPESTE 
19.30: Bıchman Mlon orkcatraıı. 20.JS 

İiÇI y1711111. 20.SO: Opera müıifi. 23: Du 
yumlır. 23.20: Çuııene mllıit\. 24: Pllk 
ı.05: Duyumlar. 

VARSOVA 
20.30: PlS.k-Soıler. 21.10: Süel milzılt 

21.45: Duyumlar. 22: Şarkılar, 22.30: Soı:· 
lu. 23: Duyumlar .• Konferans. 

BELGRAD 
21: Scnfonık konur. 23: Duyumlar 

23.20: Kırı;ıılr mıuık. 24: Role konaer. 

PRAG 
20 25: Rıecer • parktan role (mürik) 

21.10: Gen,ler proıramı. 21.25: Salon 
lruırteU. 22.05: Sözler. 22.10': fıviçrr 
ulu11l bayrammdın ötltril hvıçreden rb· 
le: Ulu1&l kar11ık J'ayım. 23: Duyuml r. 
23.15: Spor. 23.30: Çıft piyano: Eilence 
lı havalar. 

MOSKOVA 
1130: Antimılitarııt konıer. 1g.1 

Konıer. 20.30: Yeni kompoıitorler n 
eserlerınden konıer. 22: Fransızca yayını 
22 55: 1Cızd meydın'dın röle. 23 05: Al· 
manca )'arım. 2'1.05: hpanyolca )'17ım. 

LE1PZ1G 
20.20: Zltar muııiı. 21: Duyumlar. 21· 

Operet mUrıii. 22.10: Akpm konıerl. 2 · 
Duyumlar. 23 30: Danı muzlji. 24: Yeııı. 
hafif havalar, 

• 2 AGuetos Cuma 

BOK RE§ 
ıs.ıs: Pille ve dııyuml r. 18: Orlrutr• 

Ut hıfıf muıık. 19: Duyumlar. 19.\S: 
Konaerın aUrefi. 20: Sözler. 20.20: Pllk. 
2ı: Söıler. 21.15: Keman·oarkı CCek mu· 
rltt). 22.0S: Radyo 11lon orlıeatraıı. 22.30 
Duyumlar. 22.50: Konsenn ılıreii. 23.t!ı: 
Ecnebi dıllenle duyumlar. 23.25: Kon 
rln alireiL 24: Hahf mllıik (Z ayı ka· 
dar.) 

BUDAPEŞTE 

20.15: Pıyano bırlılılc e rlnlar. 20 5~. 
Duyumlar. 21.15: Kırı;ıık )'lyıın. 22.10: 
Cınıene muılii. 22.4S: Duyumlar. 23.0~: 
Oda muıiG'· 24.10: .. M car-Mısır,. koni • 
rana. 24.30: Caz muzigt. ı.os: Duyumlar. 

VARSOVA 
to.45: PWr-Soıler. 20,30: Keman kon· 

ıerl. 20.50: Söıler. 21: Konferane. 21.10: 
H.dıf milıilr. 21.'15: Duyumlar. 21.SS: 
Xonferını. 22: Senfonik konser. 23: Du· 
711mlar. 23.05: Söıler. 23.10: D&nı pllk· 
ları. 

BELGRAD 
2ı: Zafrebdcn röle. 23: Du7umlar. 2'-

20: Pllk. 
PRAG 

20.25: Rad,.o orkeııtruı. 21.20: Konftı. 
rınL 21.3S: Sarlrrlı kuartet müııit 22.15: 
Söıler. 22.55: Çınıene havalarL 23.15: 
Duyumlar. 23.30: Plik.-Du:rumlu (Rıa.ça 
Pllk. 

MOSXOVA 
11.30: $arkdt ıoliıt konıerl. 20.30: Kon-

1tr. 22: Çekçe 71ymı. 22 55: Reportaj. 
23.0S: ~ 7ıyım. 24.0S: Almanca 

LE!PZ!G 
20: Uluul mlizlk. 21: Duyumlar. 21.tS: 

lkeç. 22: 06rke1tra kon1tri (P17ano • ao• 
llıt). 23: Dayunıl.I. 

