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Peyami Safa'nm fıkrası : 
" Boı bılgi ve boş it.kat " 
- Orhan Selim'in fıkra-;ı : 
" Sinan anıtı " - Siz ne 
dersiniz? - Şehır ha -

berleri. 
Ankara haberleri - Necib 
F'azıl Kısa~urek'in hkrası : 

" Onur " - Galip Ataç'm 
Kronik'i - Felek in fıkra
sı : ·• Hasımlarım beliri
yor". 
A:ı:iz Hıidai Akdeınir'in tef
rıkası : " Bizde casusluk " 
- Saglık oğudu - Seviş
meler. evlenmeler. 
Son haberler - İcmal -
Meşhur Alman kadm casu
su : " Matmazel Doktor ". 
Memlekette TAN. 

Spcr 
Dunya hadıseleri karşısında 
gazeteler. 
Kazan Hanlığının son gün
leri - Hıkiye - Faydalı 
bilgiler. 

Üçler Arasın
da ki Görüşme 

lı Uluslar Kurumu konseyinin ltalya-
ibeş davası hakkında verdiği·son ka 

ttr ile mesele iki kısma bölünüyor: 
r> 1-Vatval kuyuları etrafındaki çar 
ı>'l~~dan doğan ihtilaf - ki ~u~~ Bay 
l 0lıtıs'in de iltıhakile beşe ıblag edı
tn hakem heyeti inceliyecek. 

2 - ltalya. Habeş davasının geniş 
~fhaaı • ki bu da lngiltere, Fransa ve 
ttlya arasında 1906 yılında imzala
~ rnuahedenin çerçevesi içinde üç 
!"let mümessilleri arasında özel gö-
~~l~r .jk-~"J'.enilrr~ktir. • 
~ b-. meselesini halledecek olan bu 
dlr~ nıiızakeresidir. Birkaç .güne ka
tCS Panate başlayacağı bitdirilefı. bu 
"'~eleri takip edebilmek için 1906 
~ lıthedesinin şartlarını ve bir taraf
,!_~u üç emperyalist devletin Habe
lt~~ ile diğer taraftan da bu devlet
~ liabeşistan hakkında kendi ara"'e:da imzaladıkları muahedt:leri bil-

i'{ faydalıdır. 
11ıııa:bc11istanın 1 tal ya ile yaptığı ilk 
~· ede 1889 yılında imzalanan Uc-
1~11 rnuahedesidir. Bu muahede ile 
tııy h Menclik'in imparatorluğunu ta 
bttıor'. l~parator da harici münase -
tlıırı~ın tanziminde ltalyanın yardı
"'~ istifadeyi kabul ediyordu. Bu 
~ edenin İtalyanca m~tni ile ha -
te c rnetni arasında fark olduğu çok 
llt~tdcn anlaşıldı. İtalyanca metni 
ı.rı:~rc,Menelik dış münasebetlerini 
1tıtt 11l1de İtalyanın yardımını iste
St ~ rn:cbur tutulduğu halde habeş 
~Yd'ttnınde böyle bir mecburiyet 
. il 1 Yok imiş. 
llt 'flüzden çıkan ihtilaf İtalya 
ııtİiıt abeşistan arasında bir harbe 
1~1> C~r olur. Italyanlar Adova'da mağ 
4~0 arak 1896 yılında imzalanan 
11ııı ~b~ba muahedesile Habeşista -

ll'llt ıstikliilini tanırlar. 
hJt il~ ltatya, bir taraftan 1889 
~y: 1.896 yılı arasında Habeşistanı 
~fer ~1 altına almaya çalışırken, 
~cı:':ftan 1891 ile 1894 yılları 
''l~. ıınza edilen üç anlaşma ile 
:~ lrı ')~n üzerindeki ltalya nüfuzu
~ :!1 tereye kabul ettiriyordu. Bun 
il~' nra lngilizlcr, 1902 yılında 
!~ 'l'~~n ile imzaladıkları bir itilaf 
~~İıı d' wa golü Mavi Nil ve Nil neh
"'~~ger kaynaklannın mecralarını 
~Yo lllerneği Habeşistana kabul 
~g· >'ı~lar. lngilterenin, 1891 ile 
l <lıt1 ları arasında ltalya ile imza
ıı~Yt :uı;kaveleler ile Habeşistanın 
~ ~lliıltuz rnıntakası içinde olduğu 
~' . tan sonra 1902 yılında Ha
~ı. 18~1e ayrı bir mukavele imzala
~ <fit Ab 6 Adova hezimetinden ve 
J)tiıı deb~ rnuahedesinden sonra va
~:~ de~~§tiğine delalet eder. Va
... , cg-ıştiğine diğer bir delil de 

Bonra l 906 yılında Fransa, 
[Arkası 7 incide] 

~ A. ŞUkrU · ESMER 

't~YVare 
J)1Yangosu 
t>an Çekildi 

lti\I"' 
•raıar 6 ıncı sayfada] 

HABEŞ iMPARATORUNUN DiYEVi 

Habeşistan, Erkinliği için 
Her Darbeye Karşı koyacak 
imparator harbin önüne geçmek için Habeş top
raklarından bir kısmını terkedeceğini söylüyor 

Somali - Habeş hududunda bir nobetçi 

Paris, 12 (A.A.) - Echo de Paris
nin Londra aytarı, Britanya hükumeti 
nin ltalyan - Habeş anlaşmazlığında 
aldığı durumun kesin olduğunu bildir 
mektedir. lngiliz hükfımeti. icabında 

fiii~m·~ .&~ne1ın~l\nanı~Rll.~laar ~~Fa 
evlerinin İtalya 'kredı açmamalarını 
sağlamak üzere aşington'da ısrarda 
bulunmaktadır. Amerikalıların pamuk 
vermekten geri durdukları mahimdur. 
Bundan başka İntemational Nickel 

Mussolini,nin nikel almak hususun
daki isteklerini kesin olarak geri çe
virmi§tir. 

OOney Afrikas1ndan da 
ümit vok 

JVucı.ıım:ııuuuıg, ı2 \ft.tt.} - .. ~ 
ve Tecim Konaeyi" Somalideki ltal
yan kuvvetlerine gönderilen askerin 
parasını veren Güney Afrika hUir<ime 
tini başbakan nezdinde §iddetle protes 

r Arkası 7 incide] 

Başbakan Floryada 
Başbakan Ankaraya avdetini 
bir müddet için tehir etti 

Başbakan lsnıet lnönü dün Flotyada Atatürk'ü ziyareti müteakıp koşk _ 
. ten ayrılıyor 

lnönü Heybeli plajında 

Cumurbaşkanr Kamil Atatürk ve 
Başbakan İsmet İnönü dün Florya
da bir gezinti ve banyo yapmışlar -
dır. Büyük Önder Atatürk ı:ıyni za
manda inşaatı bitmiş olan köşklerini 
de gözden geçirmişlerdir. Köşkün 
şimdilik tefrişatı ile uğraşılmakta -
dır. 

Başbakan İsmet İnönü şehrimizde 
kaldığı günlerde Heybeliadada evin 
de istirahat etmekte ve deniz ban -
Y.OSU almaktadır. Ankaraya hll'eket 

lerini bir müddet için teh ir etmiş • 
lerdir. 

lnönU lzmirde bekleniyor 
İzmir, (Özel aytarımız bildiriyor) 

- Ağustosun 22 inci günü Başbakan 
İsmet tnönünün elile açılacak olan 
arsıulusal İzmir panayırı hazırlık -
larr hummalı bir surette ::levam et· 
mektedir. Başbakanın İzmiri tesrıfi 
büyük sevinç ve heyecanla beklen -
mektedir. Dün panayJr komitesinin 
başkanı şarbay Doktor Behçet Uz 
dün akşam panayırdaki işleri mü • 
hendislerle birline baştan başa t~ f 
tiş etmiş ve en son noksanlar da tc::s 
bit edilerek ikmaline çalrşılmağa 
başlanmı~~rr. ~ akşam panayırın 
ziya tccrubelerı yapılmış ve çok mu 
vaffakıyotli görülmüştür. Panayır 
için gelecekler şimdiden evler".le, o
tellerle telgrafla yer ayırmaktadır
lar . • 

lç Bakan! Ş~k~ü Kaya dün akşam 
Yalovaya gıtmıştır. 

Dış bakanmı ziyaretler 
Dış Bakanı Tevfik Rüştü Aras dün 

Perapalas otelinde Japon sefiri Toku 
Gava ile Fransız sefiri Kammerer ve 
Habeş maslahatgüzarı Morkoı\uı ai· 
yare.Uednl b _buJ l:tmiJtir. · 

Yunanistanda 
iki Saatlik 
Genel Grev! 

. 
Atina, 12 (Hususi muhabirimiz -

den) - Yunanistandaki biitün işçi
ler birliği merkezi yarın memleketin 
her tarafında iki saat sürecek ge • 
nel bir grev yapılmasına karar ver • 
miştir. 

İşçiler birliği bu suretle Kandiye 
işçilerinin istedikleri , hata yerine 
getirilmediğinden br protesto yap -

\ 

mış olacaktır. ı 

Patris idarehanesini bastılar 
Atina, 12 (Hususı muhabirimiz • 

den) - Dün akşam saat sekızde yir 
mi kadar adam, Atinanm Stadyom 
caddesindeki koyu Venizelist Patris 
gazetesinin idarehanesini basmışlar 
bütün eşyaları kırıp döktükten son
ra gazete muharrirlerinden üç kişi
yi fena halde dövmüşlerdir. Yakala 
nanlardan birisinin üzerinde taban
ca bulunmuştur. 

Hürriy.::tperver partisi lideri SJfu
lis İç Bakanına giderek ayrışık ga
zetelere karşı yapılan bu barbarlık . 
tan dolayı şikayette bulunmuş tç Ba 
kanı da suçluların yakalanıp ceza -
landmlmaı;ı emrini vermiştir. 

Hamit Kocaeli 
Valisi oldu 

Kocaeli valiliğine atanan Hamit 

Ankara, 12 (Hususi muhabirimiz 
bildiriyor) - İstanbul şarb.ayhğı 
muavini Hamit Kocaeli valıliğine 
atanmıştır. 

Yamyamlar elinden 
Kurtulan kadın 
Gazeteci 

Gertrude de Barauskoua'nrn dün a/
dırdıgımız bir fotoğrafzsı 

Vı~a?ada çıkan Neues Wöner ga
zetesının muharrirlerinden olan ve 
birkaç Mısır ve Belçika gazetesinin 
muhabirligini yapan Gertrude de 
Barauskowa'nm Türkiye hakkında 
tetkikatta bulunmak ve makaleler 
yazmak üzere l s tanbula geldiğini 
yazmıştık. 

Kadın l!azeteci buraya geını 'Ot."lı 
evvel Somatra adasından 20000 met· 
re yüksekliginde Toba gölünün ıçin 
deki Somarir adasındaki Bato yam • 
yamlarınm arasında bir miidde~ ya· 
şıyarak bunların adetlerini ve yaşa -
yışlarmı tetkik etmiştir. 

Bu tetkikleri arasında kadm mes
lektaşımızı çok heyecana düşüren 
bir hadise olmuş ve kendisine yam • 
yamların başkanı tarafından izdivaç 
teklif edilmiştir. 

Fakat çok sogultkanlı olan gaze -
teci y a m y a m J a r ı n başkanına 
bir çift seçme at hediye ederek ve 
gizlice bu mıntakadan kaçarak k:!n· 
disini kurtarabilmiştir. 
Viyanalı kadın gazeteci Tür -

kiye hakkında esaslı etütlerde bu -
lunmak üzere Ankaraya da gidecek-•. 
tır, 

ANITLARIMIZI KURTARMAK IÇiN 

ilkönce Y enicami 
anıtl kurtarllacak 
Müze idaresi bir liste hazırladı, para Kültür 
Bakanlığından, Belediyeler Bankasından, 
Tramvayın geriye verdiği paradan alınacak . .. 

Elbette ki, hiçbir Türk bu muazzam anıtın sal"ş yığınları arasında çü • 
rüyüp gitmesine tahammül gösterem~z 

Y e n i c a m i v e d i ğ e r bü
yük degerdeki sanat eserlermin et
rafındaki bina ve salaşlarm istimlak 
edilerek İstanbul'un ve Türk mi -
marlığmın bu en güzel anıtlarının 
kurtarılması için belediyenın hare
kete geçtiğini haber vermiştik .. Be
lediyenin bu teşebbüsü heı tarafta 
genel bir memnuniyet uyandırmış • 
tır. 

Müzeler idaresi yakında belediye 
n;n tMlı- Prf" <:.İne cevap vere rek lstan 
bul'da mevcut tarihi ııanat eserlerini 
bildirecektir. Diğer taraftan müze
ler idaresi de bu iş etrafında faali
yete geçmiştir. Yapılan bir keşifte 
-önemli anıtlarm tamiri için 75 bin 
lira lazımdır. Müzeler idaresı bu· pa 
rayı Kültür Bakanlığından ist<!mek· 
tedir. Bunun için keşif şartname -
terini Bakanlığa göndermiştır. Ba -
kanlık bu ciheti tetkik etmektedir. 

Va/de Saliha çeşmesi .. Işte bu da en 
değerli bir anrı kı, üstünde yabani 
otlar bitmiş ve haraplığı içinde bü-

tün hüviyetini kaybetmiş! 

Belediye ise bu iş için para bul -
duğu takdirde en kısa zamanda faa
liyete geçmek istemektedir. Yapı • 
lan incelemede Yenicami etrafında ı Tamir edilecek, güzelleştirilecek 
vaktile bir metro murabbaı yerin kıymetli eserlerin çoğu büyük Sina
yüz altın liraya satıldığı anlaşılmış na aittlr. Yenicamiden sonra ele ah
tır. Belediyeler l.ıankasından alına . nacak anrtldr arasmda mimar Sina
cak 800 bin lira ve Tramvay Sosyete nın. en son eseri olan ve bugün ha
sinden geri alınacak olan bir buçuk rap bir halde bulunan Fatihte Ka • 
milyon lira, tarihi anıtların ve müm ragümrük civannda Mesihpaşa C"l• 

kün olduğu kadar şehrin im:ırma sar mii, Usküdarda Mihrimah, Fatih ci
fedilecektir. Belediye bu paraları varında Nişancı Mehmet Paşa, E
alınca ilk iş olarak Yenicamii ele ala yüpte Zali Mahmut Paşa, Azapka
cak ve sonra diğer tarihi eserlere el pıda Sokullu Mehmet Paşa camile -
atacaktır. Bu arada büyük Türk mi- ri vardır. Bu arada Azapkapısında 
marı Sinan için de bir anıt yapıla • Unkapanı köprüsünün kar§ısına isa-
caktır. f Arkası S incide 1 

CUMBADAN 
RUMBAYA! 

Pazar Günü 

Server Bedi'in 
en güzel eseri 

TAN' da 

• 
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Dl1$ljNDtJKC I; 
eoş BiLGi VE BOŞ iTiKAT 

lspanya'da 13 kişi, ıboş iti -
katlarla savaşmak için, 13 nu
maralı bir evde klüp açmışlar. 
"Kırık ayna önünde taranmak, 
ilk önce sağ ayakkabım giy
mek, ortanca çiçeklerini saksı
da yetiştimıek, günde en aşağı 
ıbir defa oda içinde şemsiye aç
mak, ayın onüçüne tesadüf eden 
bir cuma günü evlenmek ila ..... 
gibi felaket getirdiği zannedi
len şeyleri yapmak" surctile 
birçok itikatların gizledikleri 
tehdidin boş olduğunu ispat 
edeceklerdir. 

Sosyal bir fikirden ziyade bir 
fanteziden doğmuşa bcnziyen 
bu tC§cbbüs, Avrupa'lılann da 
bizim kadar, belki bizden fazla, 
meÇhulün taşıdığı saadet ve f e
Jaket imkanlarım temsil eden 
uğura inandıklarım bir kere da
ha göstenniş oluyor. Birçok 
ciddi Avrupa gazetelerinde ve 
meomualarında, en adi el falın
dan tutun da psikolojik veya 
tıbbi iddialara bürünmüş her çe· 
.şit büyüye varmcıya kadar tür
Jü türlü tesadüf oyununun rek
lamlarını okur ve orada bu işin 
pek tabii bir ticaret haline gel
diğini ötedenberi görür, dunı -
ruz. 

Materyalist Garp aleminde 
bile insanların çoğu, boş itikat
lara inanmakta, en abes vehim. 
leri birer hakikat sanan Şark 
ahalisinden geri kalmıyorlar. 
Çünkü Eflatun'dan Einstcin'e 

1kadar insan zekası, varlığın ma
ıhiyetini bilmek, meçhulün ma
aıiyetini anlamak yolunda bir 
adım ileri gitmiş değildir. Baş
ta fizik olmak üzere bugünün 
en yeni madde bilgileri, madde
nin varlığından ve mahiyetin -
<len şüphe etmek hususunda es
ki spiritüalist'lerin en ham id
dialarım geride bırakıyorlar: 
Hala ve hiç kimse, maddenin, 
hayatın, varlığın, nereden gelip 
nereye gittiğimizin esasını ve 
manasını tam kanaat verecek 
.tarzda izah edememtıtir. BUtUn 
yirminci asır zekası, Eflatun 
bugün aramıza gelseydi kendi
sinden utanmağa mecbur oldu· 
ğumuzu söyliycn Mactcrling 
gibi, büyük meçhul karşısında
ki binlerce yıllık hayretimizin 
devamından muztariptir. 

Ve bu büyük meçhul, dün ol
duğu kadar bugün de meçhul 
'kaldıkça insanlar onun gizledi
ğini sandıklan gizli şans ihti -
mallerine inanmakta devam 
edeceklerdir. Y cryüzünün bütün 
~iyango gişelerinde ve kumar 
masalarında bu "şans" kelime
sinin bala saltanat sürmesi, 
meçhul karşısındaki bilgimizin 
ooş itikatlarımızdan daha boş 
olduğunu göstermiyor mu? 

Peyami SAFA 

Ekmek fiyah 
Belediye narh komisyonu dün top

lanmıştır. Komisyon un fiyatlarını 
incelemiş ve bugünkü duruma göre 
ekmek ve francala fiyatlarını aynen 
ipka etmiştir. 

No.JI 

Abanoz Bilezik 
RENE CHAMBE 

karmıyor, e11eri ırk11ındı hareket
siz duruyordu. 

Bu zabitin biltiln oradakilerden 
iğrendiiini açıkçı göıteren ıu half 
okadar boıuma ıitti ki .. Betendim, 
beğendim. 

Uç aene bu 1 Uç ıene denizaltında 
bir matarada eıaretı Ne enerjik a
dammıt? 

İnce ıiluetile bu adam, bUtUn bu 
düşman kalabılıtmın içinde tek 
başına dimdik duruyordu. Yapı yal· 
nız .. 

Elbette bir yolunu bulup kaçmak 
• istcmitt!ı. Fakat belli ki, cUnler, 

haftalar, aylar, teneler _geçmlt .. Ve 
bu imklnı bullmamıt .. Uç yıllık me 
zar hayatının bUtUn atırlılı omuz
aarına '8kmllf .. Ukin ne batı etil -
miş, ne aırtr 1 Yalnız ıakaklarındald 
aaçlır Talctinden evvel ığamııı .. 

Uç senedir buraya gömülmüş bir 
adam .. 

Franaada da kimse birşeyler bilmi 
yor. kimae bir şeyd~ §Üphelenmi -
yor. Creusc nakliye gemisi battığı 
zaman, bu havadiıc epeyce heyecan 
uyandırdı, ıonrı kazaya riza göste· 
rildi, daha sonra me&ele ka,Pandı, u· 
autuldu, gitti. 

Bir anlaşma 
~aresi bulundu 

Limandaki yükleme v~ bo~altma 
i§<;ilui ile yardım sandığı arasrnda 
çıkan ihtilif ve liman gene/ direk -
törliiğüne yapılan müracaatlar dün, 
iyi bir şekilde ha/Jedilmi~tir. 

Liman ücretlerinin ton Jı.ırna 25 
kuruş olarak yeniden tesbit edilme
si, ameleye verilen yevmiyenin bu 
ücrete uyacak şekilde deği§tirilmesi 
ni icap ettirmiştir. Liman genel di
rektörlügü, işçilerin şikayeti üzeri
ne lizrmgelen tedbirleri almıştır. 

Verilen karara göre, yükleme ve 
boşaltma işinde ~alrşan 300 deniz a
melesinden Sdkat ve ya~lı olan 80 
kadarı tazminat verilerek memleket 
Jerinıc gönderilecektir. 

Direktörlük, işlerinden çıkarrla 
cak olan bu ameleye Bmt!le sandığın 
dan 60 ıar Jira tazminat verilmesi -
tıi temin etmİftfr. Bunlarc!an açı -
lacakyerıe yenidM ifçi alznmıyaca -
ğı için, 11mele mikdrmnrn dörtte bir 
nisbetind.e aulmasr, pri kalanlarrn 
daha fazla pars almalarrn.ı imkin ve 
re~ktir. Yevmiye usulünün kaldırıl 
ması yüzünden kay~ttikleri pam 
bu suretle temin edi/miı olmakta -
dır. 

Trakya Oenel MUfetti,i geldi 
. Trakya Genel iapektör Vekili Veh

bı, Mülkiye müfetti~i Şefik, Itıkln mü 
şaviri Oıman, Sabri dün Çanakkale· 

den ıehrimize gelmiılcrdir. Trakya 
Genel iıpektörü ve lç Bakanlığı müı 
t~garı Vehbi, dUn lç Bakanı Şükrü 
Kayıyı ziyaretle itler hakkında ma
JUmat vermittir. 

Trakya Genci müfeıttifliğine atanan 
Izmir llbayı Kazım gelinceye kadar 
Vchbinin Trakyada kalacağı anlatıl· 
maktadır. 

Genel nüfus sayımı 
hazırhkları 

Nüfus sayımı merkez bürosu dün 
ilbay muavini Rükneddin Sözcrin baş 
kanlığında toplanmıştır. Sayıma esas 
olan cetvellerini mümkün o1duğu 
kadar çabuk çoğaltılıp ilçebaylıklara 
gönderilmesi için 20 daktilo ve 20 
daktilo muavini alınmasına karar ve
rilmittir. Bu memurlar bugünden iti· 
baren ilbaylıktaki büro tarafından alı 
nacaktır. Bundan başka da 20 daktl-
t.o-n..tı..tncwt-ıın •• :ı.ı • ..,\.. ... .......- ,......&& ... ,_ 
tırılmıgtır. A cetvelleri, blna cetveli
dir. Bir sayım memuru11un yazmakla 
mükellef olduğu mmtakayı gösterir. 
Bir sayım memuru 100 nüfusu yaza· 
caktır. 

Sayım memurlarına. sayımdan ön· 
ce ilbaylıklarda kuralar açılatak ve 
ameli ıurette sayım tecrübeleri yap· 
tırılacaktır. Merkez bürosu, Uray, ıı
nırı içindeki ilçebayhklarla meıguJ ol 
mak üzere kurulmuı iıe de Çatalca, 
Silivri, Kartal, Yalova, Şile'nin de nü 
nıerotaj ve bölge (mıntaka) işlcrile 
de uğraıacaktır. Bundan dolayı Sab
ri, Oıman Çatalcaya, Galip ZUhtii Ya 
lovaya, Raif Şileye giderek nümero • 
taj işlerini gözden geçireceklerdir. 
Nurnaralann takdmuı igi bu ayın on 
beşine kadar bitmiı olacaktır. 

Motosikletli seyyahlar gitti 
Cambriie Univenıiteııi talebesinden 

Duglas Young ve Jack Eva adında iki 
arkadaş motosikletle Avrupada bir se 
yahatc çıkmışlar ve seyahatlerine baş 
lamak üzere vapurla ~ehrimizc gel -
mişlerdir. Seyyahlar dün motosiklet
le Edirneye hareket etmişlerdir. Ora
dan Sofya, Fyome, Tirol ve Bavyera 
Sarrebrouck'a gidecekler ve Faris yo 
llle Londraya döneceklerdir. 

Fakat facia devam ediyordu. 
Evet, bu adam tek başına burada 

mücadele ediyordu. Arkasında onu 
tutacak, teşçi edecek kimseler yok· 
tu. 

Vaziyetin korkunçlutu onu ne çıl 
dırtmıı. ne de intihara ıevk etmişti. 
Hattı boynunu bile blikmemiıti. Ht 
la mükavemet ediyordu, hali kafa 
tutuyordu • 
Creuıe kumandanı enerjhıi ve H • 

kin ımıi ile gözlerimde büyüdükçe 
bUyUdü. Böyle bir adam ancık tak -
dirle ve hürmetle karşılanabilirdi. 

Möewe'nin bile bu teıir altındı kal 
dıtınr görüyordum. Aşikar bir HY· 
gı ile iki adım yürüdü: 

- Kumandan, dedi, bir ıüale, bel 
ki de bir nasihatinize müaaadenizi 
ricı ed«eğim. Niçin bize kartı bu 
kadar haarm davranıyorsunuz? Bı • 
ırnıza celen fellketten biz mi meıu 
lüı? Fayda.sız bir mUc:adeleden vaz 
ıeçip olaganı kabul ebMk daha iyi 
defil mi? Bu efendilerle hOf ~çin· 
mefe razı olsanız, buradaki hayatı -
nız daha ~üzelleıir, daha rahatJaıır. 
Bana inanınız, size hayranlığımı sak 
lamam, fakat acıdığımı da gizlemi -
yorum. Sizi bukadar tutan kuvvet 
nedir? 

Fournier'nin gözlerinden bir ışık 
geçti: 

- Siz orasını bilemezsiniz. dedi. 
Sigarasını attı ve selam dahi ver 

ve o saniye duyduğum takdiri ve he 

( Ne Dersiniz? 
NUHUN GEMiSi! 

Bir •f 6tmf! vardır: Adına Rcıb 

denil«n Jcudr•t netl•n•• bir gün 
kavimlerinin hepaini letla etmeği 
lıurmuı, y•ni bir nesil üretmf!ğİ 
faydalı bulmuı. Bunun için ele 
dünyada bir tufan yapmıf, yeryÜ• 
zü aylarca yaian ıitldetli yağ· 

murlarla hak ile yekaan olmuş .. 
O vakit Nuh Peygamber bir 81!• 

mi ;yapmıı, yeryüz.ündeki canlı 

mahlukların her çeıitlinden birer 
çift alıp, ••miain• bintlirmiı ... 

Efaanenin üıt tarafı malum. Za· 
ten bizim bu elaaneyi kaydediıi· 
miz.in tek Hbebi ele Nuh'un gemİ· 
ai İfindeki çeıitleri hatırlatmak. 

Büim Ankara caddeai ele ( caki 
iamil• Babıali catldeai) buBünl•r· 
de Nuh'un tıemiaine döndü. Ço • 
cukluiumuzda bu caddeden ııeçer 
ken, baffanbaıa iki ~ra kitapçı 
tlükkanı görür, bunların önünde 

durur, güz.el kitap cÜllt!rini doya 
doya aeyrederdik. Babıôli cadde
si deyince, hatıra kitapçı dükka
nı, gaz.ete, mecmua idarehanesi 
gelirdi. 

Şimdi bu caddeye bakıyorum 
da yüreğim sı:dıyor. Ciğerci, iş

kembeci, şıracı, piyazcı, ..ucu dük· 
kanlarından geçilmiyor ve yine 
nf!denaf! gün Beçtikç• kitapçılar 
az.alı)'or. Kitapçının azalması, ne· 
dt!n ve niçini ayrı amma, ciğerci 
yanında kitapçı, tf!rz.i yanında iş· 
kt!mbeci dükkanı aftırmalı /atan. 
bula haa bir ıeydir. /ıtanbul dük
kan ff!fidi ve eanaf toplantı mer· 
kuleri itibarile adettı Nuh'un ge· 
miai olmağa baıladı 1 

Biz, her horoz kendi çöplüğün. 
de ötae diye tlüfiinüyoruz. 

Siz ne dersiniz ? 
....... __ __,,.__, ____ ,~·----·ı---·----,_.,..-. . .._._. __ .~---..----~---...------..... ·" 

Liman tarifeleri 
değiştirilmiyor 

Altı ayda bir deği§Cn liman yükle 
me ve boıalttna tarifesi, ay ba§ında 
yenilene~ektir. Deniz ticaret müdür 
lüğünde toplanan bir komisyon, ye
ni tarifede, e&kiye nazaran fazla 
bir değişiklik yapmamıştır. Yal -
nız, bugünkü tarifenin vazıh olmı -
yan bazı maddeleri açıklaştmlmış, 
i§çilerin gece yevmiyesine ve me • 
Hi saati harici çatıımalarına ait ba
zı kararlar verilmiştir. Proje yakın· 
da Ekonomi Bakanlığına gönderile
cektir. 

Diğer tanftan, ayni konu üurin· 
de etütler yapmak üzere tehrimlıe 
gelen Bakanlık tarife müteha11ııla
rı Royter ve Sıtkı buradaki incele • 
melerini bitirerek lzmire gitmişler
dir. Oradan, Bandırma yolile An • 
karaya döneceklerdir. Yeni yilkle -
me ve botaltına tarifeıinin Bakan -
hkça tetkiki ııruında bu iki mUte • 
hassıs da bulunacaklardır. 

I<"'' • llW MO•._. __ _.. __ _ 

gelenler 
Romen mühendislerinden Lazar 

Herdan ve hakim Yuan Rasnovano 
ki.içük bir yanı kotrasile Köstence • 
den hareketle ıtehrimize gelmiıterdir. 
Karadenizde poyraz fırtınası hüküm 
sürdüğünden Romen seyyahları tabi
atle mUcadele dmek mecburiyetinde 
kalmışlar ve ancak 47 saatte ltıtınbula 
gelmİ§lerdir. Romen denizcileri Mo • 
da klübündc misafir edilmi§lcrdir. 
Karadenizdc fırtına keıilince tekrar 
Köıtenceye gitmek üzere hareket e· 
deceklerdir. 

Lise direktörleri toplamyor 
Liıe direktörleri bugün Kültilr di· 

rektörlUğlinde bir toplantı yapacak -
lardir. Bu toplantıda ikmal imtihan • 
tarının günleri te.bit edilecektir. Ey· 
Jul devreıindc olduğu gibi ikmal im
tihanları ııla bir ıekildc yapılacaktır. 
Bakanlık üç dersten fena numara ala· 
rak 11nıfta kalanlar için hcnUz bir 
karar vermit değildir. Bu gibi çocuk· 
lar ikmale kalmıt addedilmelerini Ba 
kanhktan rica etmektedirler. ikmal 
imtihanlarında eski talimatname tat • 
bik olunacaktır. 

nı«!en yürüdU, gitti. 
Arkuındın atılmak, elini sıkmak 

yecanı yükaek ıeıle ıöylemek iıti· 
yordum. Fakat böyle bir hareket be 
ni mahvederdi. Ortalık çıt kesildi. 
Bütün başlar uzaklatan Fransız za
bitine döndüler. O kadar .. 

Möewc omuzlarını silkti. Kılıcını 
tiddetle kınına sokarak dedi ki; 

- Şimdi bırakalım bunu 1 Daha 
yapacak işlerimiz var. Buradan ay -
nlmudan evvel hepinizi imparato -
run, imparatoricenin, Kronprinz'in 
ve en büyiik Almanya'nın terefine 
dehlerinizi kaldmnağa davet ede -
ceğim. 

Bir İJaret üzerine mantarlar pat -
ladı, köpükler dağıldı, kadehler dol 
du, ortalığa bir gürültü ve ne~e gel· 
di. \ 

Möewe bozulan safların araamda 
kadehini kaldınnış, göğsünün bil • 
tün kuvvctile bağırıyordu: 

- Proııit! Hurrah Kaiser! Hurrah 
Kronpdnz! 

O an-da bütün kadehler yükseldi, 
tayfalar korkunç hurralar içinde 
hepılni de bir nefes~ diktiler. 

Zabitlerle neferler artık içki sof
rasında birdenbire senli b~nli olu
vermiştiler. Kanımın sanki dondu -
ğunu hissettim. O sırada ağır bir el 
omuzumdan tuttu. 

Hanen döndüm. Kimi göreyim? 

Adalet divanına 
Türk namzet 
Llhey Ar11ulu11al Adalet Divanında 

açılan üyeliklerden birine Univeraite 
rektörü Cemilin namzet gösterilece • 
ği yazılmıştı. Dün bu hususta yaptı· 
ğımız incelemelere göre, araıuluıal 
adalet divanında münhal üyelik bir 
tanedir. Her devlet bu üyelik için bi
rer namzet göstermektedir. Adalet di 
vanında üyelik müddeti 4 yıldrr. Uye 
ye verilecek maaş ta bir gazetenin 
yazdığı gibi 18 bin lira değil, 1800 
liradır. Univeraite rektörü Cemilin 
Türk namzedi olarak gösterilmesi ih
timal içindedir. Rektör dün bir mu
harririmize bu husuıta ve Ankarada
ki temulan hakkında k11aca · demi§· 
tir ki: 

- Arsıulusal adalet divanına han
gi devlet namzedinin seçileceği şüp
h~slz .~cnüz belli değildir. Uyeliğe 
bır Turk hukukçusunun seçilmesi te
menni olunur. Ankaradaki ternaalan
ma gelince; Univer&itc iıleri hakkın
?a Bakanlıkla temas ettim. lcap eden 
,ızahatta bulundum. Ba~nhğm lise 
ba~kınôaki . aorularına profesörler Ce• 
vap verdiler. Bunları da Bakanlığa 
{;önderdim.,, 

Çöplerden getir almak için 
Belediyece çöplerden varidat te -

mini için tetkikat yapıldığı yazıl • 
mııtı. Belediye fen direktörü Hüs
nü ve temizlik işleri direktörü Nus 
ret yarın Almanya'ya gidecek ve 
Frankfort'ta toplanacak olan beynel 
milel çöp kongresine iştirak edecek
lerdir. 

Şehir çöplerinin genel durumu 
hakkında büyük bir rapor hlZırlan
mıştır. Bu rapor incelenmek üzere 
kongreye verilecektir. Di rtktörler 
kongreden dönüşte Almanya'nın di 
ğer bilylik tchirlerini de gezecek bu 
önemli incelemelerde bulunacak • 
tır. Bu ıeyahat bir ay ılirecektir. 

Otomobilli seyyahların 
gUmrUk vaziyetleri 

CUmrükler genel direktör vekili 
Mahmut NedJm, Edirne ve civarın
daki gümrük tetkilatını gözden ge· 
çircrek ~ehrimize dönmüıtür. Mah
mut Nedım, bu arada otomobilli gez 
gjnlere ait gümrük muamelelerinin 
tatbik §eklini gözden geçirmiıtir. 

Framond karımda ı ... 
• Framond kollarını kavusturdu ve 

hiç birşey söylemeden dik. dik bana 
baktı. 

Kalın 6Uratında hayretin ve şaı • 
kınhğın bütün ifadeleri okunuyor -
du. Kırmızı yüzünün hatlarında mü 
takallis bir titreme var-dı. O kadar 
yanımda duruyordu ki, nabızlarında 
k! kan!n daha hızla çarptığını adeta 
hıssedıyordum. 

Sonra yavaş yavaş yüzü deii§ti. 
Sert bıyıklarının altından dudakla • 
rının köşeleri bir iki defa oynadı ve 
gülümsedi; 

- Hah, hah, hah! Buradaki zat 
De Soliera midir, yokııa ben mi göz 
lerime aldanıyorum? 

Ve elini uzatarak kolumdan tut • 
tu: 

- Gözlerime aldanmıyorum, de • 
di, peki siz buraya naııl gelebildi -
niz Möcwe her halde şaımp kala
cak. Doğrusu bu işe gülmemek müm 
kün değil .. 

Hem söylüyor, hem mütemadiyen 
gülüyordu. Elim cebimdeki tabanea 
da, her ihtimale karşı hazır bulu • 
nuyordum. Salonda tayfalar kadeh -
leri kaldırmışlar, hep bir ağızdan: 
''Deutchland übcr Alles,, i söylüyor 
tardı • 

Framond dedi ki: 
- De Soliers neden konuşmıyor

&unuz? Birşeyler söyleyiniz, Niçin 

KUÇUK HABERLER 

• llk okull.arın kadroıunu hazır
lıyan komisyon bu husustaki çalış -
malarını yarından aonra bitirecek ve 
sonucu bakanlığa bildirecektir. 

• İlk okul müfettişleri dün Kür
tür Direktörlüğünde toplanmışlar 
ve ilk okulların genel durumlarını 
incelemislerdir. 

• Finins Bakanlığı uzmanları 
(mütehassısları) 1stanbuldaki ince
lemelerini bitirdiklerinden bugi.mler 
de lzmire gideceklerdir. Bakanlık 
ince leme bür06u şefi ~zmi Anka • 
raya dönmüştür. 

Prens Dögalin ziyareti ha· 
beri nereden çıkta 

Sofyadl.!', htanbulda çıkan bir ga
zeteye verılen bir haberde lngiliz ve
liahdi Prens . Dögalin Yugoslav

yada Blcd ıehrmde naibi hükümet 
Prens Paul ile göril§tükten sonra ı.. 
tanbula geleceği bildiriliyordu. Yap
tığımız; tahkikata göre bu haber asıl· 
11zdır. İngiliz veJiahdinin ıehrimizc 
geleceği haberi Ingiltere Kralının 
öördüncü oflu olan Duc de Kent'in 
clyevm Yuıoslavyaya giderek Preruı 
Paul'ü ziyaret etmeği tasavvur etmiı 
olmaaından ıatattır. Prenı Döıaı 

Yugoslavyaya &itmediği gibi tehririıi
ıe ziyareti haberi de dotru değildir. 

Tatil eden fıçı fabrikaları 
Memleketimizdeki fıçı fabrikaların 

dan ikiıi son zamanlarda saiıtmalan
~ı tatil etmiılerdir. Daha çok zeytin 
ilırac:ına elveriJli fıçılar imal eden bu 
fabrikalann kapanmaları ıebebi ilıi· 
lilercc &özden geçirilmit ve ıu ıonu· 
ça varılmıttır: 

Fıçı fabrikaları, yüzde 10 muame
le vergiıi ve bir mikdar da ormaniye 
resmi ödemek vaziyetinde olmaları 

dolayıaile, el ile yapılın fıçılara reka· 
bet edememektedir. El ile fıçı imal e
den mile11eıelerin daha müsait 9art -
lar altında çalıtabilme&i, fıçı fabrika· 
!arının yaşamasını giiçleştinnekte -
dir. Maamafih, el imalatının yalnız 
zeytin ihracı için lüzumu olan fıçı ih 
tiyacını bile ka11ılayamıyacafı düşü
nülmüJtür. Yeni hazırlanan ve zeyti
nin mUnhasıran fıçı ile ihraç olunma· 
sını tart kopn zeytin ihraç nizamna· 
me projesi değiştirilecek, kUfe ile de 
ae~~~..hftkkıeM:.N.-..."'fltf •• 
sanm fıçı ihtiyacı ve 'fıçı fabrikaları
ıım korunması hakkında bazı önemli 
etütler de hazırlanmııtır. 

TUrk- Yunan mUtterek ofisi 
Türk - Yunan müşterek tecim ofi 

ıi bir toplantı yaparak. eıki tecim 
anlaımaaınm tatbikindeki zorluk -
lar etrafında mühim bir rapor hazır 
lamıştır. Bu rapor, yeni anlaşmanın 
imzalanması sırasında gözönünde 
tutulmak üzere her iki hükumete 
tevdi edilmiıtir. 

Verilen malumata göre, Pariste 
Franaa ile yeni anlaımayı imza eden 
Türk heyeti Yunanistana geçmi§ ve 
müzakerelere baılanmıttır. 

Alman tayyareci bugün 
geliyor 

Almanyanın kadın tayyarecilerin • 
den Elli Binhorn'un Almanyadan 
kalkarak tehrimize gelecelini ve ayni 
&'Ünde tekrar Almanyaya dönecefini 
yazmııtık. Elli Beinhorn'un bugün 
sabah Gleivi'dcn hareketle öileden 
evvel Yeıilköye ıelmeıi beklenmek • 
tedir. Beinborn bir saat kadar Yetil· 
köyde kaldıktan aonra tekrar Gli • 
vitz'e dönecektir. 

buraya geldiniz? Söyleyiniz, ıöyl~
yiniz. 

Sütün soğuk kanlılığımı topla -
dım. Nasıl olsa mahvolduğuma gö· 
re, artık boyun eimeie lüzum yok· 
tu: 

- Alayı' bırakınız, dedim, ben a· 
layı seven inıanlardan delilim. Ml
na11z ıeyler de konuımıyalım. E • 
vet, ben De SolieA'im, aiılerin kim 
ler oldutunuıu iyice ötrendim. mu 
kenizi attım. Şimdi elinizdeyift), Ne 
yapır11nız, yapabilir.iniz. O da ıi· 
zin bilecefiniz; ittir. 
Tabancamı çıkardım. Framond'un 

yüzü birden ekfidl: 
- Ho, Ho, De SolieA, ıiz mllte

caviz davranıyonunuz, dedi, tatlı 
muhabbetimizi boıuyorıunuz. Ne 
yaparHnu:, yapabilirıinb, dedinis. 
Ben orMma karıpam. Halclcınııda 
ancak Möewe bir karar verebilir. 

Framond salona çıktı, Möewe'ye 
doğru yürüdü ve konuıtular. 

Möewe'nin birdenbire hayretten 
omuzlarını kaldırıp indirdiğini gör
düm. Başını, arkasına saklandığım 
direğe doğru çevirdi, yüzü tap sarı 
olmuştu. Sonra Framond'Ia beraber 
yavaş yavaş bana doğru geldiler. 

Möewe'nin gözlerinden ateş fııkı· 
rıyordu. Karşıma gelince durdu. 

- Aşkolsun yahu, dedi. sizi teb -
rik ederim, misafiri olduğunuz in -
ııanların size göıter-Oikleri emniyeti 
ınaıallah hiç tc ıuiiatimal etmiyor .. 

' 
' 

BUDA Bı:NDI;N 
SINANA ANIT 

Sinan ustanın hayranlarmda
mm. Taşı, toprağı erişilmez bir 
çizgiler, köşeler, yuvarlakhklat 
ve düzlükler ahengi içinde, 
Adam oğlunun söylediği şarkı· 
ların en güzellerinden biri gibi 
dile getiren bu büyük ustaya 
karşı beslediğim saygı sımrsıı· 

dır. 
Sinan ustaya karşı duyduğurn 

bu saygı ve hayranlığı her fır
sat düştükçe yazdım. Yine de 
yazacağım. Yarattığı eserlere 
padişahların adlan takılan Si· 
nan usta, halkın çocuğudur, de
hası halkın dGhası, eserleri hal
kın eserleridir. Bu eserler ister 
cami, ister köprü, ister medrese, 
ister kervansaray biçiminde ol· 
sunlar, topunun bir hususiyeti 
vardır: Ne padişahın, ne Tanrı· 
mn, halkın yaratıcılığım hay· 
kınnaları ... 

Duydum ve okudum ki, Sina· 
na bir anıt yapılacakmış, Sina
nm heykelini dikeceklermiş. 
Güzel ve yerinde bir düşünce • 
Yalnız, bence, lstanbulda Sinan 
için yapılacak en yerinde anıt 
ve en güzel heykel: BİR Sl .. 
NAN HALK HASTANESl 
biçiminde olabilir. 

Orhan SELiM 

Rıhtlmlar mütehassısı 
tetkiklerini bitirdi 

Bayındırlık Bakanlığı Rıhtımlar 
mütehassısı ve Mühendis Mektebi pro 
fesörü Dö Mayyo, tetkiklerini bitire· 
rek Ankaraya dönrnüttür. Mütehaa " 
sıs, Ekonomi Bakanlığınca hazırla • 
nan projeye göre lstanbul rıhtımları• 
nın tamamlanması meselctini gözderı 
geçirıni§tir. Verilen malumata göre, 
mütehaN111m kanaati yeni rlhtımlarııı 
demir üzerine kurulmamalil yolunda• 
dır. Bundan başka, temeli tutturabil• 
mek için umulduğundan daha faıl• 
derinlere inmek llzımgeleceği müta• 
leasını yüriltmü~tlir. Hazırlayacağı 
rapor, Bakanlıkça gözden ge~irilecek 
tir. 

Be ediye ile Evkaf 
Belediye ile '.Evkaf arasındaki °pil " 

rüzlü itleri halledecek olan komisyo
nun önemle inceleyeceği meıclelerdetı 
baılıc:aları sular ve mezarlar mesele• 
sidir. Bundan dört yıl önce çıkan k~· 
nunla tehir sulan belediyeye devredil 
mif, fakat Evkaf ıularm iratlarını, vı 
laflarını devretmemiJti. Belediye bU' 
nu ve mahvolmuı halde bulunduiıJ 
iddia edilen birçok mezarların imar1 
için vakfedilmiş olan paranın hesabı' 
nı istemekte, Evkaf vennemektedl~; 
Komisyon bu pürüzlü meseleyi h1J1 
için her iki tarafı önemle dinleyecelı 
ve durumu inceledikten sonra karatlf 
nı verecektir. Bu kararı her iki tarı 
ta kabul etmek mecburiyetindcdirlefı 

DaCcllık klUbUnUn misafiri•.-' 
Huıusi bir yatla dlln şehrimi~ 

(13) İngiliz: gezgini gelmiştir. J3ut', 
1ar arasında İngiliz üniversite t• c 
lebcıi ve Londra dağcılık kllibli u~ 
leri bulunmaktadır. Gezginler d , 
ıehrin muhtelif yerlerini dolaşnllt , 
lardır. Yakında Çanakkale §ehitli1' , 
lcrini ziyaret edecek ve Truva har•, 
helerini gezeceklerdir. MisafirldC 
§ehrimizde kaldığı müddet i!ji~ e 
belediye lokantasından yemek )'1&u 
c:eklerdir. Bu akşam dağcılık 1<111 
misafirlere bir ziyaıfet verecek;;.. 

. ,__ . d' ıııi" ıunuz. Haydı tau.acanızı ın ır r~ 
Çocukluk yapmıyalım. Fakat b\J td 
ya kadar nHıl geldiğinize de dolar 
11u flfCllamak kabil detil 1 Kiın Y 
dım etti size? . 6" 

- Hiç kimıe yardım etmedı. ,r 
dim, icabında ben yalnız harekıt 
meaini de bilirim • "iıt' 

- Dofru .• Burada ıiz.e ıaten e ııı 
yardım edebilir ki?. Hepıi te~, 6' 
ıanlardır. Fakat naııl gcldiğinııı: ısıl' 
hil1 hayret ediyorum. Söyle)' 
çanraı., atJJ')I 

- Evveli, hakkımda ne ınu 
yapacatınıır ıiı söyleyiniz! 

Möewe gülümsedi: dlitOI" 
- Biı daha böyle birtef 

medik, dedi. i•ı'' 
- Herhalde beni de Fourst 

çevirccekıiniı. Sefil herifler 1 j11'tiı 
Möewe sadece omuzlarını 1

• 
ıonra Framond'a ipret cdere1'· 

- Geliniz l Dedi. 
Bc1 on adım yürüdüler. ıf ıı' 
Ben sırtımı kayalığa dayatı1 ' ., 

olacak diye bekliyordum. d• tıl1 İkisinin konuşmalarından jçifld, 
ıey işidemiyordum. Kafaının dıf· f, 
birbirine zıt fikirler dolaşıY?.~uyo', 
kat şurasını muhakkak go tıit' 
dum: Artık benim için he:şeY'rJe!'~ 
mişti. Harbe gidemiyeccktırrı· sed 
terim, atlarım, beni bekliyt11 1 ıı' 
alayımf. Ya Maryıe, Mary-' 1'' 

Biran şu adaınlara yalvar•~,ıl 
[AtJcaSI 
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OKULLAR AÇILMAZDAN EVVEL 

Bir Komisyon Okunacak 
Kitapları Gözden Geçirdi 

[Ozel aytarımız bildiriyor] 

Ankara, 12 

1935 - 1936 ders yılı içinde orta mekteplerde okutulacak kıraat 
kitaplarının ne tarzda ve muhteviyatının nelerden ibaret bulu
nacağını tesbit etmek üzere Kültür Bakanlığı bir komisyon teş
kil etmiştir. Komisyon, Falih Rrfkının başkanlığı altında Hasan 
Ali, İsmail Mü~tak, İbrahim Necmi, Ali Kamil, Necmettin Sa
dık, Mitat Sadullah ve Reşat Nuriden mürekkeptir. Falih Rıfkı
nın Avrupada bulunması dolayısile komisyona şimdilik Hasan 
Ali başkanlık edecek ve komisyon ilk toplantısını önümüzdeki 
hafta içinde yapacaktır. Okulların açılma zamanı yaklaştığı için 
komisyon içtimalarını arasız yapacaktır. 

ilkmektepler için Program 
&ıkara, 12 (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Kültür Bakan

~~h 1935 - 1936 ders yılı ilk mektep programlarını tesbit etm:k 
liıere, bir komisyon teşkil etmiştir. Komisyon başlamış oldugu 
~esaisini bugünlerde bitirecek ve tesbit edilen J?.rogramlar Ba
~lıkça ilbaylıklara gönderilecektir. 

Tüzemizde Mezuniyet 
t ... ~nkara, 12 (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - ~üze Bakan. 
ıgı, Bakanhg-a bag-h hakim müddeiumumi müstantık ve memur 

ı J J • • 

atın mezuniyet ve devamları hakkında lbir kanuı~ ~r.01esı hazıı:-
1aıtııştır. Bakanlık bu kanun projesi ile tatilden ıstıfade edemı
>'en hakim müddeiumumi ve memurların senelik mezuniyetleri
~i, adli işl~ri bozmayacak şekilde tanzlın etr?iş ve tatil:Ien isti: 

1 id~ edemiyenlere, başka ıamanlarda ne şe~ılde mezunıyet verı 
tbılceğini ayn ayn hükümler halinde projeye koymuştur. Ba
ltanıtk, Memurin kanunu ile verilen senelik bir ay mezuniyetin 
~tilden istifade etmiş olanlara verilmemesini de esas itibarile 
qbul etmiştir. 

~"usturyanın 
""rkinliği 
s \riyana, 12 A.A. - Avusturya, 
lı~4"!-ıl.::n:..ırs.-'lutnıa&ı:udU\!','" 1.'illl\"ı:l 
~u.ııusundaki ''-?lini meydana 
~ u'tu~. Fransa, l'ngiltere ve Jtal 
tt C~ılerı, gayet parlak eğlencele· 
~ ~ıle olan bu kutlulama törcnin-

zır bulunmuşlardır. 
~ Şalzl'.ırg ilbayı, Almanya tarafın· 
ti&~ Avusturya'ya karşı yapılan tu
"'ttrı boykotunun Şalzburga· z.ırar 
~ta ek şöyle dursun, dünyanın her 
titç fından gelen ziyaretçilerin git -
tııı11 c ~rtan kalabalıklığı sayesinde 
llıg 11 •çin önemli bir tazminat sağla 
.\..,~nı söylemiş ve bu bayramların 
~le tt.u')'a'nın erkinliğini koruma 
lir. 11•nı isbat ettiğini ilave etmiş -

~crasyon başkanı Miklis, pana
İltli ıiyasal güçlüklere. rağmen, 
t~ ~oğru olan yürüyüşünü işaret 

!tır. 

Yur a 1 Avukatları 
cumuriyetçi 

Atina, 12 (Özel) - Almanya'dan 

~'1>1i~'i~12 .. şo°'~·r~fün ViL\lil!tiJYJi<ı 
kanın şahst diiştln,~si ne P.lursa ol
sun sıyasal çevreler hilkumetın bu 
mesele hakkında çizdiği program • 
dan kat'iyyen aynlmıyacağına kani
dirler. 

Maksimos Başbakan Çaldaris'in 
Bled'de rejim işi için Yugoslavya 
hükumet adamlarile konuştuklarını 
ve bu konuşmalarının neticelerini 
hükumete bildirdiği hakkında çıka
rılan yayıntıyı yalanlamış ve Başba 
kandan şimdiye kadar yalnız mem -
leketin cari işlerine dair bir mek -
tup aldığını söylemiştir. 

Cumuriyetten yana hareketler 
gün geçtikçe artmaktadır. Umiya a
vukatları çıkardıkları bir beyanna -
mede Cumuriyet rejiminin i•·ilikle
rini sayarak bunun muhafazasına 
uğraşacaklarını bildirmektedirler. 

HUSUSi 

Atinada Tahrik Yapan 
Gazeteler Kapatılacak 

)~İna 12 (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Kondilis bir be
~ ~e neşretti.. Bu ~eyannamesinde Patros gazetes.ine yapı
~ arnızu taklbıh edıyor. Beyannameye sebep Patrısin Kral 
~~<la yazdığı yazıdır. Bundan sonra herhangi bir parti ga
~~ ı, tahrik yapmağa kalkarsa kapatılacaktır. Kondilis açık 
)~~lantılarını da yasak etmiştir. Şayet iböyle toplantılar 
~el' ga kalkanlar olursa, silahla dağıtılacaklardır. Bu emirna
ijt ıt~ rağmen, Kralcılar bu akşam Sindağma meydanında, radyo 

tllkıar söylediler. 

~~~ün Büyük Grev Bekleniyor 
t\Qı:rıa, 1~ (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Yarın saat do
erıil °{1 hır arasında umumi bir grev ilan edileceği bildiriliyor. 

~ttrıQ e OS taraftan gazetelerin idarehanelerini po)is muhafaza 
~ a tutmaktadır. 

ahkam Yunan Finans Bakanı 
~r 
~~~ 12 ~Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Uç sene üç aya 
~~ltn cd_ıl~n ~ski Finans Bakam Maris'in Liberal partiden 
~~ rn·~sı ıçın hır cereyan vardır. Buna sebep, Maris'in banka
> ~l't ~!,'onlarca m~;:duatıA çıkmış olmasıdır. Hükumetin bu 
~~ llıcth U~adcre ettıgı malumdur. Bununla beraber, 1 Mart is
~.ıllden k~mla~ı hakkında çık~n k?nun mucibince, Maris'e ser
"'1~011 rı~ır ~ılyon menkul, hır mılyon gayrimenkul olarak iki 

"6alımı bJr.ikı4nıştır. 

Emniyet 
Memurları İçin 

Yeni Üniforma 
[Hususi muhabirimiz 

bildiriyor] 
Ankara, 12 

Emniyet işleri genel direktörlüğü 
yeni polis kıyafeti etrafında muhte 
lif memleketlerde poli6 kıyafetleri
ni gözden geçirmek suretile yaptığı 
incelemelerini bitirmiştir. Genel di
rektörlük polis elbiseleri için muh
telif şekiller tesbit etmiştir. Bu şe
killer Bakanlıkça gözden geçiril • 
mek suretile polisimizin yeni kıya
fetine esas olacak olan şekil tesbit 
edilmiş olacaktır. 

Emniyet işleri genel direktörlü -
ğü yeni polis elbiselerinin, ~imdi ol
duğu gibi, pantalon başka, caket baş 
ka renkte değil, bütün kıyafetin boz 
renkte olması kararlaşmıştır. 

Telefon mUmessilleri 
bugün dönüyorlar 

Ankara, 12 (Hususi muhabirimiz 
bildiriyor) - İ5tanbul telefon şir -
keti muamelatını hükumet adına tet 
kik etmekte bulunan heyet dün şeh 
rimize gelmi ştir. Heyet bugün Ba -
b n11t.1a t em aR etmi" ve lazım 2'e1en 
ı:t~t!arl' verauaen 6onra, yenı aıtc • 
tifler alarak bu ak§am İstanbula ha
reket etmiştir. 
Bayındırlık Bakanı Ali Çetinkaya 

nın şehrimize gelmesi geciktiği için, 
burada bulunmakta olan şirket mü
messilleri bu akşam lstanbula hare
ket etmişlerdir. 

HABEŞ BAYRAMLARI 
Habeşliler Mussolini'ye; birkaç ay

dan beri yaptığı savaş hazırlıklarınd~ 
dolayı ne kadar teşekkür etseler, dog 
rusu, azdır. Memleketleri şimdiye ka-
dar dağlann arasında unutulup kal
mışken Duce'nin ortaya çıkardığı gü

d ıültüden sonra bütün dünyada büyük 
~ ün aldı. 

Vakıa, gazetelerde birçok telgraf
lardan sonra, Italyadan koca koca ge
milerle Afrika kıyılarına gidt-'-i,sker
ler Habeşlileri şüphesiz siniı .airi -
yor. Onlar da İtalyan askerlerini kar· 
şılamak üzere, elbette, hazırlıklarda 

bulunuyorlar ve azçok masraf ediyor
lar. Fakat bu kadar gürültüden sonra 
muharebenin olmayacağına Habeşli
lerin de akılları ermiş olsa gerektir. 
Sclıiden muharebe etmek isteyen bir 
adam herşeyden önce maksadını giz
lemek ister. Savaş maksadı belli bile 
olsa, ele güne karşı daima, sulhtan 
başka birşey istemediğini söylemek 
medeni uluslar arasında adet olmuş -
tur. Ağız kavg1.sından başka türlü sa 
vaş olmayacağına emin olunca, Ha -
beşliler muharebe hazırlıklarından 
gördükleri faydanın karşısında, ge • 
çirdikleri sinir buhranını ve yaptıkla
rı masrafı çok görmemelidirler. Çün
kü Mussolini'nin çıkardığı o büyük 
gürültü sayesinde, İtalyanın Habeş 
memleketine karşı pek aceleci olan 
aşkından başka, biri Avrupanın en 
batı tarafında, öteki Asyanın en doğu 
tarafında iki ulusun da yarın veya ö
bür gün Habeşistanı güzel bir sömür 
ge yapmak arzusile onu imdiden pek 
sevdiklerini öğrenmiş oldular. Bu, çok 
değerli bir bilgidir. Bundan sonra kim 
lerin sevgisine karşı kuşkulu bulun· 
mak lüzumlu olduğunu takdir etmek 
için işlerine pek yarayacaktır. 

Sonra da, o gürültünün çıktığından 
beri her yerde herkes Habeşlileri ta
nımak istiyor. Gazetelerin kimisi Ha 
beş memleketinin tarihini, kimisi coğ
rafyasını yazıyor. Ticaret meraklıla
rı olanlar Habeş memleketinin ekono 
misini bildiriyorlar. Bunlar da Habeş 
tiler için büyük birer iyiliktir. Avru
pa memleketleri kendilerini tanıtarak 
gezmen çekmek için bu kadar propa
ganda masrafı yaptıkları halde, gaze 
teler Habeşlilere bu hizmeti bedava 
görüyorlar. Bu yazılar sayesinde Ha
beş memleketi her gün biraz daha 
iyi tanınmış oluyor. Avrupada daha 
önemli bir iş çıkınca, Habeş memle
ketinde savaş lakırdılarının arkası el
bette kesilecektir. Gazetelerin şimdi 
yaptıkları propagandaların tesirile, 
o vakit, Avrupada medeniyet eserleri 
görmekten bıkmış olan gezmenler Ha 
beşistana gitmek isteyeceklerdir. Is -
ıpanyada boğa dövüşü seyretmek için 
1 .r - 1 \-.!-~- ı. .ı,·- .. h .• v •a;, .. s•d~· 
Jcr. Halbuki boğa dövU~ü pek çok 
tekrar edildiğinaen artık bayağı eğ· 
lenceler sırasına girdi. Onun için, ars 
lan avı seyretmek üzere Habeşistana 
gitmek isteyen haylice meraklı bulu
nacağına §İmdiden ihtimal verilebi • 
lir. 