• Cumarlesl 

BOKREŞ 

13: Söı:ler. 13.0S: Salon orke traaı. 13. 
4S: Dayumlır. 13.55: Konaerin ıilre ı. 
14.15: Duyumlar. 14.35: Kcfrııerin aQrcji . 
20: Orc mUılfi. 21: Söıler. 21.15: Radyo 
caıı "22 30: Duyumlar. 22.45: Danım ıo· 
nu. 23 15: Yabancı dıllerle duyumlar. 23 
U: Danı. 

BUDAPESTE 
19.40: Çınıene mllaıiL 21.ısı Emme

rlch Kalman'm "Çardıı, oreretl (Merıe· 
rit adalarından röle). 23 30: Duyumlar. 
23.35: Pllk. 24.15: Cu. 1.05: loa dı&:rum
lar • 

VARSOVA 

20 30• Şarkılar. 20 50: Alıtüalıte.. 2h 
Konfer~na. 21.10: Hafif aalon mQsifl. 21. 
45· Dıa:rumlar. 2U5: Konferına. 22:30: 
Uı~ktakl vatandatlar için n:rım 22.30: 
s,nfonılr kont1r. 23: Spor. 23.10: Şep 
)'l)'llfto ıuo: Du• pWrlan. 

IELGRAD 
21 · Vlyolonıel konıerl. 21.30: Sor!er. 

21 50: ()ıNnt aıibiil 33: Duwpl&r. 2UO 
Röle konaer. 

PRAG 

ıt.20: Poruler Alman operetlerlnd• 
I0.10: Pllk. 20 IS: Durumlar. 20 O: S6ı· 
ler. 21 15• Soılon orlceıtruı 21.55: Kır.,. 
ıılı )'&)'an. 23.30· Plik. 23.45: Konıer. 

MOSKOVA 
18 301 Türkmen tnllılfi, ıg 15: Kn er n 

ıüretı. 20 30· Hafıf nıUıık. 22· Alman ı 
)'l)'mı. 22.55: Kızıl meydandan röl .. 23 05 
Frınuıı;a yayan. 24 051 ta ıı;çe yayım. 

LElPZ!G 

20: Hafıf mU k. zı · Du7umlar 21 10: 
8ad Sılıunıcn'den ıen 1171Dl· Duıam
lar. 23 30: Duı mllaiii. 
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İstanbul Harici Askeri Kıtaatı ilanları rOsküdar Amerikan kız lise~ı 
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• 

İ h. G"" ·• S Pınarhisar kıtaatı için 1 · Mekteb Eylülün 23 ncü Puarte.si günü saat 13,30 da a~lır·f~ 
Cinsi Mikdan Teminatı hale tari ı unu aatı yıd günleri Ağustoadan itibaren Salı ve Cumartesi günlerid~· Jet' 

BiR DEMET 
• 

ÇiÇEK Un 500,000 6375 8-8-935 Perşembe 10 21550 liralık yulaf ilk pey malumat için mektupla ya bizzat müracaat edilebilir. isttyen~ 
Et 130,000 2 7 30 8-8-935 ,, 14 161 7 lira 18660 liralık ku- • mektebin tarifnamesi gönderilir. Telefon: 60474 ~ 

ve Çil lekelerini 
izale eder 

'ftriyatın iztihzar edildiği mahalle
ri ziyaret ederken veya ekseriya yağ
mura, güneşe veya rüzgara maruz 
kalmak ıstırarında bulunan her yaş
taki kadınların cildlerinin tazeliğine 

ve güz:elligine hayran oldum. Sebe· 
bini sord\lğumda öğrendim ki, on· 
Jar çiçek koparırken, çiçeklerin keis
lerinde mevcud balmumu, cildi şaya
nı hayret birsuret~e beyazlatıp yu

muşatma hassasına malik olduğunu 
keşfetmişlerdir. Her gün muntaza
man istimalinde tenin bütün buru· 
ıukluklannı izale eder ve yüze yu
mu§akhk ve gençlik taravetini verir. 
Bu sihrcngiz çiçek baJmumu eczane
lerde "Cir-Aseptinc" namilc satıl· 

maktadır. 