Benim, ne boğa döğüşüne, ne de 

ra.mları vardır. Bunlara da din ayin 
leri karışmakla beraber kiliselerden 
dışarılara geçtikleri için ulusal bay
ram sayılırlar • 

En büyük bayramlan kendilerinin 
Temkat dedikleri tabut bayramıdır. 
Habeşliler vaktile, ilkin Anadoluda 
çıkan paganism tanrılarına taparlar • 
ken bir aralık, Süleyman Peygamber 
zamanında Musevi olmuslardr. Sonra 
Miladın dördüncü asrında, lstanbul -
dan kovulan Nesturi papasları Habeş 
memleketine. giderek orayı Hıristiyan 
lığa bağlamışlardır. Daha sonra Mı • 
sırın Kıpti hıristiyanları Habeşlileri 
kendilerine benzetmek istemişlerse 
de Habeşlilerin Hıristiyanlığı her va· 
kit özel bir şekilde kalmıştır. Onun 
için din bayramı dedik!eri bayram da, 
hem dini, hem ulusal bır bayram olur. 
lkincikanunun ilk günlerinde lsanın 
vaftiz edildiğini hatırlatmak üzere, 
demek ki bizim Hıristiyan hemşerile
rimizin haçı suya attıkları günlerde, 
yapılan Tcmkat bayramı günü, kilise 
lerde saklı olan kutsal tahta kutular 
lıirer birer, dere kenarında kurulan 
çadırların altına getirilerek orada top 
!anılır. 

O gün bayram öğleden sonra üç
te başlar. Papaslar, en süslü cübbele
rini giyerler. En önce kabile başkan· 
larile zebanileri (asker demek) bulun 
dukları halde alaylarla, dümbelekler
le, tahta kutuları kiliselerden alarak 
çadır altına getirirler. Orada. kendi 
çadırında oturan Necaşi kutuları kar 
şılar. Kutulann geçtikleri yerlerde 
balkonları tanımak üzere yerlere 
kadar eğilir. Bütün kutular toplandık 
tan sonra bir papas büyük bir putu 
suya batırır, o sudan bir avuç kendi 
başına döktükten sonra. bütün papas
lar, bütün başkanlar, bütün halk aynı 
suyla kendilerini yeniden vaftiz eder
ler. Bu. aynı zamanda hem bir din, 
ayini, hem de halk için bir gülüşme, 
eğlenmedir. Karışık bayram ilk günün 
akşamına, gecenin sabahına kadar sü 
rer. Ertesi gün artık büsbütün halk 
bayramıdır. Herkes istediği gibi eğ
lenir. 

Habeşlilerin Maskal dedikleri ikin
ci büyük bayram, papaslara sorarsa· 
nız, lsa'nın çannahını hatırlatmak 
içindir. Bu bayram 27 Eyllılde, Habe 
şistanda yağmur mevsiminin sona er 
diğini haber verir. Buna ve şekline 
bakılırsa, hrristiyanlıktan çok zaman 
önce bilinen ateş gecesi bayramına 
pek benzer. 

O bayram gününün sabahı her 
köyde, her şehirde. her papas az çok 
kalın bir odun bularak ucumı bir çi· 
çek taktıktan sonra onu köyün. ya -
hut şehrin meydanına getirir. Odun
l:ı.r j,öyl ec..r ytktl(bktan sonı-a.hep öğ
leden sonra ü~te, neca§İ Ythut ba§· 
kentten baş~a yerde valılerı, meyda
na gelirler.Önce papaslar,sonra hüku 
met adamları, daha sonra halk üç ke
re odunların etrafında tavaf ederler. 
Akşam dokuz ile on arasında odunla
ra ateş verilir ve ateşin etrafında, her 
yerde olduğu gibi, dansedilir •.. 
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HISIMLARIM BEL IRIYORI 
- Sizi biri görmek iatiyor, 
- N aaıl adam? 
- Zayıfça .• 
- Uatü batı nasıl? 
- Şöyle böyle. 
- Cebin bakalım~ 
Bir dakika aonra sümsükçe, otuı. 

beşlik bir adam odama girer gir. 
mez elime saldırdı .• 

- Cenabıhakka çok tükür!. 
Yirmi senedenberi sizi anyordum. 
Nihayet müyesser oldu. Kııın aizin 
adresinizi buldumdu. Hatta gaze• 
teye ilan verecektim [Ben §atkın 
§Atkın dinliyonım] Londra'da ol • 
duğunuzu öğrendiı.'11. Trende ma• 
lul tenzilatı yapsınlar diye arzu. 
hal verdim. Muamele gördü. Evra
kımız yÜrürken bendeniz - affe· 
der.siniz - isilik oldum. Onun için 
Londra'ya gelemedim. Hatta ıeh· 
remaneti sülüs bilet bile veriyordu. 

- Peki ne istiyonunuz? •• 
- Beni tanıyamadınız mı?. 
- Hayır ... 
- Aman efendiciğim! Siz bizim 

dünya ve ahret kardetimizainiz. 
Beni nasıl tanımazsınız?! 

- Siz kimainiz? 
- Ben lsmail Hakkı değil mi• 

yim? .. 
- Ne bileyim ben •• 
- Aaa!. Bu kadar yakın akra .. 

bayız. Gerçe biribirimizden aynla· 
h çok oldu ama ... inaan amcazade· 
a.ini unutur mu?. 

- Siz beni kim sanıyorsunuz , 
- Siz Hacı Sabri Efendinin oğ• 

lu Burhan değil miainiz? •• Ben de 
Hacı Fevzi 'Efendinin oğlu lamail 
Hakkı degil miyim? .• Canım Akbı
yık'ta oturmaz mıydık?. Siz ka'l'
deşimle beni alıp Karagüımrük'ta 
futbol kontraaına götürmez miydi .. 

• ? ruz ••• 
- Azizim. Siz yanılıyorsunuz. 

Ben o aizin aradığınız Burhan de· 
ğilim! 

- Belki efendim [inanmaz bir 
tavırla] fakat Matbuat Cemiyetin
den de sordum. Bakınız [cebinden 
bir kiığıt çıkanp gösterdi] sporcu 
diye de yazdılar. 

- Evet ama benim amcam yok· 
tu. 

- Biliyorum beyim, anladrm. Liı. 
kin kardeıiım Süleyman'ın edepsiz· 
fiğine kızıp ta beni tanımamazlık· 
tan gelmeyin. Kuaurumuza bak • 
mayın! 

- Yanılıyorsunuz. Beyhude uğ. 
raşmayın ! Sizi hatırlamıyorum .•• 

- Canım, nasıl hntırlnmazsınız. 
Haniya Akbıyık'ta.ki evde aalmcak 
oynarken ağaçtan düpnüştüm de 
- Sözüm hiıi mecliaten dıtan -
kaba etime kirpitin batmııtı. Hiıla 
yiıı:ni beı senedir, yeri duruyor. 
Hüviyetimden ıüpheniz yarsa ba
kınız. 

Deyip pantalonunu aıyırmağa 
davranmaz mı?. arslan avına hiç merakım yoksa da. 

_G_U_N __ A_ş_ı_R_I n:emleket gezmeği pek severim. Fik
rınıcc herhangi bir memleketi gezmek 
halkın tabiatlerini, adetlerini anlamak 
için en ziyade elverişli zaman o mem
leketin bayram ettiği zamandır. 
Bundan dolayı, bir gün Habeşistana 
gidebileceğimi umarak, Habeş bay -
ramlarını şimdiden ögrenmeğc çalış
tım. 

ltalyadan gönderilmiş olan asker 
gerçekten harbetmek için gönderil -
miş ise. onların Maskal bayramı gü
nü Habeş köylerinin veya kasabaları 
nuı yakınlarında bulunmak istemeye
ceklerini umarız. Çünkü, ne olur ne 
olmaz, pek iyi bilinmez. Hıristiy;nhk 
ları da pek özel bir şekilde olan Ha
beşlilerin o gü~ m7yda~lara yıgacak
lan odunlann uzerıne bır de insan 0 • 

turtarak ateş gecesi ayinine yeni bir 
şekil vermelerinden korkulur. 

Hemen odadan fırladun ve ha• 
demeye: 

ONUR 
Yalan mı, gerçek mi bilmiyorum. 

1ster3e bana anlatılan §ey sadı~ce 
bir masal olsun. Fil.kat o 3cad'ar güzel 
J:.i onun olmuş bir §eY olup olmadı
gı bence .en değersiz tarafı, olma -
mış olsa bile mademki ttasavvur edi
lebilmiştir, olmuş demektir: Bir ja
p~n süvari zabiti, bilmiyorum ban
gı savaşta beyninden bir kur§lln 
ala.ıuk atmdan düşmüş ve ıukasm .. 
dan Yeti§en düşmanlarr tarafından 
kalılırılıp hastaneye gönc.'erilmiş. 
Ayl:U:~ kendislni bilmiyen Japon 
zıı..bıtının g?zleri Jrapkaro gördüğü 
dun_y~ya bır gün açılıvermiş. Vazi
yetını hemen kavrzyan zabitin ağzrn 
dan şu sözler çıkmış: 

- Demek esir oldum!. 
.!f arp bitti~i . için zabit yurduna 

donmuş ve .buyük yararlıkları görü
nen .bu zabıte, vatanı, ~:elini ispat 
etmış çocukla~ma raptığı karşılayışı 
y~prnı.ş. Zeytınragrn.a batırılmış bir 
çıft sıya.h z~!tın tanesi gibi ışıldı -
yan çekik gozleri, sivri ve dar alnı 
çr!:ı~ k~r;ıfkluri, bakır rengi, ve n; 
d~şu.ndugunden, ne de duyduğundan 
h~çb~r ~y haber vermiyen dürüst 
çızgılerı~e .yalçın Asyalı yüzünü bir 
m.aske gıbı ruhuna giyen bu mille _ 
tin çocuğu, memleketindeki işlerini 
gördükten sonra doğru, atrndan can
sız düştüğü yere gitmiş ve orada şu 
satırları yazıp canına kıymış: 

- Bir f aP.on za.biti aklı başrnda 
olmıyarak bıle esır dü~mez! 

Büyük bir kahramanın, hem d~ 
pek fıla aklı ba~ında olarak, onurun
dan hiçbir şey kaybetmeclıen esir dü
şe_bileceği böyle .bi.r vaziyette, yerde 
bır ~a~ parç~ı.g~bı -!'a~n hissiz göv
desını, kendısını esırlıge teslim etti 
diye suçlu gören, adeta maddeden 
ruh ve hareket bek/iven bu §etti te
lakkisini her halde dünyanın yarr • 
srndan çoğu aptallık sanrr wı geriye 
kalan yarımın da onda dolcuzu anlı
yamaz. 

Her türlü ukalaJıktan uzak, kısaca 
söylemeliyim ki, bence birinci dere
cede akıllı adam, bıı hareketi aptal
lık sanan adam olmak şöyle dursun, 
onu k,1nrnda, dehadan üstün bir ate
şin kaynadığı Asyalı bir erkeğln so
yunun yapabileceği ve anlıyabilece
ği bir İ§ diye kabul edendir. 

Neci~ Fazıl KISAKUREK 

.Oğrendiğime göre, Habeşlilerin, 
klıselerde geçen sayısız din bayram
lanndan başka, başlıca iki büyük bay G. A. 

LiSE VE ORTA OKULLARDA 

Parasız ve 
Okumak 

Ankara, 12 (Hususi muhabirimiz 
bildir}yor) ~- Kültür Bakanlığı, Ba 
kanlıga bagh lise ve orta okullarda 
parasız yatılı olarak okumak istiyen 
lerin seçme smaçlarının nasıl yapı
lacağı h~kkında bütün kültür teşki
latı~a bır .. tamim göndermiştir. Bu 
tamıme gore, parasız yatılı olarak 
alınacak talebenin secme smaçları 
şu esaslara göre olacaktır : 

Seçme smaçı 23 eylül pazartesi 
günü saat 9 da başlıyacaktır. Sınaca 
girecekle.rin baş vurmaları 21 eylül 
cumartesı günü saat 13 e kadar ka -
b~l oluna~aktır. Seçme smaçlarına 
gırece~lerın durumları ve göstere -
ceklerı ~e.lgeler direktörlerce göz -
den geçırılecek, gerekirse Bakanlık 
ça araştırma yapılacaktır. 

Sınaçlara girecekler şu sartları ta 
şıyacaklardır :. ~ 

Türk olmak, orta ve lise okullar 
eğreniğinin her smıf için saydığı 
yaşlarda bulunmak, bedence ve ruh 
ça hasta, alil, sakat ve kusurlu olma
mak, okutamıyacak kadar babası fa
k}r olmak, ~ekisı, çalışkanlığı. ah -
lakı ~talebe~ı bulunduğu okuldan a
lacagı fotografh belge ile saptan -
mak, sınıfta kalmış olmamak. 

Smaçlar ilbaylık merkezinde bu
kul direktörü, k ü 1 t ü r d i r e k
t ö r 1 e r i n i n başkanlığı al -
lunan liselerde, lise bulunmıyan yer 
lerde orta okullarda. orta okul bu -
lunmıyan yerlerde kültür direktör
lüğünde yapılacaktır. 

Seçme soruları her sınıf için ayrı 

Yatılı Olarak 
istiyenler 

olmak üzere bakanlıkça yollanacak
tır. 

Smaç komisyonları okullarda o -
kültür direktörlerinin başkanlığı al
tında 3 öğretmenden teşekkül ede -
cektir. Lise ve orta okul bulunmı -
yan ifüaylıkta ilk okul öğretmenleri 
veya ilk okul enspektörleri komis • 
yonlara alınacaktır. 

Seçme smaçları türkçe - edebiyat, 
riyaziye, tarih. coğrafya derslerin -
den ve yazılı olarak yapılacaktır. 
Bakanlıkça yollanan soru zarfları 
smaç günü saat tam dokuzda açıla -
caktır. Smaç kağıtlar bakanlıkça tet 
kik olunacak ve kazananlar gazete
lerle ilan edilecektir. Smaçlarda ka
zanma derecesi bir olanlardan şehit 
çocukları üstün tutulacaktır. Şehit 
çocuklarını ayırt edebilmek için sı
naç kağıtları bakanlığa yollanırken 
şehit çocukluğu kırmızı kalemle i~ 
şaret edilecektir. 

Smaç yapılacak yerler 
Seçim sınacı yapılacak kurumlar 

şunlardır: 

Afyonkarahisar lisesi. Amasya or 
ta okulu, Ankara Kız lisesi Antal -
ya lisesi, Aydın orta okulu

1 

Balıke
s~r lisesi. Ağrı kültür dayr~sı, Bile
cık orta okulu, Bolu orta okulu, Bur 
dur orta okulu, Bursa lisesi, Çanak 
kale orta okulu, Çankırı ort.ı okulu, 
Rize orta okulu. Çorum orta okulu, 
Denizli lisesi. Dıyarbekir lisesi. E· 
dirne lisesi, Elaziz orta okulu, Er • 
zincan orta okulu, Erzurum lisesi, 

- Mehmet, şu adamı apğı irr. 
dir! dedikten sonra: 

- Azizim ben ne seni tanınm, 
ne babam Hacı Sabri Efendidir, ne 
Akbıyık'ta oturdum, ne de amcam 
vardır, Sen yanlı§ yere gelıni§sin. 

Yarı hademenin itiıtirmeaila 
merdivenden inerken o hiıliı: 

- Eh dii§enin dostu olmaz .• in
sanı böyle hıaım akrabası da tanı· 
marn.azlıktan gelir.. diye aöylenİ• 
yordu. 

. B. FELEK 

Zafer Bayramına hazır,ık 
30 ağustos zafer bayramı için ha

zırlıklar ilerlemektedir. Bu yoldan 
olmak üzere şehrimizin her tarafın 
daki Hava Kurumu şubelerile,1, 2 ve 
3 numaralı yardım derneklerinin SO 
ağustostan 5 eylüle kadar devam e
d:c~~ olan hava haf tasının her gti • 
nu ıç.ın ayrı ayrı e glence ve saire t r 
tibi surctile kuruma mümkun olan 
gelirin teminine çalı maları kararlas 
tırılmıştır. • 

Bisiklette sür'at 
. Brüksel, 12 A.A. - Belçikah bi • 

sıklet binicisi Scherens profeayo .. 
nel dünya sürat şampiyonluğunu 
kazanmış, Alman Richter ikinci gel 
miştir. 

Alman Markens, amatör sürat şam 
piyonluğunu almışlardır. 

Eskişehir lisesi, Gaziantep lisesi, 
Giresun orta okulu, Gümüshane or· 
ta okulu, Mersin orta okulu, İspar
ta orta okulu, İstanbul erkek tisesi 
(erkekler), İstanbul kız lisesi (kız
lar), İzmir erkek lisesi, Kars lisesi 
Kastamonu lisesi, Kayseri lisesi' 
Kırklareli orta okulu, Kırsehir or~ 
ta okulu, İzmit orta okulu, Konya li 
sesi, Kütahya lisesi, Malatya lisesi 
Manisa orta okulu, Maraş orta oku~ 
lu, Mard!n .orta okulu, Muğla orta 
okulu, Bıths orta okulu, Niğde orta 
okulu, Ordu orta okulu Samsun Ii
s~si, Adana lisesi, Siir 'orta okulu, 
Sınop orta okulu, Sivas lisesi, Tekir 
sesi, Adana lisesi, Siirt orta okulu, 
Trabzon lisesi, Urfa orta okulu, 
Van orta okulu, Yozgat lisesi, Zon· 
guldak orta okulu, 
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Sait Molla ile Yardakçıları Tarafından 
rulan Bir Suikast Masalı ve Bir 

Uydu
Yazı 

'Bunlardan başka Türk eratı tara
'ttmdan Yunan eratına iyilik ve öğüt 
!olmak üzere artık savaşı bırakıp 
: :;e:ma dönmeleri için yazılmış 
'Dirçok beyannameler vardır. Bunla 
ırın rumcaya çevrilmesinde Bay Hi -
İlalinin, basılmasında da matbaacı 
IKazım ve Hüsnü kardeşlerin değer 
ili ve yılmaz yardımları olmuştur. 
iBulgarca beyannamenin f stanbulda 
ıtekrac bastırılması işlerinde de, §İm 
-di Dış Bakanlığı memurlarından 
IJ3ay Ali Rızanın adını anmağı bir 
ıtakdir borcu sayarım. Bulgarca bi -
!dikleri halde beyannameyi gözden 
ıgeçirmekten bile korkan ve iş bit
ıtikten sonra kahramanlar gibi mey
<lana atılan ödsüz ve yüreksizleri de 
'şimdi nefretle hatırlıyorum. 

• 

'"' ,~ 

TtiJur,: 
YURDUNUN 

Yt.tT TAWa.;.JD- il 
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Yukarda, işgal kuvvetlerine 
karşı Sait Molla ve yardakçıları 
tarafından uydurulan suikast 
bahsinde şüphe uyandıran tesa
düflerden birinin de, Halide Edi 
bin "İstanbul Gençlerine" diye da akan rztıraptan en yüksek di sediyeyi taşryan her ferdin 
yazdığı bir yazı olduğu söylen- bir aşk heyecanı gibi bihoş göz ayağının altına ateş ve kılınç 
:mişti. Propaganda eserleri ara- lerini kapayıp ölüyor. Birçok koymuştur. Sediyeyi taşıyanlar, 
.smda iyi bir örnek olacağı için kumansJanlar var ki Allahın ver her adımda yatıp düşüyorlar, 
onu da bµraya koymak hevesin- diği kabiliyet ve kahramanlıkla fakat her eksilen, yere serilen 
den kendimi alamadım. rile imanlarından yeni ateşler, omuz yerine, on omuz, yüz 0 -

lstanbul gençlerine yeni kudretler yaratıyor, her an muz birden geliyor, sediyeyi gö 
Selam arkadaşlar! en buhranlı ve en meşakkatli türüyor ve bu Anadolu ordusu, 

ıbir mesai ile uykusuz, rahatsız · t ·1 · T" k' "Bugün sizinle Anadoludan ış e sıra ı e azız ur ıyeyi şifa 
didişirken, ayni zamanda kavi konuşmaya geldim. Büyük harp .. ~.. . ve halasa götürmek için adım 
goguslerı de nefer arkadaşları 

başlayalı hep sizden bir haber kadar ölüme çevrilmiş bekliyor başında yanan, adım başında 
bekledim. Dünya harbinin zili lar. yangına ve ölüme aşkların en 
bizim topraklarımızda, bizim mükaddesi ile koşan fertlerin or 
son yurdumuzun üstünde olur - Size bir misal ile söyliyeyim, dusudur. 
ken, zannettim ki Batıdan gelen ve Anadolu ordusunun halini si 
her rüzgar, tstanbulun kalbinin ze ben bir tasavvur ile anlata - Bir gün burada bu aziz vücu-
carpıntısmı, başının ateşini ve yım : <lü, bu zulmetten, bu yangından 
fedakar düşüncelerini fısıldıyor. Vatanımız, milletimiz, kalbi- ve ölüm yağmurundan kurtara
Fakat bu haber hülyası, bu ha- mize sahip olan ne kadar sevgi- cak ve yüksek bir tepede güne
ber intizarı, hep cansız bir sü • li ve ebedi şeyler varsa bunların şe, nura, şifaya ve halasa erişti. 
kut, dilsiz, uzak. ye barekotaia •hepsini bitdcq bir_tek:...~t...:fı\r. recektir. Fakat onu t~n o -
bir ıztırap aksinden başka bir zediniz. Bunun1smi TürkiyeClir . .-.uza..-ru-.n ~ .... , .:uıun 

b 
· T"' k" · k lb' ıçin çarpan kalplerden birçogu~ 

cevap almadı. Biliyorum ki siz ve u azız ur ıyenın a ıne 
d

.. k ı ı b' sediyenin geçidini kendi kemik 
çok muztarip ve çok merak için unyanın ı ınç arı ırden bat-
desiniz ve kalbiniz bizimle be - mıştır; fakat Allahın bir muci- !erinden yapmış olacaklardır. 
raberdir; fakat biz sizden kanlı zesile o yalnız yaralarunış ve öl Bu hayal, Yunanın açgözlü 
ve ilahi istihlacı mücadelemize memiştir. Bunun yattığı yaralı tüccar hayalinden, !ngilizin şey 
!karşı sadece ıztırap ve uzaktan sediyesini, Anadolu ordusu o • tani tahakküm hayalinden, da
dua beklemiyoruz. muzlarına almış, onu sarsma - ha ne kadar yüksek ve güzeldir 

Dinleyiniz! Anadolu har.bin • dan, öldüımeden şifa ve halas değil mi? Halbuki onlar herşey
<ıe ne ıztırap, ne de felsefi dü _ diyanna götürmek istiyor. Yal- lerini. bilhassa dimağ olan her
şünceler vardır. Anadolu haııbi, nız bu işe bütün haris ve kötü şeyi ateşe attılar. Bizim aziz 
bütün bir milletin bir tek insan Garp hükumetlerinin timsali o- Türkiyenin dimağı olan lstan
gibi beraber işleyen kafası, bera lan şeytan, bütün çirkin ve kor- bul gençliği herşeyini verdi mi? 
ber çarpan kalbile ölüme yüzü- kunç hilelerile karışmıştır. Şim [Arkası var] 
nü çevirmiş, cehenneme gözle - =========================== 

YENi NEŞRiYAT 

HAFTA 

AÇIK TEŞEKKÜR rini dikmiş, işkenceye, azaba, se 
falete omuzlarım silkmiş son 
yurdunun üstünde döğüşen bir , 
millet gazasıdır. 

Sevgili annemiz Biga'da Fabrika
tör Ulubay lbrahimin eşi Bayan 
Lutfiyenin İsparta'da rahmeti rah
mana kavuşması münasebetilc gerek 
telyazılarile ve gerek §ifahen tazi
yette bulunan sayın dostlarımıza ay
rı ayrı sayğılarımrzr ııunmağa tees· 
sürümüz mani olduğundan gazete
nizle saygı ve teşekkürlerimizin ib· 
lağım rica ederiz. 

Garbin bütU.n vesaitini, İngi
liz imperatorluğunun tükenmez 
hazinelerinden alan Yunanlılar, 
gözlerinde parıldayan Türklük 
mirası hayalile döğüşürken bi
liyorlar ki bu mirasın sahipsiz 
kalmasını bütün Garp istiyor. 
Bunun için kendilerine açık me 
nabii nihayetsiz zannediyorlar, 
bunun için krallarile, hanedan
larile, bütün mal ve canlarile 
odimağ ve kudret olarak neleri 
varsa onunla dövüşüyorlar. 

Bu halta1d sayısında Peyami Sa
fa'nm "Biraz aydınlık,, fıkrası, .Şeh
remini Rıdvan pa~anın nasıl öldürül
düğü ve üniverııitelilerimizin kamp 
hayatından safhalar vardır. Bunlar· 
dan baıka on senedenberi Avrupa 
tehirlerile İstanbul arasında uçan 
Türk pilotu Mehmet Alinin Hafta 
muhabirine beyanatı, kauçuk bir tek-
ne ile Okyanusa ~çılan Mustafa İh
sanın sözleri, sahillerimizin 6Ihhi 
kıymeti, resimli fıkralar, küçük hika- ,. 
ye bugünkü Hafta'nın zengin mün
dericatından birkaçıdır. 

Kızı : Saide Rü~tü Akın 
Damadı : General Rüştü Akın -

TAN 
Gündelik Siyasal Gazete 

Anadolunun arkasında bütün· ;111111111111111111111111111111111111111~ 
mazlum milletlerin hakkı ve ; VAPURCULUK 5 
kalbinde kendi .. ~anan yurdu : İ Türk Anonım Şirketi § 
nun, saçından suruklenen sevgı- H 1 t bul A lı - ıı: 
Jilerinin kılıcına sığınan bikes : L::!' centa gı i 
gözlerinin hayalleri var. Fakat ! Han, Telefon: 22925. ! 
b~tün Türkiye~in~ bütün Tür _ i Trabzon yolu S 
kun can ve !stıklal davasında C = 
çarpışanlar arasında boş ve ek· İ GONEYSU 'Hpuru 13 Afulloı i 
sik yerle~ var. Bu eksik ve boş : SALI pnG uat 20 de RIZE'ye ! 
ye.rler kımlerindir söyliycyim i kadar. 5 
mı? - i 

TELE O N { Yazı ı,ıeri_: 24319. 
İdare ışlen : 24310. 

TELGRAF: "TAN ,,İstanbul 

Bir aylık 
3 .. 
6 " 
1 yıllık 

ABONE 
Türkiye için Dııan lçln 

Lira K. Lira K. 
1 50 

' 4-
7 50 

14 -

iLAN 

8-
14 -
28 -

tılnlar için İli.ımlık Şirketlerine mil· 
racaat edilmelidir. 

Küçük Ulnlar dofnıdan doftııya 
idaremizce alınabilir. 

Küçük ilaolarm 5 aatırlıtı bir defalık 
30 kuruıtur. S aatJrdaıı fazlaaı için aa
tır baıına 5 kurut almır. Bir defadan 
fazla için yelrQndan %10 kurua indirilir 

\... ..1 

Gerçi bu şeci ve kahraman 5 lzmir sürat Yolu = 
Türk kütlesinin başında, yanın §SAKARYA Hpuru her hafta E 
da İstanbuldan gelmiş yüzlerce 5 PERŞEMBE .-nnie&: ıaat 16 da : 
zabitler var ki hayata kanma - İ l.tanbaldan IZMIRE ve !>AZAR S 
dan, en küçük bir siper arama • : rOnleri de iZMİRDEN l.tanbula : 
dan Anadolulu kardeşinin yanın : kalkar. E -------------
da vecd içinde ölüyor. Yarası _ : E İstanbul dördüncü icra mcmurlu-
mn ıztırabmı, mahrumiyet ve sı __ : Mers·ın Yolu _: ğundan : Şüyuundan izalesi için pa· 
k t ı ·11 raya çevrilmesine karar verilen (Av-

f 
mk 1 1 mı et sah<dct::ıin acı, : SADIKZADE npuru 16 AGUS E nüssamet) adlı kömür Jcayığı Haliç
a at emsr ; .. t ·~=-:i, heyecanı- - TOS CU - te Karaağaçta iskelede 17-8-935 cu-

n[ tadıyor. Gog• su·'nden akan kan : MA nat lO da Mer- --= rt · ·· ·· - ma esı gunu saat 10-9 da satılaca-

1 d 
: ıine kadar. - ;; d · kl"I · ar an en ilahi bir şarap gibi sar - &ın an ıste ı erın mahallindeki me· 

k k ı •llllllllllllllllllJllllllllllUllllllli muriyete müracaatları ilan olunur. 
Oj, ~a ak armda, damarların~·· .(13697>. 

SAGLIK 
ÖGÜTLERi 

Arının Zehiri 
Kobra yılanının zehiri kanser has

talığındaki şiddetli acıları azaltmak 
için kullanıldığındanberi hekimler 
arı zehirine de teveccüh göstermeğe 
başladılar. Romanya'lı tanınmış iki 
hekim - G. Marinesko ile O. Gre
goresko - yakında yaptıkları bir" in
celemeden sonra, arı zehirinin roma
tizma hastalıklarında faydası olduğu
nu haber veriyorlar. 

Onların söylediklerine göre, hiçbir 
ilaçla geçirilcmiyen inatçı bir siyatik 
hastalığı arı zehirile iyi olmuş; müz
min bir· romatizma hafiflemiş: ne 
olduğu anlaşılamıyan bir intandan 
ileri gelen ve belde sinir uçlarına il· 
tihap veren bir hastalık pek ziyade 
hafiflemiş: bilekte romatizmadan bir 
mafsal iltihabı büsbütün iyi olmuş: 
göğüste bir sinir ağrısı ve çürüksüz 
bir diş ağrısı yine büsbütün geçmiş. 

Yılan zehirindeki faydanın anlaşıl
ması üzerine, kanserli hastaları doğ· 
rudan doğruya yılana ısırttırmak 
için mahsus sanatoryomlar kurula -
mamıştı. Çünkü yılan ısırması, şifa
lı da olsa korkunç bir şeydir. Halbu
ki arı sokması öyle değildir. Hemen 
h.~rkes ya çocukluğunda, ya büyü
dukten sonra, arı sokmasının acısını 
duymuştur. Onun için Romanya'h 
doktorların i-celemesi üzerine belki 
bir giin, romatizmalı hastaları doğru 
dan doğruya arılara sokturarak teda
vi ettirmek üzere mahsus sanator
yomlar kurulacak, orada hastayı kor
kutmadan, nazikçe gelerek hastanın 
mahsus açık bırakılacak bir tarafını 
ısıracak, terbiyeli, bu iş için talim 
edilmiş anlar kullanılacaktır. 

Fakat o vakte kadar, romatizma 
ağrılarını arı :ı:ehirile tedavi etmek 
herkesin işi değildir. Romanya'h 
doktorların incelemeleri başkaları ta
rafından tekrar edilerek tasdik edil
dikten ~~nr~,. ilk_in ar~ z~hiri de, yı
lan zehırı gıbı. §l!lelenn ıçerisine ko
nularak, §trınga ile kullanılacaktır. 

Şu kadar ki, romatizma ağrıları 
p:k çok kimsede bulunmadığından, 
bır yerde . arı kendi kendine gelip te 
sokarsa hıç merak etmemelidir. Va
kıa arının sokması da - sonradan 
romatizma ağrılarını geçirse bile -
in~na ha~lice acı verir, arının sok
tugu ye: §ışer. Fakat biraz amonyak 
yahut sırke onları geçirir. Onlar bu· 
lunmasa bile, kolonya her evde bulu
nur. Ağnlarla §i!en bunlarla geçmez
se uzunca bir müddetle ılık su ban
yosu pek jyi ...srelir. 

Lokman Hekim 

TIFOBIL Dr. Ihsan Sami 
Tifo ve paratifo hastalıklarına tu
tulmamak için ağızdan alınan tifo 
haplarıdır. Hiç rahatsızlık vermez. 
Herkes alabilir. Kutusu 55 kuru. 
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OPERATÖR 
DOKTOR nıMET 

Ankara caddesi Zorlu apart
man No. 21. Pazardan maa
da hergün saat 2-6 hastalarını 

kabul eder. 4932 
5757 

Dr. A. KUTiEL 
Karaköy Topçular caddesi N .33 
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DOKTOR 

Rusçuk ıu Hakkı Ozeı 
Galatasarayda Kanzuk eczahanesı 
karşısında Sahne sokağında 3 nu· 
maralı aparttmanda 1 numara. ____________ , __ _....,,..,...,.,,_, __ ___ 
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Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye mütehassısı 

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

Muayenehane ve ev telefonu: 
22398. Yazlık telefonu Kandilli 
38. Beylerbeyi 48. S744 

Bir şöförUn evlenişi 
Bazı yazılarımızla ve bazı 

dertlilere verdiğimiz cevaphrla 
birçok çamlar devirdiğimizi al
dığımız mektuplardan anhyo • 
ruz. Verdiğimiz hükümlerin ve 
tavsiyelerin birer formül ve her 
derde deva birer ilaç olamıya · -
c_ağmı peşinden söylemi~tik. 
Oyle tabiatler, vaziyetler var -
drr ki, bizim tavsiyelerimizuen 
istifade edemezler. Bize şoför 
Çakıroğlu imzasile mektup ya
zan delikanlıya bunu hatırlat -
mamız lazım. 

Çakıroğlu diyor ki: 
''Geçende bir yazınızı oku -

dum. Seviye, meviye diye bir 
şeyler yazmışsınız; sanki biri
nin seviyesi düşük, etekininki 
parlak olursa iyi olmazmış gi-

jf'D:-,_:, J <'~·~), 
.--ı v.. ,. _<_~" 
~ ..... _ ~ 
. .. - ,y . .....;· 
~---.:.;?-~ -··-· ~ 

bi. Karısı alimce, kocası yarım 
okumuş olursa bunların rahatı, 
huzuru bulunamazmış. 

Bal gibi bulunur, misali ben 
ve bizimki. Bu mektubu bizim 
bayanla haşhaşa yazdığımrz için 
sözümde hilaf yoktur; o da be
ni sever, ben de onu ... Halbuki 
ben yarımyamalak okur yaza -
rım, o lisesini de bitirmiş, Da
rülfünununa da gitmiş ... 

Nasıl evlendiğimizi de anla
talım ki hükmünüzü ona göre 
verip yanlışınızı düzeltesiniz. 

İki sene evvel bir gün Kara. 
köyde kapıma bir müşteri gel
di. Taze, yüzü gözü kızarmış, 
üstü başı düzgün, ama biraz pe
rişanca bir kız. Kapıyı kendi
liğinden a-çtL İçeriye girdi: 

mak, seviyesi bir olmak rna.ıı 
hep boş lakırdıdır. Gönüllerde 
aşk ateşi olmalı, işte benim bil· 
diğim budur." 

Kim bilir nasıl bir yeis içiıt• 
de, belki yaşamaktan bile ün1i· 
dini kesmiş bir genç kıza taze 
bir ümit ve yeni bir hayat vereıı 
şoför okuyucumuzun hakkı var· 
Onun kendi seviyesinden yük· 
sek bir seviyedeki kızda buldtı· 
ğu bu saadet mahir bir teseili· 
nin ve bir yeniden hayat ver " 
menin mükafatıdır. 

Eski sevgili 
Bakırköyünden Vedat imza 

sile: 
"On sene evvel tanıdığım bir 

genç kızla üç buçuk, dört sene 
sevişmiştik. Ben mektepten çı· 
karak bir iş sahibi olunca ontl 
almağı düşünüyordum. Fakat 
tam imtihanlarım sırasında, 
onu kısa bir müddet ihmale 
mecbur olduğum birka~ güıt 
içinde onun tarafından ihanete 
uğradım. Beyoğlunda onun bit 
adamla haşhaşa bir gece geçir• 
diğini öğrendim ve o gündeıt 
sonra nefret ederek onu bırak• 
tım. Aradan beş altı sene geçti· 
Önun evlendiğini, hatta bir ~O" 
cuğu olduğunu işitmiştim. Ge
çenlerde garip bir tesadüfle O" 

nu ve küçük çocuğunu bir balı" 
çede gördüm. Yanımdaki masa• 
da oturuyorlardı. Ben de yal" 
nızdım. Nasıl oldu, bilmem; gU' 
lüştük, selamlaştık ve konuş • 
mağa başladık. Bana hayatını, 
çektiği sıkıntıları, kocasının na· 
sıl feci bir kazada öldüğünü a~· 
lattı. Gözleri yaşardı, birdenbl' 
re içime bir hüzün çöktü ve oıt\J 
teselli ettim. Aldan, çocuğu il' 

• 
"Bebeğe doğru çek!" dedi. 
Çektik. Arnavutköyünde iki 
kırık araba yüzünden on dakika 
cır.-neı-ege,.. -g·eraifl, -geçryoruz. 
Yine ses yok. O zaman merak 
edip arkama döndüm, bir de ne 
göreyim, hanım kız hüngür 
hüngür ağlıyor. Merakıma gitti. 
Sesimi çıkarmadan bir kenaı:a 
gelip durdum. Bekledim, on1Jn 
hıçkırıklarını yüreğim parçala
na parçalana dinledim. Baktım, 
devam ediyor: 

- Bebeğe geldik küçük ha- dışarı çıkardım, evine kadar gÖ' 
mm! türdüm. O gündenberi ilk dôı1 

Diye seslendim. Gözlerini senelik aşkı yeniden yaşaınağ~ı 
mendilinden a y ı r m a k s ı- hissctmeğe başladım. Böyle b1

' 

zm: "Yürü, Boğaza doğru ... " de- ihanetten ve böyle bir fasılad•ll 
di; yürüdük. Baltalimamna ge- sonra bu aşkın devamlı olabile' 
lince artık baktnn ki, kızcağız ceğine ihtimal verir misiniz?" 
baygınlık geçiriyor. Durdum, Birçok insanlar vardır ki V~ 
orada başladım nasihat etmeğe. dad'ın beş sene evvel tam iınt1' 
Ağlama kızım. Anlaşılan ha· hanlarını vereceği sırada göt~ 

şmdan bir sevda dumanı geç - düğü ihanetten sonra bile se~s 
miş. Daha dur bakalım; kaç ya- gililerini bırakamazlar. Bilal'!~ 
şındasın. Daha böyle çok fela- öyle bir ihanet onları tab'\ 
ketler görür, geçirirsin. Senin eder; sevgililerine daha ço, 
gibi güzel bir kıza yazık değil bağlar. Bu bir gönül ve bir '', 
mi? Ağlama yavrum, ağlama... biat meselesidir. Vedad'ın ı~ 
Anlaşılan çapkının birine düş- dan beş sene geçtikten soıv~ 
müşsün. Dünyada insan kısmı- e~ki sevgilisini büsbütün t~.11 
na kırağı mı girmiş. Elbet biri- bır ruh ve kalıp içinde gorilf 
ni daha bulursun. Senin gibi gü- bütün eski kinlerini, nefreti~ 
zele kim gönül vermez.. ni unutmuş olması ve artık 0 

51 
Lafı uzatmıyayım; ertesi gün karşı hiçbir tiksinti duyma.~~ 

söz kestik. Uç ay sonra da ev- da kabildir. Bu da bir gönul "'V 
lendik. Bugün iki senedir, karı vaziyet meselesi. Yani, et,, 
kocayız. Ne o benden şikayet Vedat şimdiye kadar bir ba§ r 
eder, ne ben ondan. Hala biribi- sını sevse idi, hiç şüphe e~r 
rimizi severiz. sin ki, eski sevgilisine karŞ1 ) 

~~D~i~y~ec~e~ğ~im~~ş~u~k~i~, ~k~ü~fu~·· v~~o~l~-~n~id~e~n~m~e~y~i~l ~d~u~ym~a~z~d~ı. A ~-- ~ 
iTTiHADI Milli 

Türk Sigorta Şirketi 
Harik ve hayat üzerine sigorta muameleleri icra eylerij· 

Devredilecek ihtira beratı Sigortalan · halle için müsait teraiti havidir• 
" Amonyak terkibi istihsaline Merkezi ü:larai: GalataJa Vnyon Hanında 

mahsus cihaz" hakkındaki ihtira için 
almmıı olan 14 Eylül 1925 tarih ve Acentası bulunmayan şehirlerde acenta aranmaktadxt· 

4 /3 T f s7
46 

3 5 48 numaralı ihtira beratının ih- ele on : 4.4887. .41!-
tiva ettigi hukuk bu kere başkasına ·~~~~~~~~~ii!iiiiii~~!!!!!!i~~~~!i!!!ii~~~~~~/ 
devir veyahut icara verilmesi teklif ~ 
edilmekte olmakla bu hususta razıa Satıhk sütlü inekler ve hayvanat u"tıil 
malumat edinmek isteyenlerin Gala- t • 
tada Aslan Han 5 nci kat 1-4 nu· Boğaziçinde. Büyükdere'de, Bilezikçi çiftliğindeki Yirmiye yaktl'lı;ı111' ~n.ek ~ay~~natı ile beygir .v~ taylar satılık olduğundan talih olanlar ~ra"'' 
maralara mür.:ır.aat eylr.mtoleri ilan o- ıçın çıft.lıge ve pazarlık ıçın Katırcıo~lu hanında 64 numaraya ıııü 
lunur. · 597 3 etmclcrı. 
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iCMAL -
FRANSADAKI HADiSELER 

Parüw11 8Mll lrflNrkr, F~n~ -
ıırn blr,ok limanlarında iıt;ılenn 
«ıwv Y"Ptılclanıu bildirmektedir. 
Zabıta kunetleriJe grevdler aruın 
daJri ~arpıpmlard9 her iki tarailn 
da telefat verdiği ilave edilımkı. -
dir. 

llemarlu ı.r.J ından Paris solcak
lerılJdm 'Y8pılan nUDMyiprden son: 
"• K•len bu liman ifçilerinin grevı, 
L.v.ı hOkilmetinin lr•ıı kurtar -
ııa.k yolundaki tttpbbiJalerine kar§ı 
l>l'oeuto için 'Y8PılmdtMlır. 

rntnaıa parlimento•u, Flindin ve 
~oai.aoa bülıfUMtlerilJi devirdik -
ı-. .ıoan Lavel hOktlmetine frangı 
~ için ica~ Udbireri 
ti~ .ıld.ıni vererek Sonbahara ka 
dtr rıalzflJl&Slnı tatil etti. Lava! b.u 
ftllllwe d•1•mrü 11 temmuzda yır 
itli doJııı• emirnuııe •11Wtti. Bu e -
llll.rıiuaeler aç laszmdır: 

1 1 - Blriaci iımu ile bOt~yi 
İltlli ptinmk igiıJ ımmur ım.ıl• • 
,,,. ~ yapılıyor. 
ı - lkleci bir kana ile boı ver • 

"'- ertırıhyor. 
ı - Osa.a bir kımn emirmıne • 

ı. ıı. de mMf "' acretl«dea yapı -
.... fleılsiljm ıeobOI etme.t IUere 
.... ~. elektrik, eb».t l/atluı, Z .lii, O.rlllde -.az1ııı ~pılıyor • 

a. uil~I« a.dm Pw so
'9tr.La6 11W111Ul.r nlimlyiı 1•11-
...,. '-fhdı1-. Bu11Unt. beraber, .,,.,.,.I« rurıııml l»yetleri itibıı
~ hm bir kabul 6Örmedi. A.rıcd 
uura.. bu tedbirlerin muvaffak ol -
~ ft llJ'W•D mıemnwüyetsizlik -
-nıa ortadaa lmllumn i~in bayat 
~,.,,,da ucııdumırı lj•ımdı. 
. Lav.ı Cenevn!dea 6«İ döndük • 
fea som. IMyatı ucuslatııMk i~in y. 
"'tir..,.; eıairm,,./tt d•ba ,,ar. 
lllıttır. Faat lJll9f ,.. Dcl'ftlerln in 
dil'IJlllUizd proeato i,ia Puiate 
'-fiıpen 11lımyl1l• TnlJ9nıa ber 
,._,,,. yayılmıftır. Traıuıs hükıl • 
"-iaio hrfıl8ftıjı sorluk pdur 
iti, Jl'ıwu. gibi tlr!mokıwtik bir üla 
de Aı..,,. v• ltaıy.'n oldufıı •'· 
61, f11Dil7iaım ile ba,.ıı ucuı.tıııü 
io1e7 bir /f 61iJ41. ,.,.,... top • 
..,. • .,,,. liatlaq .,, le yıl i~i~ 

,Ael• pıtralıelitlfriiatı.Malci •ne• -
atll ._. yttia(t /allİir. · Brı da t•ı
ilff.ısJıfı Küt•rir. HDkfıutin lru 
.ı lrıı1ılı'JıJfü lçiıı .ıdıfı tetlblrlerin 
~f.ıd-ywti, b • y a t I U C U S

i • t m a k için g i r i f t il l te • 
fe660..0a ınıın/1.ıd.,.,ım hğlı. 1''· ~fer 1JııJ19t UCUZMmrya~ O • 
,,,., ba6'fa ayamn N 6/ttik~, ft• 
~ •Ala 11»mnuolynslslik dal
e mııantla Treuıs hDkOmetl :•f//, l'ıMadeki zwjim bile tehlike 
.,,! d#JtebUJr. - ••• 

lt1aıonal •o•ıallst
lliln ııı d6nl ml 
.... elm, 12 A.A. - Bitler, 

aa.ı lol)'aliıt pmill mlhalll 
un 15 inci yrldanümUntı kut· 

~) k fisere relen, (eül muhafıs 
• Yerdill eöylnde ı 

&~ız, iet.iyorlara mll
~ edeıis. Fakat onılan. 15 •ene 
lelt lllGcadele fikrinden yu ıe,ire-

tekllde ezecefls.,. 
~tler, ıu .CS:ılerl lltve etnıiıtlr z 

S'rubumus tefkil edildiii aa • 
~ •• llarfı bir kiti icllk. Bua • 
~ .::: ~eı. elimde yalnu irade 
L...__ ~ ftrdı. BucUn Nuyonal 
~ Almanya demektir. Bu 
-&:.. ~ yardımı olmau, ıersek 
~~r ıni idi? Almanya'yı harap 
~ •lanler, tanrmm yardımına 
t1ra Olduklarmı 18yJJyebUlrler mi? 
~)lldanbcri, Almany•'nın. dün • 
' '=!.bir durum uhibf oldufun 
~ t..,_ edemes. Fertleri, S ı iradelere boyun efen bir 
~ tte eo.yal aadct olamu. Sa -St bu bldiae, birııa, biltUn aöy • 
'4eC;~ Jıepımden ıi,.de 7a,dım 

..-.:ir.,, 

~bn ene y-ınde 
J8pll-k tacllllt 

~· 12 (A.A.) - Etki CUmur· 
._.,: Hoo.er, ıu diye.de buluaaıuı 

~ ~elt idareli, ana yasayı, dal 
~~ teaıerkils etitrllmeei yo 
~-~ek ilteiiaü ıatteriyor. 
~ ana ,...cta ne ılbi deii-

Japmat Diyetinde oldupau, 
~ a... tatilinden e"el, bllmCk U• 
~ <a.-... 
~~ cUmuriyet •e de -
'- ltae r-ıer1. bu dJym, Hocwer 
(~ cGnıurbqkanlıflna aday 
'1ıir) CöıteriJmeaini •ilamak il· 
~. -..ı.rm. teklinde tefair cdi· 

~· koacreaia tatilindeıı -.. 1-.d& tadilit teklifinde bu 
l:lUbtcaıeı de&ildir, 

JAPONY ADA BiR CiNA YET 

BÜYUK 
ALM A N 
CASUSU 

Matmazel 
HAK i Ki 

Doktor'un 
ESRAR I 

SUel işler Genel Direktörü Sosgal - Demokratlar Kagse~'i~ .24 ~aat 
muavini tarafından vuruldu Tahttan Vazgeçmesını ıstedıler 

içinde 

Tokio, 12 A.A. - Süel itler ıenel 
direktörü Nagıata, Sil Bakanlıjında 
ki bürosunda, mua.vini tarafından 
bıçakla yaralınmıttır. 
Nacata'nın durumu çok tehlikeli· 

dir. 
Bu haber, Tokio'da büyük bir he

yecan uyandırmıttır. Çünkü Nap • 
ta, bilfiil ordunun yönetim tefi ve 
Sü Bakanı Haya,i'nin ıiyuuına 
şiddetle yanat (taraftar) bir uker • 
di • 

Hayati'nin, ordunun buı k111m • 
larındald ve ifrat derecede Nuyo -
nalizm duygularını bot ıönaedill 
mahlmdur. 

Hayqi, Ma~uri'de ve Kusey Çin 
de baiınıaıı bir harekete aebep ol&D 
bu temayülü kontrol altına alma• 
i• karar verdiğini aöylemittlr. 

Napta ile muavini araamda ıe • 
~n tiddetll bir atıp& tonunda, mu
avinin Jnhcmı çekip nrı11ındaldnl 
yaraladıfı anletdmıttır. 

Negete BldU 
Tokio, 1J A.A. - Naıata ölmilt • 

tUr. Suikalt sıruında Naıata'nın 
odasında bulunan ve btdiaenin önO 
ne ıeçmek iatiyen Tokio jandarma 
kunetleri tefi Hideo Nimi atır ya 
~lammftır. 
Mütecavlıin Naıata'yı kılıçla vur 

dulu teyit edilmektedir. 
Neden vuruldu 

Tokyo, 12 A.A. - Napta'nın 81 .. 
dürülmeıinin kendiunin takip etmiı 
olduju ıiy111&nın dolurdufu anlat • 
mubklar eonucu olmuı Uıtimal da
hilinde ıörWmektedlr • 

Japonyada Su Baskını 
Tckio, 12 (A.A.) - Orta Japonyada 24 saat ıüren çok ıiddet

li yalsnurlardan IOIU'at ciddi ıu baemalan o1muıtur. 20 ölü, 30 
ağır yaralı vardır. Oaaka'da tahminen 60,000, Kyotto'da 10,000 
ev sular altında almıttır. Zarar, birkaç milyon yen tahmin edil • 
mektedir. 

Çok Sür'atli Bir Lokomotif 
Paris, 12 (A.A.) - Pari• • Havr demiryolu üzerinde yeni tip

te bir lokomotif itletilmiıtir. Bu suretle otomcbildeki aerodina
mik prensiplerin buharla hareket eden lokomotiflerde tatbikı 
ilk defa olarak tecrübe edilmiıtir. Demiryolu ile otomobil ara. 
ımdaki kuvvetli rekabet büyük demiryolu sosyetelerini, Parisi 
önemli Fransız tecim ve endüıtri merkezlerine bqlayan çok 
süratli ve çok konf.orlu özel trenler işletmek zorunda bıralanış
tır. Bu trenler ıayeeinde iı adamlar, ayni günde. iı merkezleri· 
ne gidip gelmek imklmm elde edeceklerdir. Trenlere azami 
çabukluğu vennek için yapılan araıtmnalar, ciddi teknik miif-
küllerle kal'§ılqmaktadır. · 

YUNANiSTANDA REJiM iŞi 

MUnakaşalar Hlll Siddetle 
·ürüp i d iyor . 

Atlna, 12 A.A. - Atina ajanıı ttb 
liğ etmiftir: 

Bütiin aıyaul çevrenler, Venise -
lo.çu Patria pseteal btdlaninden 
ötürü teeeeilf etmekte ve fakat aon 
zamaıılarda VenizelOICU bMın tara· 
fmdan kulı.nıtan tahrikltçl Jiun, 
fikirleri o derece bnttınnakta •e 
hilkOmet tar•ftarlarınm bf •f yatını 
o derece yaralamaktadır ki, bunun 
muı..bele biJmiıile aebe9 oım..ın • 
dan •aaen korkuldufunu bildirmek 
ten ceri dunnamalftadırler. Bu p -
aeteler, krala ve ailesi uaıma lrarp 
tiddetlf ve hakaretU aavaıtan bqlra, 
her,Un N-.paU ve Parı.ten mart ft • 
yan1111n batbça ·~çtuları ile mwa • 
katlar ve muhabereler ve en inanıl • 
mıyacak muallar netrttmektedirler. 
Bu auıuJlar, tfmdild hükarnet ha -
sına lrarıı en yanlıt telmihler n kral 
ve aileli hakkında cS. en befall ha -

berlerle doludur. Hatd bir Venlıe -
loeçu ıuete cQya Pariı'ten alclıfı 
bir haberi netretmittir ki, bu haber 
de, kral Jorj'un Pranu, Yup1lnya 
ve Romanya hflk4metleri vaaıtaaiy -
le Veniaeloı'a mflNcaat ederek bir 
anlapa için en inanılmıya.c.k prt· 
lar teklif ettiii bildirilmektedir. 

Şur1a1 eeefJe kayda deler ki, bu 
muallar yabancı aytarlar taraf ındlll 
toplanarak ciddi ajanı ve pıetelere 
çekJJmekte ve bu ajana ve bu gue· 
te.Jer de bu kabil pyialar neıret • 
melrtedlrler. 

Atina, aja111ı. kmdi ajanı ve gue· 
telerinfn dikkatlerini çekmek için 
9abların derhal yalanla-dıiı en kil • 
Silk bir h&diaeyi büyütmek iıtiyen 
heyecan hıNluı ıa.etecileri bu ha· 
reketlerinc Ul"fı, büyük ajanılarıa 
Ye ciddi ıuetelerin ihtiyatlı davran 
IDalannı dilemektedir • 

Amtlarımızı Korumak İçin 
[Bıı tarafı 1 incide] 

bet eden kııımda Valide Saliha Cet- ' lirayı mUtec:niz bir paraya ihtiyaç 
meeine önem •eriliyor. Bu klflllltli c5rmflttür. 
eser timdi ço~ hantıp bir balde bu • 1 S.Velkl ,un. Sultanabmette Ar11-
lunmaktadır. Bu kıymetli anıt'm ta tolrafnıda yapılan hafriyatı idare 
üatü yabani otlarla örtülmUf bir bal eden PJOfttar Baxter'de tamiratm 
de bulunaıaktadır. Bu harap anıt kenc:Uli taraf mdan yapılmuına mu. 
yeni yapılacak olan Atatürk köprü aude !et.mittir. 
aUniln lrarı•ında bulunmaktadır. Te ProfHISrUn teklifi üzerinde mü ·· 
mizlenecek ve gilql bir tekilde mey seler f dareıf tetkiklerine baflamıı • 
dana çıkacak anıtlar batında bu set· tır. . 

m~~des~=~~~lacü diler e- Arasta aokallı hefrlyeb 
aerlıri de tunlardır: İsmitte: Per • Sukanahmette, Aruta ıokıtında 
tev Pap, Anbrada: Cenabı Ahmet yapıla hafriyat aıraıında muhteHf 
Pata. Konyada: lkiaci S.llm. Ersu· biularm al~ma dUten eaerterin kur· 
rumda; Lala Muıtafa P .... KaJ'ICri· tarılnıuı lçın nıibeler idar..t bina· 
de: Kurıunlu, Manitada: Maradiye, Jarın iedmWsi hueuıunda benU.. bir 
İıpartada: Pfrdenl ve Bürhafteddln karar vermemiştir. 
Pqa c:amflerldir. Bunlar Sinanm A· tatlmltk edUecelr bf nalarla bun la
na dolu " Rumelide muhitba, iklim nn ketifnunelert lılbeler ldartain· 
Ye orada bulunan baıit malHmenln dedir. Dün. toplanacak olan heyet. 
ıeraitine ıöre yaratılmıt birer f&lıt• mu.eler direktirUnUn mqıuliytd 
terleridlr. yildlnden toplantıaını perteaıbe sil• 
1 nüııe bırakaııttır. 
mperator J Uatlnyenln aarayı • dt 1r- d-Lı .. _ 

tamir edileoak ... rne-..ı - .-..frlyet 
durduruldu Kumlrapsda .ad Blane eterltrln

dea Ye o tanı miımriJI •n clDlı bir 
tekilde 16tterea imparator Jilltln,.. 
tıin bir aarayı vardır. Bu unyın ba
ıı yerleri taaıire mübtaçtır. Buı 
yerleri harap olmuıtur. 

Öirendiiimlze f6re, mil.leler lda· 
resi bundan bir nrikidet evvel, bu 
eski Bizanı aarayınm yıkılmıya ytls 
tutan yerlerini samanm test rlerin -
den korumak için bir ketff yaptı' • 
mıı ve tamir bedeU olarak ta 2500 

Edimekapıda kemankeı Mutafa 
Pap camiinde Wriyat yapan Al • 
man arkeoloji eaıtitU.U profeaörlı· 
rinden Şumanla Mtı.eler ldıreai •· 
r•mdaki hafriyat mUkaveleıi müd
deti dilll bitmittir. 

Mülaweleye ıöre, profeaör artık 
burada hafriyata devam edemiyecek 
tir. Kazım itleri dunnu,tur. Profe -
aör, birkaç cUne kadar t>ulduiu eıer 
ler Oserinde ince tetkiklerine batlı • 
yacaktır. 
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Wilson programınm 14 mad
desinde bilhassa şu noktalar 
tasrih edilmişti: Küçük ulusla
rın büyükler gibi istiklal ve ta
mamiyeti tanınacaktır. Gizli 
diplomasi ortadan kaldırılacak
tır. Silahlar tahdit edilecek, ko
loni meselesi sureti mualihane
dc hallolunacak, Belçika tahli
ye edilecek, aynca bu devlete 
tazminat verilecek, Alıas • Lo
ren Fransa'ya verilecek, Avus
turya - Macaristan hudutları 
dahilindeki k ü ç ü k uluslara, 
mtiatakil devlet halinde teıek
kill etmek veyahut (İtalya, Ro
manya, Sırbistan) gibi komşu 
devletlerle birlepnek hususun • 
da ıerbest kalmak hakkı verile· 
cek, büyük bir Polonya yapıla
cak, Osmanlı ~ İmparatorluğu 
dahilinde yaııyan Türk olnu -
yan unaurlann serbutisi taıu· 
nacaktı. 

Wilaon, Alman Bafbakanı • 
na, sulh ve mütareke hakkında
ki teklinerini tasrih etmesini 
bildirdi. Berlin hükUıneti bu on 
dört ıartm esaalannı kabul et
tiiini söyledi. Yalnız bunların 
teferruatı ve tatbikatı hakkında 
müzakere yapılacaktL Belçi· 
ka'yı ve Franaa'yı tamamen 
tahliyeye amade olan Alman 
Batbakanı yalnız imparator 
namına ı ö z söylemiyordu. 
Reichatag'm ve Alman uluıu -
nun ekaeriyetine de istinat edi
yordu. 

Birlqik Amerika Cümhur· 
bafkanı, mütareke ıartlarmm, 
itilaf Devletleri kumanc:lanlan 
tarafmdan teabit edileceiinl 
bildfnll Bu emuada ric'at eden 
Alman askerleri tarafından 
V1ın~.ı ... •ıia ..... P .. an.aa'n•n CJİ.ftı::ıı. 

linde ıivif ahaliye kaqı tatıbik 
edilen şiddet politikaauun ni
hayet bulmMDU iatedi ve pyet 
sarahatle hanedan meselesini 
mev.ıuubahiı ederek dedi ki: 

"Sulh yalnız Alman uluau· 
nun müdahalesile yapılmalıdır. 
Şimdiye kadar Alman uluıunun 
mukadderatını tayin eden mev· 
kii iktidar, ortadan kıldınlma
ıa bile, hiç olmazsa 1i ıey mev
kiine irca edilmelidir." 

Diler taraftan Mlittefik Dev· 
letlerin cephelerinde de maf
l~biyetler baı r es 1 t e r m i .. 
tı. A vueturyı 300.000 eair bıra
karak Vinorio Veneto muhare
besinde maflilp olmuttu. Çe • 
koslovuya teıelddll etmek üze
re idi. 

Bütün Avrupa'da bll)'tik bir 
kantıldrk vardı. ltillf Devlet· 
leri ıralumda konuttuktan 
ıonra Wilıon'un on dört mad. 
deti üzerinde IU1h müzakerele
rine riripefi Ubul ettiler. 