Akşamları yatmazdan evvel kul· 

lanılmakla, cildin sert aksamını yu. 
mu§atır ve lekeleri izale eder. Sabah 

kalkınca beklenmiyen beyaz, ter ve 

taze bir cild meydana çıkar. Bugüne 

kadar bu derece basit ve şayanı hay

ret bir surette müessir bir tedbir 

bulunmamıştır. 

Hemen bu akşamdan "Cir • Asep
tine" i kullanınız: ve cazip tesirin

den hayrette kalınız. Ben de §İmdi 

boynum, kollarım ve ellerim için 

" Cir • Aseptine •• kullanıyorum ve 

son derece memnun kalıyorum. 

11111111111111111111111111111111111111111• - -
E VAPURCULUK§ - -- -:i Türk Anonim Şirketi E ... 
S lıtanbul Acentahğı ... ------:: Liman Han, Telefon: 22925. : - -- -: izmir sürat yolu : 
S A K S U .· npuru her hafta § 
E P ER Ş E M B E giinleri ıaat E 
: 16 da istanbuldan iZMfRE •e = 
E PAZAR günleri de İZMIRDEN ; 
E fstanbula kalkar. : -~ Mersin yolu ~ 
: SADIK ZADE .apuru 28 : 
E Temmuz PAZAR saat 10 da : -= Mersine kadar. : 

111111111111111111111111111111111111 ııı• 

fKUÇuK ILArtLAR 1 

lKMALE KALANLARA 
Yaz tatilinde• ikmale kalan küçük 

kardeşlerime ikmalde muaffak olma· 
&ına yardımda bulunuyorum. İstek
lilerin Tan: P, Yalruz'a davetiye 
göndermeleri. 5201 

1 

1 - Demirköyündeki kıtaat ihtiyacı olan yukarıda ru ot ilk oev 1399 lira 
cins ve mikdarr yazılı iki kalem yiyecek hizalarında 18620 liralık arpa ilk pey 
yazılı tarihlerde kapalı zarfla alınacakdır. 1396 lira 6525 liralık sa-

2 - Kapalı zarf usulu ile kırdırmaya iştirak edecek man ilk pey 489 liradır. 
olanların teklif mektublarile birlikde ticaret vesikaları Kapalı zarfla ihaleleri 5 
ve yüzde yedi buçuk teminat akçasına aid mak- Ağustos 935 pazartesi saat 
buz veya banka mektubları ayrı bir zarf içerisinde 

15
, 

16
, 

1 7
, 

18 
dedir. İstek

ve ikisi üçüncü bir zarfa konarak ihaleden bir saat ev- lilerin Vize Satınalma Ko
vel Demirköyünde bulunan Satınalma Komisyonuna 
müracaat etmeleri lazımdır. nlisyonuna gelmeleri. (90) 

(4225) 5542 
3 - Evsaf ve şeraiti anlamak isteyenler her gün * • * 

saat 14 de Komisyona müracaat edebilirler. Dışardan 
müracaat edenler de posta ücretini göndermek suretile Askeri Matbaaya İmti-

' .. hanla bir Ressam ve Bir şeraitin bildirileceği ila~ ~l:nur. ( 93) ( 4170) 5't Musahhih alınacaktır. İs-

Beherinin tahmin edilen Niğde mevkii için 480000 teklilerin şeraiti öğrenmek 
fiatı 6 kuruş olan iki milyon kilo arpa kapalı zarfla ek- üzere Süleymaniyede Aske
muhtelif renkte makara ka- siltmeye konmuşdur. İha- ri Matbaaya müracaatları. 
pah zarfla eksiltmeye konul lesi 30-7-935 salı günü saat İmtihan 29-7-935 pazar-
muşdur. Şartnamesini 600 ıs de Niğdede Tümen SA. tesi günü saat 9 da. ( 96) 
kuruşa alınmak ve örnekle- AL. KO. da yapılacaktır. ~140> 5482 