Fakat A 1 m a n ordUIUDUn 
yaptıfı tahribattan dolayı tu· 
minat verihneaini tart kotııyor· 
lardı. D e n i z 1 e r i n ser
bestisi hakkındaki kaydı ihti • 
yatla karşdamıılardı. Çünkü 
bu, birçok tefsirlere müsaitti. 
Almanların, mütareke şartlarım 
öğrenınek için Marepl Foch'ı 
müracaat etmeleri limndı. 

Alman1•d• lhtllll 
Alman heyeti ltll&f Devleti• 

rinin davetine icabet etmek 
için Berlin'den kalktıtı ıırada 
~lmanya'da ihtilal patlak ver -
dı. Sosyal demokrat partisi 7 
Tqriııiaanide Bıfbakını bir 
ültimatom vererek K a y ı e r 
Guillaume II. nin 14 aut zar. 
fmda tahttan ferapt etmeıüd 
iıtedl. Ayni rün Hambourı'ta. 
Kiyel'de bir iayan hareketi bq
ladı. Bu hareket batmda ta,,._ 
lar, ukerler vardı. Vuiyet p 
yet kanıtktı. Bafbakan ertesi 
gün iıtifumı verdi. Daha erte· 
si gün de imparator tahtmdan 
feragat e t t i. imparatorluğu 
Prenı Mu de Bade'm eline bı
rakarak büyük oğlu ile beraber 
Holltnda'ya kaçtı. Almanya 

Kayser il Gillaume 

büyük bir karqıklıJc içinde idi. rafta İKiler ve askerlerle muh
Prena Mu de Bade, bafbakan- telit mecliıler yapmışlardı. lb
lık vulfelini, aoeyalilt meb'u. tilll, Alır.anya'nm İfgali altm• 
lardan Ebert'e verdi. Ihtilll ha- da bulundurduğu .memleketler
reketi gittikçe büyüyor, bütün 
Alman devleUerini istila edi - de kök salmıştı. 
yordu. Cumnuriyetçiler, her ta· [Arkuı var] 

istanbul Saylavların ın Parti 
üyelerile temasları başladı 

/8tllabul •1lnlarının dünka topl•at,.,lld• •vubtlar arlcadafluı • 
ıun dilekler/ili •lllatı7orlu. 

btanbul uy lavları her eenc oldu qmq " tuaları aöylemittir: 
tu lfbl bu aene de muat te11111lan· '"BOdln arkadqlar parti tılerlnde 
na batlamıtlardır. Çatalca, lilı, il· ...,111t bir ilpnlik ııs.tımekte 
Hm. Yalova kualannda parti " oJdaldm laafkuıusdur. Buna bina • 
.ballr kitleleri ite Mmallar etmlf, imi en busfbl burada yurt itlerine balk 
lan ihtiyaç ve dilekleri dinlea • itlerine alt 8nemli itleri cOrilfmek 
mittir. o.ere toplaadılımı.ıdan her f ırb • 

Dilıı de sut 16,5 da Cwnarl,.t dafın aerbeıtçe dileklerini a8yleme
Halk Partlıl Eminhll 111A mermi lerini diJerim.,, 
olatı Letafet llft&rtlUIUnda bir top • 
Jantı yapılmıttır. Bu toplantıda .. , 
lav General Hakkı finaaı, Zlyaed • 
din, AH Rıza, Yqar, Hayrullah. Ba 
yan Fakihe Ye dl ter tetanbul NJ • 
la•ları bulunmuıtur. 

Taplantqı Oeaenl Hakkı lm.t 

Bunun üzerine halkın ihtiyaçları 
ıöriltülmüı ve dilekl~rde bulunul • 
muftur. Bu ihtiyaç diJekleri say!av 
larınuz tarafından not edfhniştfr. 

Toplaatı lU a adar duam ctmit· 
tir, 
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HAKYERLERi ............. u-· ~ Tayyare 
Piyangosu EM EKETTE TA Oğlu Öldürü d"" ""ü ·ç·n M. 

Üstündağdan 10,000 Lira 
Tazminat istiyor! 

~ ... = .. 
lruv arabeler· d ·ngiliz 

esö leri 
-- 35 bin lirayı dün 

kimler kazandı ? 
• e mer an r 

Çanakkale, (Özel aytanmız bildiriyor) - Bugün Amerikan 
ve İngiliz profesörleri ile talebelerinden mürekkep bir heyet 
Syt of London vapuru ile Truva harabelerini gezmek üzere bu
raya gelmişlerdir. Seyyahlar, akşam üzeri dönmüşlerdir. Veri
len habere göre, yakında Andıros vapuru ile 110 gezgin gele
cektir. 

Cihanbeyli 
Doktor istiyor 

Konyadan yazılıyor: Bu "Nev'i şahsına münhasır,, 
istek niçin ve nasıl yapıldı ? 

dan ödenmesini isterim .. Dedi. 
Bundan sonra bazı sabitlerin din • 

lenmesi için duruşmi başka güne 
bırakıldı • 

"Cihanbeyli ilçesinde bir yrldan
beri hükumet doktorlugu açık bu
lunuyor. Hastalık karşısında diğer 
ilçelerden ve merkez.den hekim ge
tirtmek zorluğu, sağlık işlerinin 
cliizensizliğinc yol açmaktadır. 
Halk bu yüz.den bir hayli sıkıntı 
fCkiyor. r Bu ekciğin tamamlanması ve ih
tiyacın bir an evvel kprşılanması 
gereklidir." 

e eri eşen 
Çanakkale, (Özel aytanmız bildiriyor) - Göçmenlerin muh

telif mıntakalara yerleştirilmeleri işi devam etmektedir. Göç
menlerin yetiştirici duruma getirilmeleri için, çift öküzü ve 
pulluk satınalınacak, kendilerine bir an evvel tarla verile -
cektir. 

180 kuruşluk bir alacak yüzünden 
Karaköyde Rüştü isminde bir şoför 
muavinini öldürmekten suçlu pala • 
bıyık Ahmetle, Rüştüden alacağını 
almak için Ahmedi teşvik etmekten 
suçlu kahveci Hasanın duruşmaları 
dün ağır ceza işlerine bakan ikinci 
cezada yapıldı. 

Suçlu palapıyık Ahmet, sorgula • 
ra verdiği cevapta: 

Polis nezarethanesinde 
araştırma yapılmadı 

Dünkü Son Posta gazetesi, müd· 
deiumumi muavinlerinden mürek • 
kep bir heyetin polis nezarethane -
sinde bir teftiş yaptığını ve burada 
(10) kişinin usulsüz olarak alıkonul 
duklarını görerek sebep olanlar hak 
kında takibata giriştiğini yazıyor -
du. 

• 

Konya aytanmız.ın gönderdiği 
mektubu yukarıya koyduk. Konya· 
da !;tkan Egekon refikimiz de bu 
/.:.onu Üzerinde önemli bir yazı yaz. 
mıştır. Sağlık bakımından önemli 
b~r ihti)•aç vaziyetine giren bu işin 
bır cm evvel halledilmesi lazımdır. 

- Benim, bu işten haberim yok. 
Zati o gün kendimde değildim. Es
rar, afyon, şarap, daha bilmem neler 
içmiştik. Meyhane meyhane Hasan· 
la birlikte dolaştık. 

1 Ci y .................. _ Her zaman taşıdığım kunduracı 
biçağı, o gün de yanımda idi amma 
Rüştüyü ben vurmadım. Daha doğ· 
rusu ne yaptığımı bilmiyorum, de
di. 

Dün, meseleyi inceledik. Adliye
den bize söylendiğine göre, polis 
nezarethanesinde ne adliye teftiş 
heyetince, ne de iddia makamı tara
fından herhangi bir ara~tırma ya • 
pılmamıştır. Adana, (Özel aytarımız bildiriyor) - Evvelki gece Çiçekli

de bir yaralama hadisesi olmuştur: Öküz otlatmak yüzünden 
Duran ve İzzet isminde iki köylü arasında kavga çıkmıştır. 
Duran, eline geçirdiği sopa ile İzzet'i muhtelif yerlerinden ve 
ağır surette yaralamıştır. Yaralı, Adana Memleket Hastanesi
ne yatırılmış, suçlu yakalanarak tahkikata başlanmıştır. 

SöğUtlU yatl talebesi izmirde Öteki suçlu Hasan da, para al • 
mak için palabıyık Ahmedi teşvik 
ettiğini inkar etti ve: 

A şehirde Ha ane Yapıhyor 
Akşehir, (Özel aytarımız bildiriyor) - Uray, Akşehir Has

tanesindeki yatak adedini 25 e çıkannağa karar vermiştir. Bu
nun için, Hazırlık alanında yeni bir hastane yapılacaktır. Plan 
ve projeler tamamlanmıştır. 

e Övreniyor 
İzmir, (Özel ytarımız bildiriyor) - Kuşadası ve Tire'de in

cir kurdu için geniş mikyasta mücadeleye başlanmıştır. Müca
dele ve ziraat memurları bütün incir bahçelerini dolaşarak 
üretmenlerle görüşmektedirler. Her bahçe sahibine mücadele
nin nasıl yapılacağı ayrı ayn anlatılmaktadır. 

Üzüm Piyasası Açıhyor 
İzmir, (Özel aytarımız bildiriyor) - Borsa idare heyeti ye

ni üzüm piyasasının 15 Ağustosta açılmasına karar vermiştir. 
Piyasaya 1.500 çuval üzüm indirilmedikçe satışlar açılmıya

İzmir, (Özel aytarımiz bildiriyor) 
- Söğiitlü yatı, deniz ticaret mek -
tehi SO'll sınıf ta'ebesini teşkil eden 
11 genç ve mektebin öğretmenleri 
ile buraya gelmiştir. Talebeler, de
niz kıyılarında e tütler yapmak, ame 
li dersler görmek üzere seyahate 
çıkmışlardır. 

1 • • . • 
KUÇU K TELGRAF 

HABERLERi 

• Tire, (Tan) - Üniversite tale • 
heleri birgideki tetkiklerini bitirmiş 1 

ler ve dün akşam Tıireye dönmüşler 
dir. Konuklara şarbaylıkça bir ak -
şam şöleni verilmiştir. Bu sabah, 
lstanbula gitmek üzere İzmire hare
ket etmişlerdir • 

• Çanakkale, (Tan) - Yağmur
suzluk yüzünden yazlık mahsul bi
raz zarar görmüşse de bağlar · çok 
iyi ürün vermiştir. Yaş üzüm şim
dilik müşteri bulmuş vaziyetinde -
dir • 

• Çanakkale, (Tan) - Sahil sıhhı 
ye başhekıimi Hıfzı ve belediye dok
toru Asaf vekalet emrine alınmış • 
lardır. 

• Aydın, (Tan) - Aydın şar ku
rumu üyeleri dün P.arti ilyön kurulu 
üyeleri ile birlikte parti kurağında 
toplantı yapmışlardır. İlbay Salim 

ıs.ooo lirayı kazananlardan Be • 
yoğlu Olivo Pasaj Kadın berberi 

Hayri ve Fofo 

Tayyare piyangosunun 4 üncü ke
şidesinin çekilmesine dün de devam 
olunmuştur. 35000 lirayı 13416 nu
maralı bilet sahibi Beyazıt polis bi
rinci komiseri Naci kazanmıştır. 

15.000 
Lira kazan< n 

11736 

3,000 
Lira kazanan 

24601 

1000 Lira kazananlar 
2221 26861 

500 Lira kazananlar 
1971 2007 
6798 7838 

12734 13425 
15913 15082 
18084 18703 
18415 18145 
21801 21306 
22068 22827 
24538 24700 

-Ben Rüştüyü severdim.Onda hiç 
alacağım kalmazdı. 180 kuruş için 
bir arkadaşıma nasıl kıyarım?. Dedi 
Öldürülen Rüştünün babası arzıhal
ci Şahabeddin mahkemede verese 
vekili olarak bulunuyordu. 
Oğlunu öldürenler her kim ise 

meydana çıkarılmasını ve kendile • 
rinden 10 bin lira tazminat alınma • 
sını istedikten sonra: 

- Eğer, su..;lular, bu parayı öde • 
mekten aciz iseler, bu tazminatın 
umumun emniyeti işini üzerine alan 
İstanbul ilbayı Muhiddin tarafın • 

7296 
12896 
6346 

25344 
29394 
12870 
24682 

1680 
19909 
22961 

4030 
1.4078 
15228 

2411 

27723 
10243 
19776 

4550 
20500 

7513 
11659 
9994 

25363 
11371 

1150 
2716 
4206 

22958 
18024 
14251 

27582 
27462 
19768 

6953 
18775 

2573 
9731 

22549 
12367 

5661 
21177 
22376 

7830 
1214 
5600 
3652 

12181 
3858 
5625 
7561 

19352 
3664 

15478 
7630 

15125 
12064 
27710 
21676 
13135 
14666 
23466 
13401 

15045 
3694 
2259 

12151 
14109 

2048 
25596 

7030 
2147 

28138 
26390 

1099 

Son Posta'nın bu haberi nereden 
aldığı araştırılmaktadır. 

• Edirnekapıda Mustafa isminde 
bit §erbetçiyi tıyas ile diğer bir ar
kadaşı, fena halde döğerek birkaç 
yerinden yaralamışlardır. 

Tetanos aşısı yapılan Mustafa • 
nın durumu ağırlaşmıştır. 

• Cebbar isminde birinin idare • 
sindeki otobüs, dün Fevzi Paşa cad 
desinde Bürhan Mustafa isminde 9 
yaşlarında bir çocuğa çarparak ağır 
yaralamıştır. Cerrahpaşa hastahane 
sine kaldırılan çocuğun yaraları a
ğırdır. Şoför Cebbar, yakalanmış • 
tır • 

POLiS 

Kadı yüzünden 
u~ cinayet 

Tozkoparanda oturan Ahmet ile 
Tatar Ha}tkı bir kadın meselesi yü
zünden dün gece kavgaya tutuşmuş 
lar ve bu esnada Tatar Hakkı ya -
nında taşıdığı büyük bir biçağı çe
kerek Ahmedi ağır surette yarala • 
mıştır. 

Ahmedin feryadına yetişen poHs
ler Tatar Hakkıyı yakalamışlar ve 
Ahmedi ölüm halinde Beyoğlu haa· 
tahanesine kaldırmışlardır. 

~~--~---.-~4 . .,..... ı ••• • .....__ ---.. - • .--n ,. 
tıda memleket işleri görüşUlmilş • 

caktır. ~9 i~M 
29715 

5143 
8436 

14871 
16532 
18003 
18431 
21781 
22528 
25525 
ı872ı 

5225 
8210 

15671 
17499 
18937 
20067 
21491 
24801 
25998 
29§~~ 

6808 
9811. 

15271 
18007 
18254 
20034 
22691 
24656 
26984 
~§U1 

6723 
14548 
l~QQQ 

5826 
90 

11789 
19568 
25043 

:2+H9 
7023 

12547 
1606 

~ 
22go1 
24767 
28781 

1044 
20845 
20744 
29823 
-Mı-l 
27789 
27032 

'eı-Lı~'ori'hu it:üi.- • 
Çarşıkapıda oturan Mehmet yolda 

tnıştığı Samiye isminde bir kadınla 
gezerken Akif isminde birisinin ken 
dilerini takip etmekte olduğunu 
görmüştür. 

tür. 
v • 

r g ata yo r • 
150 Lira kazananlar 475 

Konya, 11 (A.A.) - Ereğlideki bataklık alanının kurutulma
sı için İsviçreli uzman Dr. Gruner tarafından araştırmalar yapıl
mıştır. Buna göre, kurutma projeleri bataklığın uçak tarafın
rlan fotoğraf ileri alındıktan sonra yapılacaktır. 

• Tire, (Tan) - Bugün hava ku
rumu tarafından bir miting yapil -
mıştır. Mitingde hava tehlikesinin 
önemi anlatılmıştır. Tire zenginle • 
rinin harekete eelmeleri beklen • 
mektedir. 

1978 2782 2959 3469 4890 
4193 5063 7927 9787 9435 

10751 11765 11404 13371 14136 
15321 15745 16026 16797 18441 
18778 18402 21050 22345 22707 
24115 25877 26565 28538 29131 

18408 
20028 

9867 

30 Lira kazananlar 
10858 
16116 
21157 
24318 

20705 
24779 

1261 
12293 
19073 
26317 

16269 
25501 
11511 
13365 
17414 

29026 
4827 
4628 
5963 

22281 
23650 
20682 
13254 

Bir aralık Mehmet geriye döne • 
rek Akife kendilerini neden takip 
ettiklerini sormuş, zaten sataşmak 
için bahane arıyan Akif te hiç bir 
laf söylemeden biçağını çekerek 
Mehmedi ağır surette birçok yerle • 
rinden yaralamıştır. Mehmedin fer· 
yadı ile yetişen polisler Mehmcdi 
Cerrahpaşa hastahanesine gönder • 
mişler ve kaçan Akifi de yakalamış· 
lardır. 

1 ı..: 

100 Lira kazananlar 
330 671 1614 2006 2168 

3459 5723 6828 6811 6902 
8802 9574 9519 10343 10436 

13136 13495 13773 13715 14932 
16588 16402 17075 17524 17624 
17898 17117 18192 18293 18454 
18780 20395 21704 21091 22835 
23004 25731 26022 26425 28981 
29812 29194 

50 Lira kazananlar 
12288 19621 13189 8313 28159 
17442 5668 24045 21916 12449 
29507 11680 ı 164 2464 21859 

7307 25246 27811 . 4602 17672 
13025 3376 3327 6523 18288 
24907 6809 1317 11238 21768 
23235 24586 18091 26766 12533 
14912 7103 11414 5378 765 
6049 14897 8704 3482 12872 

26097 6218 20353 19215 14416 
1001 19367 29134 21215 23376 
4672 24261 14093 20150 25343 

6 
7407 
1779 

21088 
12309 

7891 
26694 
2630 

18751 
29141 
26570 

9323 
1025 
9458 
9458 

19072 
13297 
19365 
11336 
19184 

3864 
4865 

20000 
23141 
26696 

9408 
2260 
6936 
1039 

14513 
8247 

13600 
25805 

5002 
6277 

23429 
28818 
28818 
22469 

6547 
21538 
28576 
27906 
20072 

4382 
5884 

12370 
2025 
5362 

13705 
19273 

659 
23148 
18543 
21542 

9026 
25906 
25906 
22654 
13990 
8444 

19898 
8854 

17334 
10719 
27045 

24747 
25935 

165 
11129 

2477 
9100 
8113 

19418 
9021 

11409 
11323 
20717 

2343 
2343 
6366 
4710 

85 
21335 

5038 
20747 

4967 
12917 
20225 
29194 

2657 
22645 
22959 
23081 
29743 

4997 
18027 
10730 
29330 
29330 

5185 
24387 
22049 
26259 
13507 
19943 
14734 
15074 
14911 
27402 

23073 23343 16498 17326 4775 
16688 25925 11922 9941 3415 

7655 19100 5876 25564 11167 
9998 759 29905 16088 18837 

28062 28839 13422 14908 94 
27646 4612 22171 29642 4009 

4336 11169 4210 25318 24659 
15257 19098 23586 5595 3130 

20 bin lirallk ikramiyeyi 
kazanan ve beheri 500 lira 

Alon 40 numara 
20034 
29417 
28989 

15082 
21781 

5225 
15913 
18415 
15671 

18145 
21491 

2007 
25998 
29715 
20067 
22528 

Tarsus, (Tan) - llçebaylık bekçi teşkilatına düzen vermiş, bekçilerini bir kıyafete sokmuş
tur. Köy bekçileri için de ayni kıyafet kabul edilecektir. 

4750 12548 3163 7460 10321 
25630 20207 1118 23793 20254 

1584 21301 20027 23223 15332 
4310 

23790 

4584 
17098 
16990 

282 
24769 
14475 

5519 
28926 
20499 

3802 

1043 
24100 
12523 
25605 
18888 
14631 

6846 

8653 
892 

17723 

8210 
21306 
27016 
22691 
21801 

6798 
24658 

24700 
19431 
18254 
22827 
28229 
15271 
17499 

1971 

8436 
24538 
28822 
14871 
12734 
18937 

9811 
18003 
22068 

- ~ 

No. 86 1 mağının sökülüş ve haykırışıy- ı - Karım.. ı yo'rum. Ort<.~~ hiç.bir sebep yok.\ Güney gülerek: ı Bir de senin yanımda olmadı· 
============= dı ! Dediği ve Güney'i gözlerinin Bu da kendısıne göre bir has- - Sende bu kıskançlık var - ğm zamanlarımı düşün, ne ha· 
~ 'Ô' e M A e Ve.. Ön un kafasında, dilinin öı:ıüne getirdiği vakit ciğerleri- talık o~a~a~k.. . ken o zaman ben hiç kutu için- le geldiğimi tasarla!. 
lf ~ t;;;;?) ucunda bu gecenin yor~unluğu, nın söküldüğünü duyuyor. Ve Dedı~ ılave etti: den çrkamıyacak bir yaratık Güney, hem gülüyor, he11l 

Etem lzzet BENiCE 

benlik davasını, kurtuluşunu, 
umudunu korumağa çalışıyor -
du. Gillen yüzünde yeryüzünün 
en keskin ağuları, sevinçten bü
yüyen, btiyüdükçe nemlenen gi· 
bi görünen gözlerinde içe akan 
yine ağudan hızını alan dinmek 
bilmez bir sel vardı! 

Ağlıyordu, fakat gözleri yaş
sızdı. Gülüyordu, fakat, gülüş -
!erinde şenlik değil, yüze dağı
lan nasırlaşmış, kat kat olmuş 
ağunun dalgalanışı vardı. 

Göğsünün üzerinde yuvarla
nan erkek başının verdiği yükü: 

- Ooh .. 
Diye karşılıyordu. Fakat, bu 

bir iç rahatlığının, isteğe doyu
sun değil, hıçkırık olup boğaz
da düğümlenen bir ıztırap Y.U· 

uzunluğu içinde tek şey vardı: bunu kendisi de biliyor: - Bır saniye bile olsun se- olacaktım galiba! tatlı tatlı söylüyordu: 
- Babalığa ne götüreceğim? - Zatürreeden k u r t u 1 • ni gözümün önünden uzak bu- Dedi, ilave etti: - Sana hak veriyorum koca· 

Dördüncü Bölüm dum, karasevdaya tutuldum!. lundurmak.istemiyorum. - Fakat, ben senin bu kıs- cığım. Güzel, genç bir karın 
Diyor ve boyuna düşünüyor: Güney güldü, güldü: kançlığma bir türlü akıl erdire- var. Önu seviyorsun, ona dot 

I. - Kanını çok seviyorum.. - Oyle ise hap kutusu gibi miyorum. Ne var, benim bir ak- mak istiyorsun. Ben de ~eru?, 
Harman sonu Onu gözlerimin önünden ayır bir şeyin içine koy beni, cebin- sayan tarafım mı var? Senden yerinde olsaydım başka türhJ 

Karasevda mak istemiyorum. de gezdir. gizli bir suç mu işliyorum?. yapamazdım. 

Yıl: 1933. 
Şubat aymdalar. 
Güneşli bir şubat. 
Doktor, zayıf, korkak, takat-

siz. 
- Bu zatürree beni öldürebi

lirdi!. 
Diyor. soğuktan, terlemek -

ten, kurandelde kalmaktan çok 
sakınıyor. Fakat, hastalık onun 
sinirlerini biitün bütün bozdu. 
Demdeğişik bir adam oldu. Ka
fasının içi bin bir kıskançlık 
olgusu ile dolup boşalıY.or. 

Herkesten, her şeyden kıs- Dedi. Fazıl, yarı şaka, yarı Hoppa mıyım, hafif miyim? Ve bütün günleri bu konu~ .. 
kanıyorum. ciddiğ: Neyim var?. ma konusu içinde geçti. 
. ~ e yine ~yle düşün~eden, - Ah o yapılabilir bir şey .ol- Dokt?r.. . Yurtta geçen gUn!~! 

sınır bozuklugundan kendı ken- saydı nekadar rahat edecektım. - Hıçbır şeyın yok. Senden --·-------- -·········--·--·-· 
disini yediği bir gündü. Güney Diye sözüne başladı, sürdür- şüphe etmek haksızlık olur. Fa- Doktorun sinirleri gün geç· 
de yanındaydı. Ona: dü: kat, ne yapayım, elimden gel- tikçe daha çok sarsılıyor, dalıa 

- Karıcığım, seni çok sevi- - Allah kadını bambaşka miyor? Odada yalnız olduğun çok bozuluyordu. ö günkü ~?" 
yorum. Fakat, sevdiğim kadar yarat~ah. imiş. İstendiği vakit vakitte bile zihnime, duyguları- nuşmalarında Güney'in b~t~~ 
da kıskanıyorum.. portatıf hır su bardağı gibi iç- ma bir vehim geliyor, sinirlerim söyledikleri Fazıl'm sinirlerırıı ~ 

Dedi. Lakırdı arasında geçen içe geçirilmeli, bir kutu içinde kabarıyor, yüreğim sızlıyor, yatışmasını, vehimle karışı .. 
bu cümle üzerinde genç kadın cepte taşınmalı imiş. İstenildi- sanki, sana bir şeyler oluyormuş kıskançlığının g i d c r i 1111 ~. 
durdu: ği vakitte de büyültülmeli, bil- gibi, sanki sen bir başka şeyle- sine hiç fayda vermedi. Ters~ 

- Niçin kıskanıyorsun?. yültülmeli, böyle senin gibi re gönlünü veriyormuşsun gibi ne daha çok arttırdı. Ve Gil~e 1 

Doktor: karşıya alınıp oturulabilmeli üzülüyorum, yanma koşuyorum, bütün bu çılgın artışlarda hJı~ 
- Bilmiyorum. hah edemi- imiş! seni görüyorum, açılıyorum. [Arkası var 

....-.........! .-~ -_. • - -.-'\ -
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S P O R 
Ujpeşt Amatörleri Ankarada 

5 • 3 Macarlarm mağlUbiyetile biten maçta Macarlar ve Gençler 
Birliği futbolcuları bir arada - Gençler Birliğinin kalesi 

önünde heyecanlı bir an 

ürek Sporu 
Avrupada yapılan en eski 
sporlardan biri kürektir 

.Kürekçiler idmana çıkarken 
~·c:ıransanın en salahiyettar spor ya-
tıırı arından Gabriel Hanot kürek spo 
~n a t~hsis ettigi bir yazıda, bunun 
t)\, eskı sporlardan biri oldugunu ya,,or. 

to~anot'un yazısının bazı yerlerine 
··i·~zdirelim: 

~lir. Urek, dünyanın en eski sporu -
fa 1·8 

Oksford • Kembriç yarışı ilk de
'l'cltı 29 da yapılmıştır. Her sene 
tıııa Ps ~ehrinde devam edilen bu ya
'ar; nuyük Britanya halkını o kadar 
taşıd;~tır k.i. hiç değilse yakalarında 
ltı,ltı ları ışaretlerle bu halkın bir 
~.,i) (koyu mavi), öteki kısmı (açık 

''){··taraftarıdır. 
tııdurUre~, Fransanın da en eski spo
!ıı ilk Çunkü Sen nehri şampiyonlu· 
11aldc • ~efa_. .1853 de yapılmıştır. Şu 
~Porıa;ure.gın. Fransada yapılan öteki 
ldettı· a yırmı beş, otuz, kırk sene 

'•ı,,. 1 vardır. 
t "'an Harekete hazır kürekçi kadın 
aıatd o, Yola ve buna benzer vası-

la:ıtıa an. arsıulusal yarışlar program
~lirc1c ~~rneyenleri bırakırsak büyiik 
b lUr}" Usabakalarının yapıldığı ye • 
~?>'tın~ tekne vardır: 1 - 8,40 metre 

ı İki k,,~· ve l 6 kilo ağırlığında skif 
~ llci ~rekli bir kürekçi kullanır. 2 
. ......._ 1j.1. te skif ki iki defa bir skiftir. 

~1 ltı.ıııa Uttıencisiz ikilik ki iki kürek-
1~ağilc ~~r ve dümeni öndeki kürekçi 

11• • S ~ a~? eder. 4 - Dümencili iki 
1c' gene bu.~encili dörtlük ki düme
t lıllanır en ondeki kürekçi ayağile 
lc~ltncıcr.i 6 - Dümencili dörtlük. 7-
a 1~lilc. Sn ~n güzeli ve serii olan se-
ğıtlığ1 1c:•zliğin boyu 18.50 metre 

, ~c Yaz O k~lodur. 
ıtıl>ordur . .;: kı kürek çok nankör bir 
~ aaa bil asrafı yapanlar için çok ol 
teltrene~ devamlı bir çalışma ister. 
it 

1 
antre anlar arasında belki de küt: ar ola~ernanı en ağırı ve en az 

b, ltçııeri .. dır. Oksford - Kembriç kü 
ltljL • UÇ a d , 

önem verilmektedir. Bunların arasın
da İngiltere, Almanya, Belçika, lsviç
re, İtalya, Ispanya, Yugoslavya, Ma
caristan, Çekoslovakya, Lehistan, Is
veç, Danimarka, Amerika, Kanada, 
Brezilya, Arjantin, Avusturya ve Ja· 
ponyayı sayabiliriz. 

"Kürek dünyayı sarmış bir spor ol 
makta beraber teknelerin arasında en 
önemlisi skifle sekizliktir. Çünkü skif 
bir kürekçinin bütün ferdi kabiliyeti
ni ortaya döker. SekizJik ise teknele· 
rin en uzunu, en çabuğu ve en güzeil 
dir, bu da bir takımın, bir klübün, 
bir bölgenin, bir ulusun kıymetini en 
iyi ortaya vuran bir teknedir. 
"Eğer bir sekizlik 2000 metre me

safe üstünde dakikada 32 ve sıkı za
manlarda 36 kürek atarsa takım va· 
zifesini yapıyor demektir. 