rini görmek isteyenler her Arpanın tahmin edilen fiatı 
gün ö~leden sonra Ko.na uğ beher kilosu beş kuruştur. 
rayabilirler. Eksiltmeye gi· Tahmin edilen bedeli 
recekler 7250 liralık temi- 24000 liradır. İlk teminatı 
nat veya makbuz1arile 2490 1800 liradır. Eksiltmeye gi
sayılı kanunun 2 ve 3 üncü receklerin 2490 No. lu ka
maddelerinde yazılı vesika- nunun 2 ve 3 cü maddele
larla birlikde teklif mektub- rinde yazılı vesikalarla bir
larmı ihale günü olan 29 likde teminatlanmn ve 
Temuz 935 pazartesi günü teklif mektublannın ihale
saat 1 O dan bir saat evvel den bir saat evveline kadar 
M. M. V. Satınalma Komis Niğdede Satmalm.a Komis-
yonuna vermeleri. ( 11) yon una vermeleri. ( 81) 

(3229) 4964 (4055) 5362 

~çık eksiltmeye konan 
9118 kilo kuru soğana ve
rilen fiat komisyonca pa
halı görüldüğünden eksilt
mesi 1 O gün uzadılarak 1 
~ğustos 935 perşembe gü
nü saat 16 da yapdacak
dır. İlk pey parası 68 lira 
39 kuruşdur. İsteklilerin 
ilk pey parasına aid mak
buzlarla Çorlu K. O. Satın- 1 

alma Komisyonuna gelme-
1 leri. ( 100) ( 4288) 

Gayrimübadiller Komisyonundan: 
D. No. Semti ve m~hallesl Sokağı Emlak Na. 

--~-------- -~-----~ 
730 ~mavytköy Yağhane 18 

~ıkmazt 
4350 Fener Abdisubaır Yaldız E. 8 

Y. 14 
4942 Beyoğlu Yenişehir ~. Kilise 28 

Y.Hacı Elbey 
5624 Bostan et ı 1-15 

Cinsi ve hissesi 

Ahşap hane ve 
•bağçenin 1/5 his. 
Kagir hanenin 

1/3 His. 
l 28 metre arsa 

356 

Hisseye göre 
muhammen K. 

100 Tl L. 

no • i ı 
Şl6 • 
428 

'1 
Çatalçeşm' 

• Harita 61 • • l ı 
4621/1 Tophane Ekmeliçi 6a§ı Kadirilet 

Yokuşu 
2827 . Samatya hacı kadın Hacı Kadın 

Cad. 

4395 Ye§ilkö1 1';. Erme'ttJ 
kilisesi 
Y . İncir Çiçeği 

4046 Eminönü Ahiçel,bi !-imo1;1_ iske!~si 

5625 Bostancı Çatalçeşms 

3357 Kadıköy Osmanağa Gazi Osmanpa a 
4811 Büyükçar&ı Bodurumhao 

üst kat 
4811 • Bodurumhan 

alt kat 
4823 • Kürkcül~ 

4264 Mercan kaledar haft 
alt kat 

1523 Büyükdere E. Ligor 
Y. Lokanta 

5882 Ortaköy Üçüncü Orta 
4210 Küçükpazat Kantarcılar 

4779 Eren köy l3ostancı 
Çatalçe§me 

5163 - Beyağlu '1Curtuluş 

Çark içi 
803 Büyükder• Bayır 

'E. 73 Mü. 
Y. 91/1 
E .40·42·44· 
14 Mü. 
Y. 62 

!':E. 32 
,Y.17/ 1-17/ 2 

E.ve Y.54 

1!·15 
~· - '.W 

Harita 60 
31 
20 

23 

E.ft Y.20 

21 

:&. '14/7 
Y. 35/7 
22·24 
11 

'Z. ft-U 
Harita 48 
1' 

i4 

105 metre 6• 
D. r a 
'Maa arsa ah§aJj 
dükk~n ve depo 

~hşap iki hane 
ve kulübe ve bağ
~enin 66/ 72 his. 
Üstünde odası o. 
lan kagir dükkanın 
795/51840 his. 
356 metre arsa 

167,50 metre arsa 
Kagir oda 

• 
Kagir dükkfi.nın 
33/3 His. 
Kagir oda 

563 nıetr«S arsa 

S73 metre arsa 
AhpP dükkanm 
15/ 40 Hia. 
222 metre arsa 

98 metre 

' 

1584 • 
1830 • 

430 
" 

941 
" 

428 • 
670 .. 
$160 • 

.... 
400 • 
170 " 

696 • 

564 " 
. 224 

" 285 ... 