Cd 1tte }' Y an fazla bır zaman 
~r~er, h~~rl~r. sıkı bir rejim takip Eyüp klUbUnün kongresi 
fd nar gü dgun. ve hatta birçok za- Eyüp idman yuvasının yıllık kon 

l'tıan Cd nl e bırkaç dakika birlikte ''ll' er er gresi toplanmış, yeni idare heyeti se 
bet ranaada · d w·ı . çimi yapılmıştır. Yeni heyete, Ke • 

tarafı d egı ~e bıle dünyanın mal Oçer, Adnan, Alaaddin, Ömer, 
n a bu guzel SP.Ora büy_ük Macit, Neşet, .Yuıuf se~ilmiılerJir, 

FRANSADAKi KALKINMA Üçler Arasın
daki Görüşme t1erriot Laval'i Tutuyor Ve 

[Ba§tarafı 1 incidcl Yapılan işleri Methediyor 
İngiltere ve ltaJya arasında imzala· 
nan ve Paris müzakerelerine konu 
teşkil edecek olan muahededir. Bu üç 
taraflı muahede önce Habeşistanda 
istatükonun muhafaza edileceğinden 
bahsediyor. Uçüncü maddesinde deni 
Jiyor ki: "Uç devletten biri, diğer iki· 
si ile anlaşmadan Habeşistanın iç iş
lerine karışmayacak. Her üç devlet 
te Hat.>eşistanın mülki tamamiyetini 
muhafazaya çalışacaklar ve şu husus
ları korumak için birlikte hareket 
edecekler: r 

ı - Bu mrntakadaki İtalya men°fa. 
atlerine halel gelmemek şartile, Ingil
terenin ve Mısınn yakın menfaatleri
le alakadar olan ve Nil nehrini besle
yen kaynakları tanzim etmek. 

2 - İtalyanın Eritre ve Somalide
ki durumu karşısında Habesistan üze 
rindeki menfaati ve bilhassa bu sö • 
mürgelerin hinterlandı ile iki sömür
genin Adis Abeba garbinden geçecek 
bir hat ile biribirine baglanması. 

3 - Fransanın Somalideki duru
mu karşısında Habeşistan üzerinde
ki menfaati ve bilhassa bu sömür • 
genin hinterlandı ile Cibuti-Adis a
beba :iİmendiferlerinin inşası için ıa 
zım gelen arazi mıntakası. 

Bun.dan sonra genel savaşa kadar 
Habeşıstan üzerinde yeni bir anla~ma 
yap.rlmamıştır. ltalyayı genel savaşa 
getıren 1915 Londra muahedesile In 
giltere ve Fransa Afrikadaki sömür
gelerini Almanyanın zararına olmak 
üzere büyültecek olurlarsa, ltalyaya 
da taviz vereceklerini ve bilhassa 
İtalyanın Eritre, Somali ve Trablus 
Garptaki sınırlarını genişletebileceği
ni kabul etmişlerdi. 

Bu hesaplar, lngilterenin savaştan 
1 sonra ltalyaya Somalide, Fransanın 
1 da Garp Trablusunun güney sınırın

da toprak vermelerile tasfiye edilmiş 
sayılmakla beraber, İtalya, son ı 9.35 
Roma protokolüne kadar hesaplal'!n 
kapanmadığını idida edip durmuştu. 
Hatta bugün Habeşistan hakkında 
ileri sürdüğü iddialar da bu hesapların 
tasfiyesi cümlesinden sayılabilir. 

Habe§istan 1923 yılında Uluslar 
kurumuna aza olunca, üç devlet ara
sında yukarıdan beri saydığımız an
laşmalar şebekesinin hükümsüz kala
cağı sanılmıştı. Çünkü Habeşistamn 
mülki tamamiyeti, istiklaıinin korun
ması artık Uluslar kurumuna intikal 
etmişti. Hiç te böyle olmadı. Kurum 
azalığından bir yıl sonra lngiltere Ha 
beşistam sıkıştırarak Tsana gölü üze 
rinde birtakım inşaat yapmak imtiya
"'"' .. ı,.ı,. .. tmP!r'. ;ct;pô,. H~heslerin 
mukavemeti karşısında buna muvaf -
f~k olamayınca, ertesi yıl Italya ile 
hır anlaşma yaparak Habeşistandan 
lngiJte:e. icin !sana gölü imtiyazını, 
İtalya ıçın Adıs Abeba garbinden ge
çecek bir şimendifer hattı inşası imti
yazını almak maksadile Habeşistan 
üzerinde müşterek tazyik yapmaya 
sahşıyorlar. 

Fransaya sorulmadan yapılan bu 
Italya • Ingiltere anlaşması Fransa
nın itirazile karşılaşıyor. Fransanın 
tahriki ile Habeşistan Uluslar Kuru
muna şi~ayet ediyor. İtalya ve Ingil
tere gerilemek mecburiyetinde kah -
yorlar. 

Bu ı 92 5 hadisesinin dikkat edile
cek noktası şudur: 1925 de ltalya, In 
giJtere ile uzlaşarak Habeşistan üze
rindeki emellerini gerçekleştireme -
yince on yıl sonra 1935 yılında Ro
mada Fransa ile anlaşarak bu emelle· 
ri daha geniş mikyasta gerçekleştir -
mek istiyor. Fakat 1925 yılında Ulus· 
lar derneğini öne sürerek buna engel 
olan Fransa olduğu gibi, bu defa da 
Ingiltere, ayni siyasal tabiyeyi kul • 
!anmak istiyor. 

Uç ~hbap çavuş. iki taraflı anlaş· 
maJar ıle biribirini atlatamıyacakJarı· 
".

1 anlamış olacaklardır ki şimdi Pa· 
rıste .y.a~ıl.a~ak görüşmelerde her üçü 
de bırıbırını, bütün kaatlarım masa· 
nın üzerine koymaya ve meseleyi açık 
görüşmeğe davet etmiştir. 

A. Şükrü ESMER 

Vefalılar Beyazıtta 
yurd açtılar 

bir 

Bir senedir Beyazıtta , Gedikpaşa· 
da yurt binası açan V cfa idman yur
du ağustos başındanberi Gedikpa -
şada Çarşıkapıda tramvay durak ye 
rinde Y.eni bir bina tutarak yurtları
nı oraya taşımışlardır. 

Yeni yurt, Vefa için modern bir 
lokal olmıya başlamıştır.Yirmi sekiz 
yaşında olan (Vefa) nın böyle bir 
binaya malik olması sevinilecek bir 
şeydir. Vefalıları kutlularız. 

Tenis turnuvası 

Gazetemiz~ bildirildiğine göre Ni
şantaşr C. H. Partisinin tertip ettiği 
tenis turnuvası 17, 18, 25 ve 26 Ağus 
tos tarihlerinde yapılacaktır. Tek ve 
çift erkek, tek ve çift kadın müsaba
kalarına lstanbulun tanınmış tenis~i
leri girmektedir. 

Kaydolunmak için Zeki Rıza spor 
mağazasına ve Nişantaş C. H. Parti
sine başvurmak lazımdır, 

Brest'te çıkan karı§ıklıklardan bir enstantane 

Montrreuil - Sur - Mer, 12 A.A. - Tahkikat komisyonları 
Dün, Decrequiy'nin saylavlığa seçil- Tulon, 12 (A.A.) _Son karışıklık 
mesi ilgisiJe Radikal Sosyalistler ta· 
ıafından verilen şölende on bin kişi bu ]ar hakkında araştırma yapmaya ge· 
] Ştur ıi · t "1 b k 1 k len sol partiler delegasyonu üyeleri, unmu . errıo şo ene aş an ı . 
etmiş ve verdiği söylevde bilhassa de iş borsasında toplanmışlardır. Gösten 
miştir ki: lerin sebebi ve bu gösterilerin, işçi tc 

"Frankı koruyaçağrz. Bütçeyi denk şekküllerine yabancı unsurlar tarafın 
]eştirmek için, Lava] kuvvetli karar· dan istismar edilmesi hakkında, işçi 
lar vermiştir. Bu kararlar sonucu ola yönetim kurulları nezdinde gerçin 
rak hazinenin durumu düzelecek ve yapmak üzere Komünist saylav Mi· 
buhran kalkacaktır. dolu atayacaklardır. Delegasyonun ö-

Herriot, dış durumun iyileştiğini teki üyeleri, Var ilbayını ve Tulon il 
söylemiş ve ül,ke içinde düzenliğin de bay muavinini görmüşlerdir. 
vam ettirileceğini, aksi halin, rejimin Kargaşalık sırasında ölen Lirand 
ve Radikal sosyalist partinin sonu de ile Ercoli'nin cenazeleri büyük bir sü 
mek olacağını ilave ederek sözünü bi kun içinde kaldırılmıştır. Hükumet, 
tirmiştir. cuma günü getirttiği asker kıtaJarmı, 

Hazır bulunanlar Herriot'yu alkış- Ilyeres ve Draguigman'daki kıslaları 
lamışJardrr. na iade etmiştir. ~ 

Habeş İmparatorunun Diyevi 
[B ... ; tarafı 1 incideJ 

to etmiştir. Şimdiki stokların Güney ltalyan gazeteleri ne diyorlar 
Afrıka ihtiyaçlarına karşı gelemiye • Roma, 12 (A.A.) _ Gazeteler, Ha 
cek kadar az olduğunu kaydeden kon beş imparatorunun Havas Aytanna 
scy, hükumetin, İtalyan - Habeş hu- verdiği diyev hakkında henüz tefsi -
binin patlamasının önüne geçmekle ıatta bulunmuyorlar. Yarı resmi çe • 
mükellef olduğunu ve bunu yapmak- venler bu yeni diyeve hiç bir ehemmi 
fo yalnız Güney Afrikaya değil. =ly· yet vermemektedirler. Bu çevenler, 
ni zamanda bütün dünyaya hizmet et ncküsün yapmaya amade oJdugu söy 
miş olacağını bildirmiştir. Jediği tavizlerin, matbuat yolu ile cje-

1 mparatorun sözleri ğil, resmen yaptığından daha az ehem 
Adisababa, 12 (A.A.) _ Habeşis- miyetli olduğunu ve çünkü Habeşis

tan imperatoru, Havas Ajansı aytarı- tanın Ogaden çölüne mukabil Habeş 
na şunları söylemiştir: tehdidini arttıracak kuvvetli ibr si • 

''Habeşistan, erkinlğinc vurulmak Jah olan bir mahreç istediğini kaydedi 
istenen herhangi bir darbeye karşı yorlar. Bu çevenlcre göre, imparato
gelmektedir. Maamafih, Habeşistan, run daha barışsever olan bu hattı ha
Italyan prestijinin de azalmasını iste· reketi Italyan süel tedbirleri yüzün
mez. Ekonomik ve Finansal menfaat- dendir. 
Jere mukabil topraklarımızın hır kıs- imparatorluk kurulu 
mını bırakmağa hazırız.,, Adisababa, 12 (A.A.) - Habeş 

Ogaden,in bir kısmının İtalyaya imperatoru, imperatorluk kurulu top 
verilmesi imkanı mevcut olduğunu landığı zaman, büyük bir söylev ver
söyleyen İmparator, bu esas üzerin- meği kararlaştırmıştır. Bu kurulda, 
d.e bir anlaşmaya varılabilmesi için Habeş Bakanları ile f sviçreli, Isveçli 
bırçok tali meselelerin konuşulması ve Amerikan müşavirler hazır bulu -
gerektiğini iJave etmiştir. Habeşista- nacaklardır. 
~rn yabancı finanslara karşı vereceği 
ınan~a (teminat) hakkında söz söyle Amerikada ltalyanla rla zen 
yen ımparator, ülkenin gelişimini ba- ciler arasmda kanh kavga 
şarmak isteyen Habeş hükumetinin 
başlıca çalışmalarını kanunların isla- Jersey City, l2 (A.A.) - Yüz ka-
h.ına tahsis ettiğini söylemiştir. Pa • dar ltalyan ve zenci, ellerinde bıçak
rıste toplanacak üçler konferansının lar ve sopalar olduğu halde şehrin so 
esasen 1906 andlaşması ile sağlanmış kaklannda vuruşmağa başlamışlar -
ol~~ Habeş erkinliğini muhaza ede- dır. Etrafta toplanan 500 seyirci. bun 
cegı umudunda bulunan imparator, ı 
Uluslar sosyetesi konseyinin 4 Eylfıl ları yaygara arla teşvik etmekte idi • 
de Habes meselesinin tamamını konu ler. Polis kuvvetleri dolaşanları da • 
ş~ca~ı~ı ~söylemiş ve bu husustaki se ğıtmak üzere gözyaşı döktüren gaz -
vıncını kaydettikten sonra: "Uluslar lar kullanmışlardır. Döğüşenlerden 
sosyete~inin kararlarım takip etmek • beşi yaralanmıştır. 11 kişi tevkif edil 
le bahtıyar olacagım.,, demiştir. miştir. Döğüşün sebebi, Italyan • Ha 

Bütün Umit Fransa ile beş meselesi ve zenci boksör Joe Lo-
lngiltereda uis'in, Italyan boksörü Carnera'yı döv 

H~beş Kralı, Havas Ajansı aytarı- müş olmasıdır. 
~i~ ~ıyevinde şu sözleri ilave etmiş - Mabeşistan için asker 

','Bizim bilhassa ümidimiz. büyük Londra, 12 (A.A.) - Londradaki 
Brıtanya ve Fransadadır. Habeşistan Habeş elçiliği, harp çıktığı takdirde, 
ırk v~ .mezhep farkı gözetmeksizin 1,500 kişinin Habeş ordusuna yazıl -
kendısı ile eJbirliği yapacak bütün u- mak için müracaat ettiğini bildirmek 
l~slar ile çalışma beraberliğine hazır tedir. Elçilik sekreteri, bu gönüllü
d!r. Yalnız Habeşistan erkinliğini ih ]erin kabul edilmesi hakkında Habeş 
laJ edecek Hiikumrani haklarını zafa hükumetinden hiç bir emir almadığı
tıgratacak ve imperatoru ile ulus ve nı söylemiştir. 
ordus~nun prestijini haleldar eyleye - Eden bugün Pariste 
cek hıç bir şeyi kabul etmiyecektir . 
~ab~ş Kralı, sözlerini şu suretle bi· Londra, 12 A.A. - Eden, yarın ya 
tırmıştir: trenle saat 14 de ve yahut uçakla sa-

"B' at 18,30 da Paris'e gidecektir. 
ır harp çıkacak oiursa, Habeşis-

tan kendisini son nefesine kadar mü
dafaa edecektir. 

ltalya asker yıOıyor 
Habeş Kralı, Habeşistanın çağml 

mamış olduğu üç taraflı Paris konfe· 
ransı görüşülerinin sonuncu hakkın· 
d~ şimdiden birşey söylemek müm • 
kun olmadığını bildirdikten sonra 
sonra söyle demiştir : 
Yağmur mevsimlerinin sonu yakla 

şıyor. İtalya ile aramızdaki anlaş • 
mazlığm barışçıl bir surette kotarıl • 
ması için harcanan bütün emeklere 
rağmen İtalya, komşu iki sömürgeye 
asker ve malzeme göndermekten ge
ri durmuyor. Harp tehlikesi. gitgide 
ciddi bir şekil alıyor. Bununla bera • 
her ümidimiz Uluslar sosyetesinde • 
dir. 

Normandiyadan bUyUk 
Ne.vyor~, 12 (A .. A.) - Tecim ga

zetesıne gore, Kralıçe Mari ve Nor -
mandi vap~r~arından daha büyük ve 
daha hızlı .ıkı Amerikan vapurunun 
yapılması ın~~len~ektedir. Bu vapur 
lardan her bırı ellı milyon dolara mal 
olacaktır. 

Yahudilere karşı 
Dortrnend, 12 (A.A.) - Havas A

ajnsı bildiriyor: Polis bir Yahudı pan 
sıyonunun direktörü ile üç Yahudi 
müşteriyi yakalamıştır. Bunlar genç 
Alman kızlarını kirletmekle suçludur 
lar. 

Ilamburgta Yahudi işyarJar kulla
nan bir kurum, genel güvenlikği koru 
nıak için kapatdmııtır. 
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• Bangkok, 12 A.A. - Siam'da kı 
rışıklıklar çıktığı hakkındaki yayın 
tılar, tamamile asılsızdır. Bangkok 
da tam bir baysaJlık vardır. 

lç Bakanı Luangpradi, dün Lon· 
dra'ya hareket etmiştir. 

• Nankin, 12 A.A. - Pekin süel 
konseyi başkanı ve Sil Bakam Gene
ral Hayingşin, istifa etmiştir. 

• Kahire, 12 A.A. - Bir otokam. 
yon, Akanalda bulunan bir geminin 
üzerine düşmüştür. Yirmi kişi boğul 
muş ve birçok kişi yaralanmıştır. 

• Şanghay, 12 A.A. - Şanghay·. 
daki General konsolosunun bir mü
racaatı üzerine, bu şehrin Çin hüku 
met makamları, bir müddet evel Ja
pon imparatorunun bir karikatürü 
nü yapmış olan ''Vanity Fair., adlı 
Amerikan mecmuasının ağustos sa
yısının satışım yasak etmişlerdir. 

• Moskova, 12 A.A. - Omintern 
kongresinde kırmızı sendikalar en • 
ternasyonali başkanı Lugavski sen -
dikalar cephesinde de bir müşterek 
cephe kurulması lüzumunu ileri sür 
müştür. 

• Londra, 12 A.A. - Surrey'de 
oturan eski Siam kralının sekreteri, 
kralın tahttan indiği gündenberi ne 
d?ğrudan doğruya, ne de herhangi 
hır araçla (vasıta ile) ülkesı ile te
masta bulunmadığını ve şimdi Siam 
devletinin işleri ile ilgili olmadığı
nı söylemiştir. 

• Stokholm, 12 A.A. - Süel ve 
deniz makamları, Gotland adası tah
kimatını arttırmak gerektiğini bir
çok defa İsveç hükCımetine bildirmiş 
)erdir. Bu teşebbüslerin sonuncusu, 
deniz kurmayı şefi tarafından yapıl 
mıştır. 

Gazetelerin şimdi resmen haber 
verdiklerine göre, hükumet, Gotland 
istihkamlarına yerleştirilmek üzere 
105 milimetrelik 4 sahil topu sioa , 
riş etmiştir. 

italyaya gidecek 
Kömür, kok, bakır 

Ankara 12 A.A. - Türkofis Baş·' 
kanlığından: 

31 temmuz 1935 tarihli İtalyan res 
mi gazetesinde basılan 28 temmuz 
1935 tarih ve 1375 numaralı muvak
kat kanunla İtalya hükumeti dışar • 
dan alınacak kömür ve kok ile ba
kır, kalay, nikel ve bunların hurda· 
ları için devlet monopolu tesis et • 
miştir. 

Bu muvakkat kanuna göre, 1 ağus 
tos 1935 gününden sonra yukarıda 
sözü geçen maddelerin memlekete 
sokulması hakkı yalnız devlet de • 
miryolları levazım şubesine veril • 
miş bulunmaktadır. 

l agustos 1935 tarihinden önce bu 
maddeler için hariçle mukavele ak
detmiş olanlar 4 ağustos gününe ka
dar bu kontratlarını ve bunlara mah 
suben şimdiye kadar ithal ettikleri 
ve bakiye kalan mikdarları demiryol 
]arı levazım şubesine bildirmiye 
mecburdurlar. 

Göcmenleri konuklat
mak için 

Muhtelif memleketlerden yurdu • 
muza gelecek göçmenler azami ko
laylık gösterilmesi ,işini önemle ele 
alan lç Bakanlık bu iş için yeniden 
bazı kararlar vermiş ve yine bu yol
dan olmak üzere şehrimizdeki göç
men işlerinin teftiş,mürakabesine me 
mur mülkiye müfettişi Feyziye bir 
tamim göndererek İstanbul:laki göç 
men işlerinin sıkı bir surette tef • 
tişini bildirmiştir. 

Mülkiye müfettişi Feyzi bu yolda 
yapmakta olduğu tetkiklerini bitir • 
miş ve netice~ini bir raporla Bakan
lığa göndermiştir. 

Bu raporda, muhtelif memleket • 
]erden ve muhtelif vizelerle gelen 
göçmenlerin tescil işlerinin bir mer
kezden yapılarak göçmenlerin orada 
burada doJaştırılmamaları ile güm .. 
rüğe gelen göçmen cşyasımn daha 
süratli çıkarılması yolunda önemli 
noktalar vardır. 

Bundan başka evvelce, elde bulu
nan bazı binaların tamir edilerek 
misafirhane şekline sokulması ve 
böylelikle şehrimize gelecek göç • 
menlerin burada konuklatıJması dil· 
şünülmekte idi. 

Fakat .son yapılan tetkiklerde, bil 
hassa gelecek yıldan itibaren komşu 
memleketlerle yapılacak anlaşmalar 
sonunda yurdumuza gelecek göç 
men mikdarlarınrn çok artacağı an .. 
Iaşıldığından bu binaların kafi gel • 
miyeceği görülmüştür. 

Bunun üzerine, bu iş için bir top
lantı yapan göçmen işleri hususi ko 
misyonu 250,000 lira kadar sarfedi • 
terek şehrimizde modem bir misa • 
firhane yapılmasına karar vermiş • 
tir. 

Misafirhanenin inşası yolunda 
elde hazır tahsisat bulunmadığı için 
bu sene 40,000 lira harcanacak ve 
Herdeki senelerde de geri kalanı ve
rilecektir. Misafirhane binası hali -
cin Rağıthane taraflarında ve yahut 
ta şehrin kenar semtlerinde yapıla· 
taktır. 
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Dünya Gazetelerine Göre Hidiseler 
• • • HAe~şisTANoA{Brest VeHavr Limanındaki Hadi- vENi TETBiRL~ 
ıtalya harbının ekonomık tarafı sefer Arkasında Saklı Fikirler Fransa da ki Finansal Kriz 

Ber/iner Tageblatt'dan: 
Burada İtalyanın hakikaten Habe

şistanla harbe girişip girişemiyeceği
ni mütalea edecek değiliz. Muhak
kak olan bir şey varsa, o da harp ha
zırlıklarına başlanıldığı gibi, bunun 
ekonomik tesirlerinin de birçok yer
lerden hissedildiğidir. Fa,Jtat görünü-

e göre. daha kimse böyle bir vazi
yetin önemini idrak etmiş değildir. 

Habeşistan Almanyadan hemen 
hemen bir misli daha büyüktür, nü
fusu 10 milyon kadardır. Kilometre 

POLITIS 

murabbaına da 12,S kişi düşer. Şu 
halde Habe~istanın büyüklüğü ancak 
8 milyon nüfusa malik olan cenubi 
Amerika ittihadının Uçte ikisine mü
şavidir. Bu rakamlar karşısında ltal
ya'nın ağustos ayına kadar İtalya 
Somalisinde ve Eritrede takriben 
yarım milyon kadar asker biriktir
mek istemesine hayret etmemek 
gerektir. Bununla ne kadar büyük 
bir ekonomik harekete girişildiğini 
anlamak için İtalya'nrn 1,6 milyon
luk arki Afrika kolonilerinde bir
denbire yüzde 30 nispetinde bir müs 
tehlik fazlası hasıl olduğunu ve bun
ların hepsinin gıdaya, barınacak bir 
yere ve suya mühtaç olduklarını dü· 
şUnmek kafidir. Bu hesabın içinde 
münakale ve sUel ihtiyaçlar dahil de
ğildir. Bundan maada, harp eden 
her iki tarafın geride tuttuğu ihtiyat 
askerin nisbeti, Tunus harbinde ol· 
duğu gibi 8: l veya Trablus Bingazi 
harbinde olduğu cibi 60 ~l detil, &1\:1 
dece 4 :1 dir. İtalya sad~ bu sebep
ten değil, hatta iklim ve finans ba· 
kımlanndan da, Britanya • Hi~dista· 
nından. Hollanda - Hindistanından, 
ve Mısırdan yardımcı kuvvetler top
lamağa gayret etmi§ fakat son iki 
memlekette yapılan müracaatler, 
ıonuçıuz kalmıştır. Eğer İtalya a
ğuıtoı ay' içinde şarki Afrikada ha
kikaten 450.000 askeri seferber hali
ne koyacak oluraa,. başarılacak nak· 
liye işi (miktar X uzaklık) İtalya
nın Avrupa cephelerinden .birine 
takriben 4 milyon askCT toplamasile 
ayni olacaktır. 

Bu aralık İtalya hükumeti, sade 
harbin finansmanını kolaylaştırmak 
için değil, ayni zamanda doğrudan 
doğruya veya bilvasıta harp malze
mesi ithal edebilmek gayeaile bir iki 
milyar altın liret ve dövizi s~rbeat 
bırakabilmek için, gayri muayyen 
lbir zaman zarfında banknotun altın 
kal'§ıhğını kaldırmıştır. Bu usul, ko
laylıkla anlaşılabilmesine rağmen, 
tehlikeli olmaktan uzak değildir. 
Çünkli İtalyanın 1935 yılı ilk altı 
aylık tecim billnçosu, ithalatı dur
durmak için harcanan bütün gayret· 
lere rağmen 1,4 milyar liretlik bir 
passif göstermiştir. Filhakika itha
JS.t, 1934 yılının ilk altı ayı içinde, 
4,1 milyar olmasına mukabil ertesi 

No: 105. 

aenenin ayni ayları zarfında 3,8 mil· 
yan tutmuştur ki, bu da yüzde 1 nis
betinde bir eksilme ifade eder. 

İtalyanın yaptığı malzeme müba· 
yaatı her tarafta kendisini hissettir
meğe ba!lamıştır. Mesela atlar Ma
caristandan,kömlir Türkiyeden, bira 
ve madensuyu için §işeler (eldeki ra
kamlara göre bir milyon adet) Çe
koslovakyadan, hububat cenubi Slav 
yadan ve Romanyadan, kereste cenu
bi Slavyadan v. s .. gelmektedir. Bü
tün bu toptan mübayaatta işler her 
ne kadar daima istenilen seyri takip 
etmiyorsa da, ekseriya sansasyon 
uyandırmak arzusuyla gerek İtalya 
ve gerek Habeş alıcıları hakkında et
rafa yayılan haberler, yanlıştır. Me
sela Habeşistanrn Osaka ticaret oda
sına kılıç ısmarlaması biraz acaip ol
masına mukabil.İtalyanların 100.000 
çift ayakkabı bağını Japonyaya ısmar 
lanmı olmaları akla daha yakın gelir. 
"İtalyanın cenubi Slavyadan mısır 
alması oradaki mısır fiatlarını yük
seltti., tarzında ortaya atılan bir ha· 
vadisten sonra Slavyadan gelen son 
haberler, bilakis fiatların çok düşük 
olduğundan bahsediyor. Yine cenu
bi Slavyadan fazla odun satınalın· 
masr ile o ha valide }I kacak odun 
kalmadığı hakkındaki habere.ı. karşı, 
her iki tarafın tecim anlaşma müza
kereleri tamamlanmadığı icin, bu 
yıl İtalyanın Yugoslavyadan hiç o
dun almayacağı bildiriliyor. 

Romanyadan alınacak hububatı te
diye etmek için lazımgelen dövizi 
tedarik hususunda büyük güçlüklerle 
karşrlanmı~tır. 'Fakat İtalyanın İn-

/nformation'dan: 
Dün öğleden sonra Brest'de çıkan 

hadise]erin yatışacağı zannolunuyor· 
du. Maalesef vaziyet hiç te böyle ol· 
madı. Fakat kendilerini bir maceraya 
sürüklemek isteyen bazı muharrikler 
tarafından iğfal edilen halkın, diraye 
tinden şüphe etmemek lazımdır. Şu· 
rasını hatırlamak lazımdır ki bu çe· 
§İt karışıklıklar, ayni şartlar dahilin· 
de birçok ecnebi memleketlerde çık
mış, fakat unutulmuştur. Hiç şüphe
siz, Havre'da bahriyeliler tarafından 
9karılan ve Amerikaya hareket ede
cek vapurları kalkamıyacak bir hale 
getiren grevden dolayı teessür duy
mamak kabil değildir. Halbuki bir ta
raftan vatandaşlar, yurdumuza ziya-

! retçi getirmek, işlerin yeniden yolu· 
na girmesini temin etmek için çalışır 
ken, böyle bir grevin misafirlerimi7! 
üzerinde ve onların memleketlerinde 
yapacağı tesiri hesap etmek lazrmdır. 
Halkı isyana, umumi greve. rejime 
karşı harekete geçirmek için son za-
manlarda yapılan tahrikatı nazan iti
bara alacak olursak, koz olarak orta-

hnır). Fakat aynı zamanda Süveyş 
kanalının Habeşistan muharebesine 
kapanması ihtimaline karşı alınm _ 
bir tedbirdir. İtalya 1933 senesinde 
Cenubi Afrika ile olan teciminde 
98.000 lira ilc:1 1934 tt 95.000 lira 
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gilterenin idhal edeceği kömür me
selesinde daha büyük !arışrklıklara 
tesadüf olunmaktadır. Meseli, spe
külatif müteşebbisler, İtalyada kö
müre ihtiyaç hasıl olduğunu iş\te
rek sipariş almadan Cenubi Gal'den 
vapurlara k ö m ü r yükleyerek yol 
la çıkarıyorlar. Fakat İngiltere ile 
yapılan asıl büyük kömür ticareti, 
tüccarlar derhal tediye olunmalarınr 
istedikleri için, durgun bir vaziyet
tedir. 

Bunun için İtalya, direkt veya en
direkt harp malzemesini, nereden 
b u l a b i 1 i r a e ve n e r e d e n 
gelmesi kolaysa oradan tedarik edi
yor. Bunun üç sebebi vıydır : Dö
viz ihtiyacının artması, yüksek fiat
lara temayül, ithalat memleketleri
nin değişmesi. Bunun en tipik mi
sali, İtalyanın soğuk ~t. reçel ve di
ğer gıda maddelerini, doğrudan doğ
ruya Somaliye ve Eritrr..;'e gönderil
mek üzere Şarki ve Cenubi Afrikaya 
ısmarlamasıdır. Bu, sad~ce SüveY§ 
kanalının yüksek masraflarından ka
çınmak için değildir (vapur başına 
takribi surette 30.000 altın frank a-

içindede 133.000 lira ile passif vazi
yettedir. Şu halde bir taraftan Cenu· 
bi Afrikaya verilen siparişlerin git
tikçe fazlalaşmasına mukabil döviz 
tedarikiyle uğT;,;ılırken, diğer taraf
tan da başka memleketlerden ikinci 
derecede önemli malların ithalinden 
vazgeçmeğe ve Cenubi Afrikaya ya
pılan ihracatı da çoğaltıtıafa gayret 
etmek gerektir. Eğer bu ihracat 
l 934 yılına nisbetle hakikaten yüz
de otuz fazlalaşmı~ olmasaydı, o 
zaman bugünkü passıf herhalde daha 
büyük olurdu. 

İthalat memleketlerini.!) değişme
si, İtalyanın döviz kontroliyle ve ve
rilen ithalat ruhsatiyesi sistemiyle 
evvelden hazırlanmıştır. Bu tedbir
ler, aslen liretin düşmesine mani ol
mak için başvurulan çarelerdi. :Fa
kat ithalat ruhsatiyesinin verilmesi 
artık giren malların süel bakrmından 
önemine gör t"ÇOk esaslr bir rol oyna· 
mağağ başlamıştır. Şu halde bekleni
len harp döviz bHlnçosunun gayrimü
sait olmasından dolayı İtalyayı ancak 
harp malzemesi tedarik ettiği memle
ketlere ihracat yapmağa mecbur edi
yor. Fakat İtalyanın dahili Konjunk
tur'unun nisbeten müsait olan vaziye 
tinin, hiç bir suretle teslibat işlerine 
dayanmadığım, çok haklı bir suret-

KIRMIZI VE SiYAH 
öğüt vermeğe başladı. Julien yepye
ni bir alemle karşılaşıyordu. Janse
niıtler arasında comt~ Altamira 
adında, boyu altı ayağa var<vı bir 
adam tanıdı; memleketinde ölüm ce
zasına çarpılmış olan comte Altami
ra'nın sofulukta da kusuru yoktu. 
Bu garip tezat, bir adamın kalbin
de hem sofuluk, hem de özgünlilk 
aşkı bulunabilmesi Julien'in tahafına 
gitti. 

Bölüm V 
DUYGANLIK V E BiR 
~OFU K i BAR BAY A N 

Orada ıönülı: sozlere o kadar 
alıtmıttır ki biru canlı bir fikir 
bir kabalık ıibi ıclir, Konu· 
ıurken icad edeyim diyenin vay 
haline! 

FAUBLAS 
Bir kaç ay sınamadan sonra Juli

en i!te bu halde idi: bir sabah keh
ya ona yılhlının UçUncU üç aylığı
nı getirdi. M ,de La Mole onu Bre
tanya ve Normandia'daki işlerini yö
netmeğe memur etmişti. Julien sıksık 
oralara gidip &eliyordu. Abbe de 
Frilair'le o 1 a n o meşhur davanın 
mektublarınr yumak işi de başlıca 
onun üzerinde idi. Abbe Pirar ona, 
bunun için lazımgelen ıeyleri öğret
mişti. 

Marquis, kendisine gelen her tür
lü mektubların kenarına bir iki keli· 
melik notlar karalıyor ve Julien'in 
bunlara göre yazdığı mektubları he
men her vakit istediğine uygun bu
- ordq, 

STENDH A L 

Din bilgisi mektebinde hocaları 
onun devamsızlığından §ikiyet edi
yorlarsa da yine ona, en ileri tale
beden biri diye bakıyorlardı. Istırap 
çeken bir yükselme hevesinin ateıle 
kavradığı bu işler Julien'in, taşra
dan yeni geldiği günlerde pembe 
pembe olan yanaklarını soldurmuştu. 
Benzinin uçukluğu, medresedeki 
gene arkadaşlarının gözünde bir 
meziyetti; J ulien bunları Besançon
dakilerden çok daha az zalim bulu
yor, paraya onlar kadar tapınmadrk
larını &aQıyordu; arkadaşları da ona 
göğsü zayıf diye bakıyorlardı. Mar
qui& ona bir at vermişti. 

Atla gezmeğe çıktığı günler bir 
rugelen olur diye Julien marquis'ye, 
ata binmesine hekimlerin izni olma· 
dığını söyledi. Abbc Pirard o n u 
birkaç jansenist evine götürmüştü. 
Julien şaştı: onun kafasında din 
fikri ile iki yüzlülük ve para kazan
mak umudu biribirine çözülmezcesi
ne bağlanmıştı. Böyle sofu, ağır 

başlı, keselerini düşünmez adamlar 
görünce hayran oldu. jansenistler
den çoğu ona muhabbet bailadı, 

Julien'in gene comte'la arası şeker 
renk idi. Norbert, dostlanndan bazı· 
lannın §&katarına Julien'in verdiği 
cevabları aımca bulmuştu. Jutien, 
bir iki kere uygunsuzluğa düştü
ğünden bir daha mademoiselle Mat
hilde 'e kendiliğinden söz söyleme
meğe karar vermişti.La Mole kona
ğında gene herkes ona karşı son de
rece nazikti: fakat o kendini düşmüş 
hissediyordu. Onun taşralı sağduyu
su bu halin, sebebini halkın "tout 
beau tout nouveau,, ( l) sözünde 
buluyordu. Bir yakışıksız sözün bı· 
raktığı içilzüntüsü, bütün bir. gece 
hoşa gitmiş olmanın zevkinden çok 
ağır basıyordu. Julien: "Böyle olun
ca kendimi beğendirmeğe çal}şmak 
neye yarar?,, dedi ve. hiç gam kasa
vet çekmeden, bir dah~ ağzı!'ı aç· 
mamağa karar verdi. 

Belki, ilk gilnlerde olduğundan 

(1) "Küllü cedidiln clez." .,Yenice clc
iim. DU'IJ• ...,-.,. 

ya atılan yeni kararnamelerin alelade 
bir vesile olduğunu görürüz. Münaka 
şacılann kundakçı nutuklarını, teş • 
vik edici makalelerini hesaba katma· 
sak bile, Milli Muallimler Sendikası
nın, ulusa. kendisinin bugünkii teş
kilatı esasiyesine, onun "kapitalist" 
cSrganizasyonuna karşı vaziyet aldığı 
nı ve M. Gonhaux'nun rejimi devir
mek içiri, umumi bir grev vaadinde 
bulunduğunu hatırlamak lazımdır. 

Çocukların, ve memnuniyetsizlik • 
lerini istismar ettikleri Fransızların 
kafalarına aşıladıkları doktrin budur. 
Bu kriz ki bizim hatfilarımızdan do
layı değil, belki evrensel bir krizin ne 
ticesinde doğmuştur. Hiç şüphesiz 
müfritler, kendilerinin tahrik ettikle
ri ihtilalci hadiselere dair istizahta 
bulunll!ak için Parlamentonun tek • 
ıar toplanmasını istedikleri zaman, 
düşünerek, taşınarak hazırlanmış bir 
planla hareket etmektedirler. 

Yeni kararnamelerden çıktığı söy
lenen bu hareketlere karşı hiç bir ma 
zeret serdedilemez. Ve memleket al
danmıyacaktır. 

te tesbit etsek bile, ihracatının an
cak pek mahdut bir alan içinde ha
reket edebileceğini itiraf etmemiz 
lazımgelir. Çünkü kolaylıkla da an
laşılabileceği gibi ltalya'nın ihracatı, 
birc;ok ~lP-rd .. l-ııın:ı>:- '"hıatırl,ııı..ı. .. ~ .. , .. 
yaptıgı genel tazyııon tesın altınaa 
kalmaktadır. Mesela limon meselesi, 
bütün matbuatı meşgul eden bir ha
dise olmuştur. Limon istihsali bu se
ne pek az olmasına rağmen gerek 
ordu ve gerek endüstri bu ürüne her 
zamandan ziyade muhtaçtır. Bunun 
için limon fiatları yükselmiş, ihraca
tı da azalmıştır. Yine bu sebepje ya· 
kın şarkın piyasalarında İtalya.nların 
demir ve çelik mamulatı hususunda 
diğer memleketlere yaptıktan raka
bet tamamile kaybolmuştur. Görü
nüşe göre Macaristan ve Avustur
ya, fakat bilhassa Çekoslovakya, 
serbest kalan yeri doldurmağa çalı
şıyorlar. 

İşte böylelikle, İtalyanın dış te
dminde öyle bir takım değişiklikler 
oluyor ki, harp başladığı zaman bu 
farklar daha kuvvetle meydana çıka
cağı gibi, bunu takibeden barışta
bile tamamile yeni bir manzara bı
rakacağından şüphe edilemez: Bu 
hususta şu misali gösterebiliriz : 
Mesela eğer bugün İtalya makina 
yağlarını fazla miktarda tedarik e
debilmek için reçine ağacı dikimini 
çoğaltacak olursa, bunun piyasalar 
üzerinde .. >'.~pacağı tesir, asıl barıştan 
sonra butun kuvvetile tebarüz ede
cektir. 

Biz burada ancak bir iki entere· 

çok dah~ anlayrşlılrk gösteriyordu; 
yahut kı Paris'lilerin nezaketine ilk 
günlerde olduğu kadar kapılmıyor
du. 

!şini bı~aktı mı, içinde bunaltıcı, 
bogucu. bır sıkıntı duyardı; işte ki
barlar aleminin imtiyazlarından olan 
o insanı hayran eden, fakat gayetle 
ölçülü, herkesin durumuna göre şa~
maz derecelere bölünmüş nezaketin 
böyle gönül kurutı•cu bir etkisi var
dır. Bir parçacık duygan (!hassas) 
bir insan bundaki suniliği görüp an
lar. 

Evet, taşralıların bayağıca bir hali 
olduğu, öyle pek nezaket bilmedik· 
leri söylenebilir; fakat tas{a insanla
rı. sözünüze cevap veri~ken, biraz 
olsun ilgi gösterir. La Mole konağın
da Julien'in unuruna dokunulduğu 
olmazdı: fakat çoğu zaman, gününü 
bitirip de odasına çekilirken, içinden 
ağlamak gelirdi. Taşrada, bir kahve
ye girerken bir kaza geçirseniz, kah
ve garsonu gelip hal, hatır sorar fa
kat bu geçirdiğiniz kazada unurunu
za dokunur bir şey varsa, o garson 
halinize acırken, içinizi kanatan ke
limeyi de belki on defa tekrar eder. 
Paris'te ise gülmek için gizlenmek 
nezaketi esirgenmez ama size hep 
bir yabancı diye bakarlar. 

Julien gülüne bulunmağa bile la
yık görülmüyordu; yoksa onu gü
lüne edecek bin bir vaka oldu. Bun
lan uyacak de~ili2: delke duy~anlı-

L'lnformation'dan: 
Geçen pazar günü, bize siyasal ve 

ekonomik durum hakkında hayli ala
ka uyandırıcı olan bir ,, yev payı ayı
ran bir gündü. General Gamelin, 
acunun şimdiki vaziyetinde, barışsal 
Fransamn kendi kuvvetlerini nasıl 
tamamen muhafaza etmek mecburi
yetinde olduğunu sarih bir şekilde 
gösterdiği gibi tekaüt bakanı 
Maupal'da çıkacak olan emirnamele
rin mahiyeti hakkında bazı izahat 
vermiştir. 

edildikleri görüldü. İ§te birçok ınii· 
nakaşalara yol açmış olan bazı ehe· 
ron'un milyarlarının hikayesi bu ka• 
bildendir. .. 

Bu hikayeden alınacak bir de~u 
ibret vardır ki bunun da L;wal iJ1 
gözünden kaçmadığı anlaşılır; .zira 
başkan, vaziyet müsaade eder et
mez, ortaya atılmış olan emirnamele
ri tadil etmeyi hem kendisine betı1 
de bize vadetmiştir. Bu...- parlaınen· 
tonun kanaat getirmesi lazrmdır. Ge· 
net finans buhranı zail olur otmat: 
ise, bu finansal refahın yurttaşlarııı 
refahına dayanmadıkça devam ede· 
miyeceğini unutmamak lazımgelecelc 
tir. 

:Filhakika polemiklerin gürültiisiı 

Diğer taraftan Vichy'de mülakat 
veren Samaureux, ulusal ekono
minin kalkınması ve canlanması için 
elzem olan bütçe muvazenesinin kat'i 
mahiyetini yerinde olarak mc:.;·dana 
koymuştur. Ayni münasebetle eski 
maliye bakanı, evvelce bizim de yap- Jr----:----=:::::;i'.:::~---1 
tığımız gibi, müessiriyet tatbikatla 
meydana çıkan "Poincarc tecrübe
si .. ni hatırlatmış, ayni zamanda ken
disini düşürmüş olan kimselerin dahi 
genel finansların iyi düzeni için baş 
vurmuş olduğu tedbirleri aynen ibka 
etmeğe mecbur olduklarını anmıştır. 

Burada hiç de değersiz olmıyan 
bir mülahazaya yer vem: t'< lazım

dır ki o da şudur:: O tarihte memle
ket için faydalı olacak olan ıey, 
matlub netice elde edildikten sonra 
mevzuubahis tecrübeyi daha fazla 
uzatmamaktı. Filqakika cereyan et-

MARSEL REGNIER 

arasında bazı kimselerin, hükumetin 
yaptığı cehitlerin öz manasını göz• 
den kaçırdıkları vakidir. Halbuki el• 
zem olan bir şey varsa, o da devle· 
tin masraflarını yine normal bir se· 
viyeye getirmek yani şu veya bıJ 
doktrine ccvab veren bir mali siste• 
min genel bir yönden • .:tkikini ele 
almak değil memleketin vergi verrı1' 
imkanlarına hakikaten tekabül ede1' 
bir duruma kavuşmaktır. 
Şüphe yok ki Laval ve Mat• 

ccl Regnier bu durum için gereket' 
tam nisbeti bulup, bunu ne aşacaklat 
ne de bu nisbetin aşağısında JFal1111• 

yacaklardı. İşte bq istenilen sonuç 
elde edildikten sonra fertlerden ne 

CHERON kadar az istenirse, kollektiviteye 0 

mi~ olan. va~alar Jöyle oldu: Dev- niıpette çok verilmiı olacağı ha!ıl"' 
ı .. u ... "o·r b~ .. ı.1.e.,_h~h ... ~-'- 11'!"tnıık " ...... 1....... ~ .. q_ ır('l\l'!lrtjvır
keıı yava yava§ llkmr,.;;·ren oır ma \ cemıy.et: ~opluıug~J ner ıercıın ~ 
Jiye kanunu vasıtasiyle, bazı ihtiyat başına yaptığı cehitlerden tabiatiY' 

=a;k,;;ç;,,;e,;le;;r,;in;;i;;n~y=e,,,;n=i =m==as=r=a=fl=a=ra==t=a=h=si='=:==ia=t=if=a=d=e=ed=e=n=v=a=r=lı=k=tı=r=. ====::::? 
san noktayı aydınlatmakla iktifa et- ~.....-........_..~ 
tik .Fakat bütün bunlar aynen Ha· 
beşistan için de mevzuubahis ola
bilir. Bu memleket, ıilahlanmağa 
mecbur olduğu için, gimdiye kadar 
hisaetmediği nisbette dövize muh
taçtır. Bunun için hükumet biraz 
geç kalmıı olmakla beraber mütc· 
madiyen imtiyazlar. satmaktadır. 

Senelerdenberi hallile uğra!ılan bir 
takım anlaşmalar, kontratlar, §imdi 
hemen bir çırpıda bitiriliyor. İtalyan 
istilasr tehlikesi karşısında Habeşis
tan tarafından verilen imtiyazların, 
ancak en büyük devletlerin vatan
daşlarına tahsis edilmesi çok tabii
dir. Şu halde Habeşistanın şimali 
şarkisinde ve cenubu şarkisinde İtal
yan orduları, modern harp tekniği
nin bahıettiği bütün vasıtalarla si
lihlanmıt olarak ilerlerken, memle
ket de büyük Avrupa ve Amerika mü
teşebbislerine kucağını açmaktadır. 
Bunu ister komedi, ister tali adde· 
diniz : Eğer harp patlaınıyacak olsa 
bile, İtalyanın ilerlemesi, Habetiıta
nrn ekonomik bakımdan harekete 
gelmesine sebep olmuştur. Fakat bu 
hareket herhalde ltalyan menfaatle· 
rinin lehine olmayacaktır. 

ğı (hassasiyeti) ona bir yığın ace
milikler, toyluklar ettiriyordu. Bü
tün eğlenceleri de yine ihtiyat dü
şüncesinden doğuyordu: her gün ta
banca ile atış talimleri yapıyor, en 
namlı eskrim hocalarından derı alı
yordu. Bir dakika boş vakti oldu 
mu, eskisi gibi kapanıp kitap okuya
cağına, binicilik hocasına koşup en 
azılı atlara biniyordu. Hocası ile &ez· 
meğe gittiği günler, hemen hemen 
her seferinde, atından düşerdi. 

Dura (sebat) ile çalışır, söze ka
rışmaz, akıllı bir gene olduğu için 
marquis onu işine pek yararlı bul
muş ve içinden çıkılması biraz zorca 
işlerin peşini kollamağı, yava;, yavaş 
hep ona bırakmıştı. Öyle pek büyük 
hırslara kapılmadığı zamanlar mar
quis işini bilir bir adamdı: sarayda
ki yeri sayesinde herkesten önce ha
ber alabildiği için borsa oyununda 
talihi iyi giderdi. Evler, ormanlar 
satın alırdı; fakat kafası da çabuk 
kızardı. Birkaç yüz fral}k için dava 
açar, yüzlerce lira kaybederdi. Gö
nülleri büyük olan zen-;;;n adamlar, 
iş yapmağa kalktılar mı, kardan zi
yade eğlence düşünürler. Marquis'· 
nin, para işlerini kavramasına ko
lay, açık bir düzene koyacak b'ir ge
nel kurmay başkanına ihtiyacı var· 
dı. 

Madame de La Mole, temkinli bir 
kadın olmakla beraber, hazan Juti
en'lc eğlenirdi. Duyn,nhk ıUztın-

Tuna paktı 
Bir Tuna paktının im~anm"~ 

için Fraruanın yaptığı çalıtmol0 
hakkında Berliner BoerHn Zeituttl 
ıaute•İ diyor ki: 

1 'Bir Tuna paktının Orta Avrıı~ 
ya barıı getireceği umudu cuıl.f1$...., 
dır. Dıı ve iç •iycuan AlmanY~~'a 
karıı olan ıimJiki Avusturya hıı~1, 
meti, Rayı hükumeti ile normal '·, 
gilcr teaü etmeği dilediğini §İrrıJ• 
ye kadar isbat etmiş değildir. tl' 

Almanya ile Avu.turya ara6•~ 
dodanc bir itimat ve itbirliii lı bil 
J uiunu görm ek için çok a:&utl 811, yol yürümek gerekmektedir. ·ıJı 
Tuna misakının müsbet bir ıelı• l• 
tatbik edilmc•inin b"f ıartulır. !t 
man • Avusturya ilgileri normal •, 
fekle girmediği takdirde, Tuna ':i· 
aakı bir banf elemanı olmaktan 1' 
yade, bir ıüphe ve hoınutsıululı ,J· 
bebi olacaktır. Avusturyanın ~ 
lığın tekrar kuruluJUnu Ji!•J t' 
bu misakın doğuracağı mcnlı " 
mu arttırabilecektir. ~ 

~--~ 
·!JI' 

den çıkan beklenilmedik haller, ıcıclİ'' 
bayanlarının en sevmediği teX etl' 
duyganlık, kibarlar aleminde g~cJı! 
len terbiyenin taban tabana zıd 1

, 111 
İki üç kere marquis.- Julien'den Jaıı' 
çıktı: "Sizin salonunuzda g ti"' 
olabilir ama işinin Allah için e t: 
Julien de marquisc'in kalbinden ~ 
çirdiğini sezer gibi oldu. Baroııtild 
La Joumate'ın geldiği haber .,e ef 
mi, marquise artık lutfedip bet ı!.teı 
ilgi gösterirdi.Baron de La ~oıı1~· yüzünden hiç bir hissi belh 0 cııs1' 
ıoğuk bir adamdı. Kısa boyl~ril' fi 
çirkindi; günilnü aarayd~ geçı ,,,,. 
ne it konuJuluraa konuşuısun~cıı· 
nı açıp bir şey söylediği. olda~· 
İgte böylesine düşünür bır a , ~ 
Madame de La Moje onu ıaııtı ol" 
ca edebilse, ömründe ilk defa 
rak, başı göklere erecekti 

Bölüm VI ııı•ıl" 
Onlarm büyük ödevleri. ısı~ 
rin ıündelik haya~~nı- f# 
hadiseleri hakkmda su~ ııi' I~ 
yıiriltmcktir. Onlar akıl 1 _,sı~, 
terip lı:ilçilk davalıı.rıtt• ııııı ' 
aiıza ck1i dcği5erek ya'f' •'"' 
disclcrin buyuk öfkel_ere 
olmasını önliyeccklc;~~ 'flt1.~ 

·ıtıtedi~· 
Julien o gurbet elde bı rı•~d 

sorup soruşturmağı, akıl ~~ası ~ 
1 Ar"'f)~ N.A 
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Nizamettin NAZiF 

'41oskr;,.f Çarı lv_an, Kırım Hanı Devletgiraya 
'fam Uç Yüz Beygir Yükü Hediye Göndermişti. 
Niçin mi ? Kırım Hanlzğının El Altından Kazan 

Hanlığına 
t ._Ha ... Bu garip bir tecelli olmuş 
t~t. İbrahim Paşa Fransızların dos~ 
f dur. Daha doğrusu lstanbuldakı 
~enk elçisi ''Dö Ufore,. ile .sı.kr fı
lb konuşur. Eski bir Rum esırı olan 
t tabim Paşayı bu elçi kandırmış-
ır. Ne yapmıştır? Nasıl çalışmış ve 
~uvaffak olmuştur ? Bura~mı bilmi
~rurn. Çünkü Devlet Gıray Han
lt· n öğrenmek aklıma gelmedi. U
t ın ınuvaffak olmuş ve kandırmış -
ı~t: Frenkler Viyana üzerine Türk 
) tın saldırmasından memnun olu -
lcor~ar, çünkü düşmanları hep Türk 
hlıkesile uğraşmağa mecbur ola

~akları için kendilerine meydan 
°! kalacaktır, sanıyorlar. 

t"l3atır Han bir iki saniyedenberi 
~ılerini odanın bir kö~sine dal .. 
le ~ış, Mamış Ha.nın s~zlerini din· 
li l?ııyor gibi bir tavır takınmıştı. 
04r halde zihni bir yere saplanmış 
bi taktı. Netekim birdenbire bahsi 

r başka mecraya sokuverdi: 
l-{ - Peki ama, kuzum Mamış 
~·~··· Devlet Giray Han işini gü
'lın .. hah u bırakıp seni karşısına alır, sa-
cla akşam İstanbul sarayı hakkın -

ders mi verirdi? 
trıa "Mk arnı,s Han şakrak bir kahkaha at 

tan kendini atamadı: 
, d-. Bunu tahmin etmezsin tabii. •• 
ttt;,~ı • Devlet Giray en fazla emniyet 
'O 

1
1 adamlarına dahi böyle şeyler 

y emekten çekinir. 
ita - Dernek sen daha fazla emniyeti 
ı~ış bulunuyordun da sana ... , 
- lia Bil"k. yır... a ıs. 

..... ? ? ? 

Sı 'd;,.Bilakis .... Dev:ıe~ Gir~r ban~ k~r 
ırna emnıyctsızlık gostermıştır. 

~;;-- O halde nasıl oluyor da başka
~a söylemediği şeyleri sana anlat 

tan çekinmedi? 

l~~~ı~. Hanı~· y.üzü birden Dire de
t~" ~rmişti. Bir duşmanın kafasını 
~ :gc hazırlanıyormuş gibi bir ta -

aktnarak· ..... . 
\r A.nlatayım.ı. - dedi -

ti: c l{uş Oğlana dönerek devam et-

)'0İ; lyl dinle. Niçin seninle beraber 
....., Çıkmadığımı anlayacaksın! 
........... . . . .. . . 

lcı 0 .liatunum. Bahçesarayda Dev -
~İıtt ıray ile dost olmak için geçirdi
tt: }':cncıerden sonra bir gün onu bi
l:ccğ!d~nu dokunur bir hale getirebi
~c k tını. sanmıştım. Bir av dönüşün
ı~ndısine Moskofların Türk ulus
tltıden karşı nasıl bir emel güttükle -

··....., bahsetmek istedim. Güldü. 
~ti k Adanı sende! - dedi - Bize ne? 
tıı. lttı lıYvctliyim ve arkamı dünyanın 
~ ı{etli hükümdarı olan Sliley -

°'it fana dayamış bulunuyorum. 
'ttıı. ~ canı isterse Kırıma göz koy
il~ kıt n günde onun bütün ordusu -
~ a..,~nçta,n geçirir ve atıma atladır.ı 
'llVaya ~nuş ~ibi .rahat rahat Mos· 