266 • 
264 • 

160 metre arsa 200 ,,, 
Yukarıda evsafı ya~ılr gayriment<u.~le!. on gün müddetle paz\rlıktt satışa çrkarılmrşttr. ' 
tarihine tesadüf eden cuma gunu saat on dörtten itibaren on gün zarfında her 
münhasıran gayrımübadit bonosiladır. 

İhaleleri 2-8-93 S 
giln yapılır. Satı§ 

' 

• Nafıa veya Maden Mühendisi 1 ~1 
Aranıyor ı 

lstanbul Cumhuriye~ Müddeiumu
miliğinden: 

Fethiyedeki madenler nakliyat işlerine nezaret etmek tJzere Fransız
ca konuşabilir genç bir nafıa mubendiıi nya maden mühendisi an
yoruL İsteklilerin bu zamana kadar çahftıkları yerlerin ıertifika ıu
retlerilc fotoğraflannı ilittirerek yazı ile Galata Merkez Rıhtım ha
nındaki şirket merkezine müracaatları ye bizzat getirmeleri lazımdır 
•~- . 
-At Yarışlar.-
ven Efendide 28 Temmuzda başlıyor 

Altı hafta, Pazar gUnlerl saat on beşde ya· 
pllacaktlr. Trenler ucuz ve sıkdar. BUfe vardır. 
Müşterek bahis zengindir. Birinci mevki: elli 
kuru , subaylar ile okullulara yirmi beş kuruftur. 

ikinci mevki parasızdır. -

İstanbul Ceza ve tevkif evleri için satın alınacak 622 
çeki karışık cins odun ile 49000 kilo mangallık Rumeli 
şimendifer kömürü ayn ayrı eksiltmeye konmuşdur. 
Kömürün muhammen kıymeti beher kilosu 3,50 ku
ruştan 1715 lira olub muvakkat teminatı 128 lira 62 
kuruştur. Odunun muhammen kıymeti beher çekisi 
200 kuruştan 1244 lira olub muvakkat" teminatı 93 lira 
30 kuruştur. İstekliler bunlara aid şartnameleri tatil 
günlerinden mada her gün Yeni postane binasında İs
tanbul Cumhuriyet Müddeiumumiliği Levazım Daire
sinde görebilirler. ·Eksiltme 12-8-935 pazartesi günü 
saat 14 de İstanbul Cumhuriyet Müddeiumumiliği Le
vazım Dairesinde yapılacakdır-. Eksiltmeye girecekler 

' yukarıda yazılı gün ve saatta teminatı muvakkate banka 
mektublan veya teminatı muvakkate makbuzları ile İs
tanbul Postane binasında Adliye Levazım Dairesinde 
toplanacak Komisyona gelmeleri ilan ounur •. ( 4280 l 

lstanbul Sıtma Mücadele Reisli-
gv inden: 

1\1 tO' İstanbul Sıtma Mücadelesince satın alınacak ·~ıı. 
rin için kapalı zarfla verilen fiat haddi layıkında ~o 
meaiğinden ~:ızarlıkla alınmasına karar verilmişdır~de 

İsteklilerin 31 Temmuz 935 çarşamba saat on b ~· 
kanuni vesika ve teminatlarile Kadıköy Riza Paşa ~3~ 
me caddesindeki Mücadele Riyasetine müracaatları 1 

olunur. (4277) __.,/ 

Müfettiş Namzedfiği ve Şef Narı1' 
zedliği için müsabaka imtihanı 

Türkiye Ziraat Bankasından: 
1 - Bankamıza müsabaka ile 5 müfettiş namzedi r;e 

5 Şef namzedi alınacaktır. . W 
2 - Bu müsabakalar 5, 6 ve 7 Ağustos 9 35 tarıh ~ .. 

rinde Ankara, İstanbul Ziraat Bankalarında yapılaC~ ol 
tır. Tahriri imtihanda kazananlar geliş ve dönii~f~i 
paralan verilmek suretile Ankaraya getirilerek şı '1" 

bir imtihana tabi tutulurlar. Bu imtihanda da ~~~ııe 
nanlardan beşi 140 lira aylıkla müfettiş namzedlığl ·ıı 
ve diğer beşi de 13 O lira aylıkla şef namzedliğine tafl 
olunurlar. · U· 

3 - Müfettiş namzedleri iki sene stajdan sonra tA
7 
5 

f ettişlik ehliyet imtihanına girecek ve kazanırlarsa 1 
lira aylıkla Müfettişliğe geçirileceklerdir. tl' 

Ankarada Umum Müdürlük servislerinde çalıştı o
lacak olan şef namzedleri ise bir senelik stajlanJUll ~ .. 
nunda ehliyet imtihanına girecekler ve kazananlar t 
fi ettirileceklerdir. . · .. 

4 - Müsabakalara girebiimeK için (Siyasal bıl~ 
ler) veya (Yüksek Ticaret ve İktisad) okulasmdall el 
yahud I:Tukuk Fakültesinden veya bunların yaba~ 
memleketlerindeki benzerlerinden diplomalı bu1U11111 
gerekdir. eJt 

5 - İmtihan programını ve sair şartları göste~8; izahnameler Ankara, İstanbul ve İzmir Ziraat Bal1~ 
!arından elde edilebilir ·~ bİf 

6 - İstekliler ar anılan be 1ge1 eri .. 
mektupla birlikte en son 26-7-935 cuma günü ak~; 
na kadar Ankara Ziraat Bankası Teftiş Hey' eti Mü ı.\. 
lüğüne göndermek veya vermek suretiyle müracaat e

50 miş bulunmalıdırlar. (3951) ~ 

lstanbul Gümrükleri Satış Müdür' 
lüğünden: 

Kilo Gram Marka Noı Kap Kıymeti E~yan1n el~ 

866 - H S 7 kap 86 60 Makina ve ak:S8ııı;, 
2984 C B 3/ 6 12 sandık 283 48 Matbaa makinası 

11/ 1 8 aksamı ııığ'Ô 
962 M H K O 6 Kafeı 81 g 65 Kamyon çam~; 

97 500 A F 1 589 ı S 102 7 s Ebonit Akümülatot 
. kutusu 

4 
cıe 

Yukarıda yazılı -~şy~. ~-~-7-1?~5 ta~ihinde saat 1
11
M 

İstanbul İhracat gumrugu dah11ındekı satış saloıııı etl 
açık artırma suretile satılacaktır. İsteklilerin mua1>' 
zamanda müracaatları. (3798) / 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Arttır' 
1 

ma ve Eksiltme Komisyonunda~;, 
Cinsi Azı Çoğu Tahmin Fi. Mu~aatı 

Taze Bakla 5000 6500 7 
Çalı Fasulye 1500 1950 tl 
Ayşekadın 4500 5850 12,5 
Barbunya 4500 5850 10 
İspanak 6000 7800 7,5 
Semizotu 1250 1727 5 
Sakızkabağı 4000 5200 5 
Bamy;a 1000 1300 30 
Patlıcan 6000 7800 10 
Yer domates 5000 6500 5 
Sırık ,, 2000 2600 7 
Lahana 4000 5200 4 
Enginar 3000 3900 6 

a'eınıtı 

·~ 
406,96 JJl 

Prasa '5000 7800 S 5etr 
1 - Tıb talebe yurdunun yukarıdaki yazılı ~~şuıôil' 

zelerine kapalı eksiltmede verilen fi atlar fazla gor ştıı(• 
ğünden yeniden kapalı zarfla eksiltmeye konul~tııt1cl~ 
Eksiltme 9-8-935 cuma günü saat 1 S de Cağalogıacıı~ 
sağlık direktörlüğü binasındaki komisyonda yapı {I 

b~ ta~ 
2 - Tahmini fiat, muvakkat garanti ve ınık 

hizalarında gösterilmiştir. 
3 - Şartnameler yurtta parasız görülebilir. 00ıYd 
4 - Eksiltmeye gireceklerin 9 3 5 yılı Ticar~\e bi(' 

vesikasiyle 2490 sayılı kanunda yazılı belgelerıY t e\' 
likte teklif mektuplarını eksiltme saatinden bir saa 
·veline kadar komisyona vermeleri. _( 4282). 