' dar gıderım.,, , .. 
~ ...... b. · .•. 
ti~·~cdızn ki: .. Unlü Hanım.Kırım 

ltcrı r kuvvetli bir Türk memleke
~ı de ~«;den Moskofa haddini bildir 
~~~ 8.ubı oskof ikide bir Kazana, N o 
~· ı·· ı. '· l'u ~r c saldırır durur? Bunlar 
t;;' }tt r • heın müslümandırlar. Bun 
~~it. ~kofun kölesi olmaktan kur
bı fcrıa epaini himayemiz altına al • 
t O)Qlı. mı olur?" Biraz düşünür gi
~) }'lıtlı \'c zannettim ki Devlet Gi
l:'i~~kı Uf:ly~cak,akh bu i~e yatacak, 
il) ""tt aı crıını yapmak ısteyecek ..• 
'l' ttıİılı. da~dığımı anlamakta geçik -
bc~laı:ı b.liızmetçisi çay getirmişti. 

Utıitıi'r. Yudum alır almaz ne dese 
....._ ? nız? 

. ' ? ? -
lıt lıtc .. 
~~§... ı8~ylediklerL. .. _ Behey 
~ .toı §ın mi yok? derler ki fazla 
!~ fıJtitd Çıkarmaz. Fakat ben hiç te 
t14.to~une·· değilim. Fazla mal insanın 

1 &akat~ Çıkarmasa bile mutlaka bi 
.ı"-~ ar.,, 
'Q l:ı e tUb f 

.....,~tır • a cevap l • diye mırıldan-
)~ bıırı :O 
\ıu nede abası var ••• Biraz eşele
k altı "' n böyle d" ·· d .. - ·· ·· d ~ ·~cd· . uşun ugunu e 
~a la, :ti~ kı: "- Moskof.Sibir'le, 
~t\ <1-. raıı gay'larla uğraştıkça ben 
lıcp ,ldı~ ederim. Eğer 1 van bun 
~•t '1 bcninı.2sa ne olur bilir misin? 
"i.dJc~o9... c uğraşmağa kalkışır • 
t~ bltlı bi~~laha çok şükür, onlara 
tıııı:• l>uJıın ırecek kudretten mah -
~ daı:uy~rum ama ... Hiç dalaş 
'!<ansız ıy1 olmaz mı?.,. 

le <1 lıtc li ' namussuz herif ı 
~~\t ıtıunuy atunum, Devlet Giray böy 

0t\trabif tdu ve Kırımda rahat ra
~ . tıın M mesi için bütün Türk u· 

itt~t&in, Osko~ boyunduruğu altı
c dahi göz; >:ummaktan 

Yardım Etmemesi için ••• 

Kanuni Süleyman'm Kefedeki paşası, Kasım, sarı saçlı kızlan 
gemilere doldurup doldurup lstanbula gönderiyorlardı 

çekinmiyordu. Maamafih iş bu kadar- ı kesilmişlerdi. Mamış Hanın tek keli
la kalsaydı gene şimdi size söyledikle mesini kaçırmıyorlardı. Ve o gözleri
rimi öğrenemiyecektim. Zira onu yal ni Batır Hanın gözlerine dikerek şun 
nız rahat düşkünü bir budala sanmak lan söyledi: 
ta devam edecektim. Fakat herif boş - Evet dostlarım " ... Mani olabilir 
bulunup bana ne dedi, bilir misiniz? dim.,. dedi ve ben şimdi inanıyorum 

- • • • • • • • • ki o istemiş olsaydı hakikaten Iv:ın'rn 
- Tahmin edemiyorsunuz değil 

mi? Elbette namussuzluğun bu dere
cesini tahmin edemezsiniz. Dedi ki; 
"Kazan artık yakasını ~oslcoflarıfan 
kurtaramıyacaktır. Çıvaş ilini ve İdi

lin bir kısmını zaten ellerine geçirmij 
değiller midir? Şimdi son bir hücum
la Kazanı zaptetmelerinden daha ko· 
lay ne olabilir?... Ve ilave etti: "
~ger Den ı:ı~ç,uuiı..mxıyuım .ı.vcı.ıı ın ~ 
zam ele geçirmesıne mani olabilir • 
dim.,, 

- 1111 
Uçü de baştan ayağa kadar kulak 

İki yıldanberi şehrimizde buz sar 
fiyatı azalmıştır. Buna sebep son 
yıllarda soğuk hava depolarının faz 
la rağbet görmüş olmasıdır. Be!e • 
diye evvelce şehrin gündelik ihti -
1acı olan 125 ton buzu imal etmek 
ıçin 6 kompresör kullanıyordu. Buz 
dolaplarına geçen yıldanberi başlı • 
yan rağbet, buz sarfiyatım çok 
azaltmış ve 125 tonluk. sarfiyat 52 
tona inmiştir. Bu yüzden kompre • 
sörlerinin de ikisi işletilmemekte • 
dir. Belediye bu durum karşısında 
eski varidatım temin için buz dolap 
!arından resim almayı tlüşünmekte -
dir. Bu cihet şehir meclis::lde ince
lenecektir • 

Maden ihracall 
Temmuz ayı içinde yabancı ülke

lere ilimizin Küllük ve Fethiye alan 
larında bulunan madenlerinden 1970 
ton zımpara, 3100 ton manganez, 
6137 ton krom madeni gönderilmiş • 
tir. 

DUn gaf en buğdaylar 
Bugün şehrimizde muhtelif yerler 

den 1494 ton buğday gelmiştir. Bor
sada yapılan muamelelerde 1370 çu 
val un, 850 ton da buğday satılmıs -
tır. Bunlardan onlar 590 • 620 ı>ert 

buğdaylar 4,35 • 5,05 ve yumuşak 
buğdaylar da 5,10 • 6,20 arasında sa· 
tılmışlardır. 

Anadolu ve Trakyada yapılan tet
kiklerde bu seneki mahsulün söy • 
lendiği gibi fena değil hatta iyi ol
duğu anlaşılmıştır. Bunun üzerine 
ziraat bankası ve diğer tüccarlar A
nadoludan mal almağa başlamı§lar -
dır. Ziraat bankası Avrupaya ve di -
ğer memleketlere ihracat yapmak 
üzere tetkikat yapmaktadır. Yalnız 
hariç piyasalarda şimdilik mal ihra
cına müsait görülmediğinden bunun 
için hariçte müsait piyasa aranmak
tadır. 

Romanyantn tecimi 
Bükreş, 12 A.A. - Romanya'nın 

ilk altı aylık dışarı tecimi bılanço • 
su Romanya0dan yana bir milyar 
472 milyon leylik bir fazlalık gös • 
tcrmektedir. 

Halbuki 1934 yılının ilk altı aylık 
bilançosunda J milyon leylik bir a· 
sık vardı. 

bize saldırmasına mani olabilirdi. Zi· 
ra gözlerimle gördüm ki lvan ona bi
zim !stanbul Sarayından bir yardım 
görmekliğimize mani olması için de • 
ğil, düpedüz Devlet Girayın el altın
dan Kazana yardım edememesi için 
bir hazine değerinde hediyeler gön
dermiştir. Tam üç yüz at yükü he
diye. 

v,. ll'nc nal::ın:ı ~n""''"'lr. 
- Çocuk ... - dedi - Oldürmek iste

diğin Kasım Hanı işte bu hediyeleri 
Devlet Giraya vermek için Bahçesa -
raya gelmiş bulunuyordu. 

(Arkası var l 

BORSA 
12 A~ustos Pazartesi 

PARALAR 

Sterlin 
Dolar 

20 Fransız frangı 
Liret 
20• Belçika fraıur• 
20 Drahmi 
20 İsviçre fr. 
Florin 
20 Çek Kron 
Avusturya liİlİn 
Mark 
Zloti 
Pengo 
20 Ley 
20 Leva 
20 Dinar 
Yen 
İsveç Kuron 
Altm 
Mecidiye 
Banknot 

Alq 

619.-
124,-
165.-
192,-
81,-
23.-

815,
so.-
92,-
21 .SO 
39,-
21,50 
22,-
15,-
23,-
52,-
33,-
30,-

927.-
52,50 

233,-

Satıı 

624,-
126,-
169.-
195.-
82,-
24,-

820,-
81.-
95,-
23.-
41,-
23,50 
24,-
15,-
24.-
54,-
34,-
31,-

929.-
53,-

234,-

ÇEKLER 

Paris üzerine 
İngiliz liraı.ı 
Dolar 
Liret 
Belga 
İsveç frangı 
Leva 
Florin 
Çekoslovak kuronq 
Avusturya 
Pezeta 
Mark 
Zloti 
Penıo 
Ley 
Dinar 
Yen 
Çernovets 
Isveç kuronu 

ESHAM 

Kaparuı 

12,03,-
624.-

0,79,70.-
9.70,-
4,71,94 
2,43,50 

63,43,44 
1,17,71 

59,15,25 
4,19,50 
5.81,43 
1.97,44 
4,21,-
4 51,40 

63,77.55 
34,95.33 

2.78.30 
10,98 

3,12,15 

le Bankası Mü. 92,-
• • N. 9~0 
" u a 9'0 

Anadolu % 50 26,10 
" % 100 42.50 

Şirketiahyriye 14.25 
Tramvay 26,50 
Bomonti • Nektar 8,-
Terkos 15,50 
Reji 2,50 
Aslan Çimento 10,65 
Merkez Bankasr 58,-
0smanlı Bankas. !3,SO 
Telefon 11,50 
lttihat Değirmencilik T.A.Ş. 8,75 
Şark değirmenleri 0,80 
~art Mcrkeı Eczaııcıi ıt,25 

FAYDALI 
BiLGiLER 

BUGÜNKÜ 
PROGRAM 

lstanbul 
18.30: Almanca ders. 18.SO: Şehri Azad. 

Senfonik orkestra. Rimski Korzakof plak. 
19.45: Ege caz. Türkçe sözlu eserler. 20. 
15: Konferan5. 20.30: Studyo orkestrasL 
Dirijo: Profesör Laşcnski. 21: Radyo caz 
ve tango orkestraları. 21.35: Son haber
ler, borsalar. 21.45: Sehir tiyatrosu ar
tistlerinden t. Galip Konuşuyor. 22: 
Plak neşriyatı 

Budapeşte 
20: Arsrulnsal talebe şampiyonluğu so

nucu. 21: Harpa konseri. 21.SO: Skeç 
23.30: Duyumlar. 24: Çingene müziği. 

BU kreş 
13 - 15: Plak ve duyumlar. 18: Radyo 

Konserin süreği. 19.SO: Sözler. 20.lS: 
salon orkestrası. 19: Duyumlar. 19.15: 
Salzburg'dan röle: Mozart'm "Figaro • 
nun Diığünü" operasL 23.40: Röle konse-
ri. 

Prag 
19.20: Almanca mlizikli yayım. 20: Du

yumlar. 20.10: Pllk., sözler. 20.25: Sen 
müzik. 21.45: Karı$ık yayan. 22: Keman 
konseri. 22.25: Orkestra konseri. 23.lS: 
Duyumlar. 23.30: Plik. 23.45: İngilizce 
duyumlar. 

Varşova 

19.45: Plak. 20.20: Reklamlar. 20.30: 
Piyano konseri. 20.SO: Aktüalite. 21.10: 
Danimarka müziği. 21.45: Duyumlar. 
21.55: Duyumlar. 22: Operet mıiziii. 2:;: 
Plik. 23.30: Spor duyumlarL 23.40: Kil· 
çük radyo orkestrası. 

Moskova 
17.30: Konser. 18.30: Karışık müzik. 

21: Dans müziği. 22: Almanca yayım. 
22.5. Kızıl meydandan role. 23.05: İngi
lizce yayım. 24.05: Macarca yayım. 

Hamburg 
20.30: Halk şarkılarL 20.45: Köylü ya. 

ymıı. 21: Duyumlar. 21.10: Radyo piyesi. 
22.20: Mussorgski nuir eserlerinden kon
ser. 23: Duyumlar. 23.25: Ara. 24: Gc· 
ce müziği. 

Bresi av 
20: Yabancı memleketlerdeki vata,.~aı 

tara yayun. 20.50: Reportaj. 21: Du um
lar. 21.10: Büyük radyo orkestrası (Sar· 
kılı konser). 23: Duyumlar. 23 .. eı: Tek
nik yayan. 23.40: Münih'ten röle. 

MUnih 
20.30: Mar$1ar. 21: Duyumlar. 21.10: 

Piyes. 22.40: Konferans. 23: Duyumlar. 
23.20: Program arası. 23.30: Gece müziği. 

• 
NÖBETÇi 

ECZANELER 

Bu gece nbbetçi eczanC!er şunlardır : 
Sirkecide Be$ir Kemal - Fenerde Hil

samettin - Ankara caddesinde Eşref -
Bayazıtda Cemil - Küçukpan.rda Yor
gi - Y enikapıda Sarım - Karagumnik
te Fuad - Kadlköyde Bliyük - Yelde· 
ğİrmeninde Üçler - Şehzadebaşmda Üni
versite - Samatyada Teofilos - Bakır • 
köyde f. Terziyan - Beşiktaşta Recep 
- Şehremininde Nazım -- Hasköyde Ye • 
ni Türkiye - Kasımpaşada Yeni Turan 
- Büyükadada Şinasi Rı.ıa - Heybelide 
Yusuf - Kurtuluşta Kurtulu§ - Eyüpte 
Hikmet eczaneleri. 

• DAVETLER 

Bc~iktaş askerlik şubesinden : 
İhtiyat zabiti yetişmek üzere kısa hiz. 

mete ayrılmış olan efratdan tam ehliyet
nameliler bir eyliıl 935 ve yüksek chliyet
namelilcr bir teşrinsani 935 de olbaptaki 
emrine. tevfikan ihtiyat zabit mektebine 
sevkedlleceklerinden ehliyetnamelerini 
şirndi_d~ mü~acaatla kayit ettirmeleri ve 
bu gıbı ehlıyetnamesi olanların sevk. 
edilmek üzere mezkür tarihlerde §Ubeye 
müracaatları ilin olunur. 

• 
LI M AN 
HAREKETLERi 

Bugün limanımızdan gidecek vapurlar : 
Saat 

9 Kocaeli fzmite 
g Asya Mudanyaya 

11 Eğe İskenderyeye 
20 Güneysu Karadenize 
21 Saadet Bandırmaya 

Bugün limanımıza gelecek vapurlar ı 
Saat -
6 Gerze Karabigadan 
930 Kemal Ayvalıktan 

13 Antalya Bartmdan 
17 Tayyar Mudanyadan 

• 
SiNEMALAR 
TiYATROLAR 

• Şehir Opereti: Tepe başı 
Belediye bahçesinde Perşembe, 
Cuma, Cumartesi, Pazar günleri 
saat tam 21 de "Deli Dolu" ope· 
ret 3 perde, yazan Ekrem Reşit, 
besteliyen Cemal Reşit, İstan
bul ciheti, Bebek ve Şişli tram
vaylan temin edilmiştir. 

17 Ağustos Cumartesi Deli 
Dolunun 100 üncü defası sürp· 
rizleri, 
• Sümer ı llkbahar Şarkısı - Alayın 

Kızı. 
• Melek : A!iık Rahibe - A~k kelepçesi. 
• Yıldız : Kralic;e Kristin. 
• Alkazar ı Makinah adam. 
• Milli ı Görünmiyen ndam - Sahane 

vals. 
• Sık : Adalar çiçeği - Deniz ejderi. 
• Üaküdar Hile ı Söz bir, Allah bir 

"Tür~e sözlü şarkılı". 

(TAN) iN ÖYKUSU 

Aryalı Köpek, ]im c11 

Saklamağa lüzum yok, bugün epey 
moda olan ırk münakaşalarına, bel
ki de daima, yabancı kalacağı~. ~:1 
münakaşalara karışacağıma. tufegı· 
mi alıp tarlalarda avlanmayı tercıh 
ediyorum. Oralarda insan hiç olmaz
sa fikirlerini daha iyi ve dışın karış· 
ması olmadan toplar, insanlar ve eş· 
ya üzerinde daha düzgün düşünür. 

Irklar meselesi ile tanışıklığım, ilk 
defa Kanadada iken olmuştu. Bu 
uzak memlekette, ötede bende, "ga
liden,. !erin ipile kuyuya inilemiye· 
ceğini söyliyen titiz çiftlik sahiple
rine rastlarsınız. İskandipavyalı olup 
"şimalliyiz., diye öğünen bu çiftlik 
sahiplerine de " galiden " ler, < siz 
de ingili:ı::ceyi boğularak konuşursu
nuz,, derler. 

Bu tiırlü boş münakaşaları bu 
günlerde okur veya dinlerken düşün
cem beni Kanadaya ve bu ilde yaşa
dığım hatıralara göttiriıyor. Orada 
oturduğum zamanlar, yanımda ce· 
sur köpeğim Jim, avlanmağa gider
dim. 

İskandinav yurttaşlarımla dost
luk edecek yerde, ben yaştaki genç 
zencilerle ahbaplık eder, ve güzel 
"kırmızı derili,. kızlarile kortayı se
verdim. Bu sevimli kızları düşünür
ken bile bütün vücudumu tatlı bir 
ürperme sarar, ve kalbim kuyvetle 
çarpardı. Evet, av köpegim Jim'dcn 
bahsediyordum. . 

Herhangi bir kimse benım. ırk~mı 
Jim'inkile mukayese etse, benuµkıni, 
muhakkak ki, üstün bulur. Bunu 
iftiharsız söylUyorum. Jim, kara tüy
lüydü, ve dört ayaklıydı. Soyunu so
punu saymağa lüzum yok. Yalnız, 
ecdadının. geçmiş asırlarda, araların
da ırk münakaşaları y<';madıklanru 
kat'i olarak biliyoruz. 

Bense, iki ayak üstünde yürüyo
rum (yakalığımın yere düşen düğ
mesini almak için eğildiğim zaman
ki vaziyetim müstesna). Rengim 
buğdaylar kadar sarışındır. Fazla o· 
larak ta, eğer bizim aile masallarına 
inanırsak, eski iskandinav ilahı Odi
n'e kadar varan asil ve eski bir Da
nimarka asilzadesiyim. Boyum, pa
saportuma yanlışlıkla 2.92 metre 
geçecek derecede uzun .. Katip boyu
mu görünce o kadar şaşırmış ki, bir 
metrelik hataya düşmüş, 

Soyu belli danimarkalı, şu halde 
katıksız aryalı olan ben, asilzade de 
olunca, mesela şu zavallı Jim'e her 
hakareti yapmalı, onu her fırsatta 
hırpalamahydım. Bunu hiç yapma
dım ama. bunu ya,Pmamakla d.a bir 
şimal asilzadeliği vazifesini ihmal et-
tiğimi san~yorum... • .. • 

Garip hır tesaduf, bır gun benı bu 
tuhaf işlere, şu ırk mes : •sine karış
tırdı. Pazardan kendime bir çift yeni 
bot almak için en yakındaki kasaba
ya inmiştim. Pek. ço~ dolaşmadan, 
ayağıma uygun bır çıft buldum; ra· 
hattan hoşlanıverince, dükkandan 
yenilerle çıktım. Eve doğru gidiyor
dum. Jim. her vakitkinden daha faz· 
la sertlikle, bir ok gibi üstüme atıl
dı. 

Sahiden, bir ok gibi, zehirli bir 

İTFAiYE 
TELEFONLARI 

İstanbul itfaiyesi 
Beyoglu itfaiyesi 
Kadıköy itfaiyesi 

24222 
44644 
60020 

Veşilkoy, Bakırköy, Büyük· 
dere Osküdar itfaiyesi 60525 
Paş;bahçe. Kandılli. Erenköy, Kartal. 
büyiikada, Heybeli. Burgaz Kınalı mm • 
takalan icin telefon santralındaki memo. 
ra (yangın) kelımesinı soylemek kUidir. 

• ÇABUK SIHHI 
YARDIM TEŞKİLAT! 

Bu numaradaı. imdat otomobili 
iı;tenir. 44998 

• HASTANE 
TELEFONLAR! 

Cerrahpasa hastanesi. Cerrahpa~a 21593 
Gureba Hastanesi, Şehremini Yeni· 
bahc;e. 23017 
Haseki kadmlar hastanesi Ak· 
saray Haseki cad. 32 24553 
Emrazı akliye ve asabiye ha&· 
tanesi, Bakırköy Reşadiye kışlası 15 •. 60 
Beyoğlu Ziıkur hastanesi J."iruaza 4334 ı 
Etfal hastanesi. Sisli 42426 
Haydarpaı;a Nümune hastanesi 60107 
Zeynep Kamil hastanesi . Üskü-
dar, Nuh kuyusu, Gün Doğumu 
raddesi 60179 
G ilhane hastanesi. Giılhano 2051G 
Kudu.ı hastanesi. Çap" 22142 

Çav.ren: Şerif SAYMAN 

l 

ok .. Hareketlerinde ne uysallık, ne 
de bir yumşaklık yoktu, herhalde .• 
Jim, bir deli gihi üstüme atılmıştı; 
eski dostluğumuzu unutarak beni 
ısırmak, beni parçalamak istiyordu. 
Elinde olsa, beni paçavraya çevire
cekti de .. Onu teskin etmek için her 
şeyi yaptım. Uzaktan asıl sahibi ko· 
şarak, önceden scıvaş ilan edilme
den, ansızın hücuma geçen bu kö· 
pekten gtiç bcHi beni kurtarabildi. 
Birden bu Jim'e ne olmuştu? Bana 
niçin hücum ctmışti? Hayır, hayır, 
kudurmuş degildi. Hasta olmadı
ğı belliydi. Benim için o güne ka· 
dar duyduğu sempati bir anda degi· 
sivermişti. O gündenberi beni görun· 
ce başını çeviriyor, hiıcum etmiyor
d; ama. bana karşı duyduğu atsız 
nefreti bin bir jestle anlatıyordu. 

Sebep neydi ?. Niçin bunu yapmış 
tı ?. Bin tanesini diışünebilirsiniz.Fa 
kat, asıl sebebi söyleyince, bana inan 
mıyacaksıruz, biliyorum. 

Yukarda geçen hücum sahnesinde, 
Jim hafifçe elimi ıs~r?Uş~: Tentiı.r 
diyotla temizletmek !çı~ kopek ~a?.ı· 
binin mutfağına inmıştım. 1:3~ kuçuk 
ameliyat esnasında ev ~?hı~ı, aı:a: 
ğımda, Jim'in dişlerile '?.t~~ı bens~ 
çizilmiş yeni botlarımı .~orunce :. 

- Botlarınız çok guz.el, dedi; ve 
yakından görmek ic;;in yaklaştı. 

Her taraftan botlara baktıktan 
sonra, sebebini bilmedigim bir şüphe 
ile: 

- Nereden satınaldınız, bunları? 
diye sordu. 

Cevabımı beklemeden, ellerini ha
vaya kaldırdı, ve: "Ah 1.. Betbaht .• 
Bir Galicien'dir bu botları yapan 
adam!,, diye bağırdı. 

Muhatnbım .. b n\rrı. .ır~ bağlarımın. 
gevşek oluşuna, bu mFşeleye ka~ 
gayet yumşak davranışıma, ve bir 
"galicien,. den alışveriş etmek al· 
çc:ıklığıma bütün kudreti, biltün isiy· 
le Hinet okudu, sonunda da söğdü. 

- Evet, Jim'in niçin üstunüzc 
atıldığını anlıyorum, dedi. Irk bağ· 
ları çok kuvvetli. bu kutlu bağlara 
daha layık olan bu köpek sizin b!.r 
"galiden., den bot satınahnmasının 
doğru olmadığını bilemeyişinizi af
fedemedi. 

Bu vakadan sonra Kanadaya göç 
etmiş İskandinav yurttaşlarımın göz· 
lerinden düşmüştüm, artık ... Jim be· 
nim mahrum kaldığım lGtufl~ra. k~
vuşmuş, beni ayıplıyan efendılennın 
fikirlerine hürmetli olduğu i~in, bir 
hücum kıtasının başına geçmişti. 

Hareketimden çok sonra bile, Ka· 
nadadaki yurttaşlarım. kan sesinin, 
ırk sevkitabiisinin, ilh.in bir köpek· 
te imanına kadar aryalı, s~vu Odi
n'~ kadar çıkan bir danimarkalı asil
zadeninkinden çok daha kuvvetle be
lirm"'si vakasmı hayretle anlatır, 
dururlarmış. 

Safdil Jim'in hayat h'1kkında hiç 
te tam bir fikre sahip olmadığını 
hepimiz biliriz, elbet .. 

(1) Danimarka d !inde yazılmış olan ba 
hikaye fransızca tercumesindcn çevril
mi5 tir .. 

Yollarda Cjahşacak· 
lar i~in bir tebliğ 
İstanbul Vilayetinden : 

935 Fınansal yılı içinde çalıştırıla· 
cak olan bedeni yol mükelleflerinin 
sonbahar devresine ayrılanların 15 
eylUl 935 ve ilkbahar devresin· ayn 
!anların da ı 5 nisan 935 tadhlerin· 
den itibaren hangi günlerde ve han
gi yollarda çalışac ... klarma dair o
lan defterleri kaza kaymakamlıkla
r. na gönderilmiş oldugundan bedeni 
mükellefiyetle al"kadar olan bütün 
yol mükelleflerinin mensup oldukla
rı mahalle mlımessilliklerile köy ih· 
tiyar hey'etlerine müracaatla hangi 
yolda ve hangi günde mükellefiyet
lerini yapacaklarını anlıyarak muay
yen olan günlerde çalışacakları yol· 
larda hüviyet varakalarile beraber 
Nafia fen memurlarına müracaat ey
lemeleri. 

Komisyoncular yeniden 
imtihan edildiler 

Suallerin önceden öğrenildiği şup 
hesi üzerine yenilenen komisyoncu
luk imtihanı evrakı. tetkik edilmek 
üzere ilgililere gönderilmiştir. ~u 
: tihan, bütiın giımriıklcrde ycnı :. 
dı;n yapılmıştır, 
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OSMANLI BANKASI Metamorfoz İstanbul Gayrimübadiller Komisyonundan: 31 Mayıs 19 3 5 tarihindeki mali vaziyet 
Aktif 

Hele fUkUr Y•· 
f•m•k zevkini 

elde etti 

1 
1 

I! 

1 

D. No Semti ve mahallesi 

'4426 Çengelköy 

779 ~mavutköy 

-5333 Edirnekapt Çakırağa 

3557 Bakrrköy Sakızağacı 

3938 Bostancı Çatalçeşme 

6456 Kasımpa§a Hacı Ahmed 

5501 Galata Kemankeş 

201 ı _ Halrcıoğlu Abdüsselam 

Sokağı 

Su yolu ve 
Bostan 

Mumhane 

Hançerli kilise 

Leon 

Çatalçeşme 

E. Uzunyo\ 
Y.Pir Hiisameddin 
Yüksek 
Kaldırım 

Emlak No! 

ı::. l 05 
'X. 5-7 

E. 15 
Y. 17 

9 

Y. 20 

E. 16 Mü. 
Harita 10 

E.313 Y.65~ 
67-69 
E.122-124 
y.112-114 

F;. 2-3 
Y. 1-3 

' . 

Cinsi ve Hissesi 

6433 metre mu· 
rabbaı Bostan 
ve Dolabh kuyu 
ve barakanın 
9/ 120 Hissesi 
Ahşap hane ve 
'Jağçenin 
1400/ 3360 His. 
S 1 metre arsa• 
nın 2/ 3 His. 
Yarım kagir ha 
nenin 1/ 2 His. 
1 SS metre arsa 

4 5 metre anıanın 
1/ 2 hissesi 
Üstünde odaları 

olan kagir dük
kanlardan 1 ı 2 
No. lu mahallin 
208/ 1920 ve 114 
No. lu mahaJiin 
206/ 1920 hissesi 
'Ah,ap hane ve 
bağçenin 1/2 his. 

Hisseye göre ' 
muhammen K. 

225 T. L. 
Açık arttırma 1 

810 .. 
154 

865 .. 
110 •• 
15 

2300 Kapalı 
zarf 

160 'A'çık 
arttırma 

1 

1 

il 

111 

,, 

!sterlin Ş. p, 
------

Hisse senetlerinin tesviyesi taıep ediımemiı ol:tn kısmı 5.000.000 - -
Kasada ve Bankalarda mevcut nukut 4.116.631 19 11 
Kısa vadeli avanslar ve röporlar l.163.849 16 3 
Tahsil olunacak senetler 4.415.068 16 3 
Cüzdanda mevcut Kıymetler 2.817.715 13 Z 
Borçlu hesabr cariler 7.322.719 - 1 
Rehin mukabilinde avanslar 2.144.071 11 4 
Kabul tarikile borçlular 555.680 18 1 
Gayri menkul mallar ve mobilya 629.334 13 1 
Müteferrik 185.121 3 5 

28.350.193 11 7 
• 

P a a i f 
!sterlin Ş. P. 

------
Sermaye l 0.000.000 - -
Statü mucibince ifraz edilen ihtiyat akçesi 1.250.000 - -
Mevkii tedavülde bulunan banknotlar 362.331 9 -
Görüldüğünde ödenecek senetler ve vadeli senetler 316.707 18 4 
Alacaklı hesabı cariler l 3.489.822 19 l 
Vadeli bonolar ve hesabı cariler 1.958.827 12 9 
Kabuller 555.680 18 1 
Müteferrik 416.822 14 4 

Kuyuda muvafık olduğu tasdik olunur 
Mes'ul Murahhas ve • 
Umumi Muhasebe Şefi 

G. DELLA SUDDA 

, _____ _ 
28.350.193 11 7 

Türkiye Umum Mildüril 
PH. GARELL! 

1 

Hayatı artık tahammülfersa bir 
nal almı§tı. Zira ıztırab veren ayak· 
larile yürüyemiyordu. R A D 1 O i 
S A L T S banyolarını yapmağa i 
başladığl vakittenberi kendisini ha· 1 

fif ve cevval hissediyor. Bu tuzla ya· 
pılan ayak banyoları sayeıinde a
daleler kuvvetlenir ve ağrılar ve 
şiş~inlikler zail olur. En dar ayak· 
kabılarınızla hiçbir ıztırab çekme
meden istediğiniz vakit yürüyebi
lirsiniz. Her eczanede satılır. 

3764 Mevlevihane kapısı ve 
Silivri kapı cad. dı~ında 
lstinye Güzelce Ali paşa 

E. Cezayerli ve 
Mezarlık Y. E
renler Tekkesi 
ve Keser 
Şehitler me
zarlığı 

8 3675 metre tarla· 
nın tamamı 

918,50 metre tar· 
lanın 4/5 His. 

300 " il '~-ı_sT_A_N_B_U_L __ B_E_L_E_D_IY_E_s_ı~ıL_A_N_L_A_R_ı ____ ] 
4545 E. Üç yol ağzı E . 18 75 tt 

Y. Ermeni Bostanı 
11 Darülaceze için bir sene içinde lazım olan 550 çeki gürgen o

ı dunu açık eksiltmeye konulmuştur. Bu odunların hepsine 1265 
1 lira bedel tahmin olunmuştur. Şartnamesi Levazım Müdürlüğün· 

Yukarda evsafı yaıılr gayrimenkuller on gün müddetle satışa çrkarılmııtrr. İhaleleri 22-8-935 tarlhine tesadüf 1 de görülür. Eksiltmeye ginnek için 2490 No. h arttırma ve ek~ 
1 eden Perıembe günü saat 14 tedir. Satış münhasıran gayrimübadil b~nosiladır. : siltme kanununda vesika ve 95 liralık muvakkat teminat mak· 

. .. · buz veya mektubilc beraber 23-8-935 cuma günü saat 15 de dairni 
------------------------------------- encümende bulunmalıdır. ( 4633) 

1 
istanbul Harici Askeri Kıtaatı illnları 1 

---------------c;·u-·nu·-· -s-aa-tı.--2-_-Ö-g ... -r-et_m_e_n-le-rı·-n-ka- 1 lstanbul Komutanhğı Satmalma Komisyonu ilanları 
Sıra N. Cinsi Mikdarı Giivenme Açık veya İhale Ta. İstanbul 3 Uncü icra memurluğun-

akçası kapalı • fl 
oan: Tamamına üç yeminli ehli kıı· Lira K. nunı şart vası arı taşıma-
kufça (25440) lira kıymet konulan ı Sade 15,000 900 00 Kapalı 14-8-935 Çar~mba 10 lan gerekdir. 
Beyoğlunda Katip Mustafa çelebi 2 Bulgur 30,000 405 oo .. H-8-935 .. 14 3 _ Bu gibilerden istek-
mahallesinin Rum mezarlrk (Ab- 3 Fasulya 32,000 360 00 Açık 15-8-935 Perşembe 10 li olanların dilek kağıtları-
dulla) soka~nda eski 1; 26,yeni 1/28 4 Sebze 100,000 6

36
53
0 

o
0
o
0 

Kapalı 15-8-935 ,. .14 
s• s Nohut 32,000 Açık 16-8-935 Cuma 10 nı Ankara'da Ask~rl Lise-

§ayılarını taşıyan 122 metre murab· 6 Mercimek 24,000 270 oo ., 16-8-935 .. 14 ler Müfettişliğine gönder-
bamda, ve altında iki dükkanı. bulu· 7 Gaı yağı 24,000 .540 00 Kapalı ı 7.5.935 Cumartesi 1 O 
nan Münip B. Apartımaru namiyle 8 Sabun 15,000 371 25 Açık 17-8-935 .. 14 meleri. 
maruf: kagir apartımarun tamamı a- 9 Peynir 6,000 216 00 .. 19-8-935 Pazartesi 10 4 - Dilek kağıtlarına i-

k k 1 1 10 z. Taneıi 6,000 171 00 ,. 19-8-935 " 14 ı· t• ·ı k kA w tl 1 çr arttırmaya çı an mrş o up 11 Pirinç 15,000 315 00 •• 20·8·935 Salı 10 ış lrı ece agı ar şun ar-
6·9-935 cuma günil ıartnameııi di- l2 Makarna 12,000 540 oo ,. 20.g.935 ,, 14 dır. 
vanhaneye asılıp 16-9-935 pazartesi 13 Şeker ıs,ooo 360 oo ,. 21-8-935 Çar§Clltlba 10 A _ Fotoğraflı ve tas-
çünü saat 14 ten 16 ya kadar daire- 14 Tuz 24,000 162 00 ,, 21-8-935 ,, 14 
mizçc paraya çevrilecektir, arttlrma· ıs Salça 1,800 67 50 ,, 22-8-935 Perşembe 10 dikli fiş 
ya iştirak için konula11 kıymetin 16 Soğan 6,000 67 30 ,, 22-8-935 .. 14 B - Çıkdığı yüksek o-
yüzde yedi buçutu niapetinde to- 17 Cay ~00 2--50 -?~Jı.aH Cuma :1D 1 1 ~"Ku-ıanm şanaacmamç::sı vc-
minat akçası alınır. Toplanmıı ver- 18 z. Yatı 2,400 eo 40 n :Z:S-8-935 .. l~ 
ıgi, ve Belediye ve Vakıf icaresi alı· 19 Patates 40,000 360 00 ,, 24-8-935 Cumartesi 10 ya tasdikli sureti 
cıya ait olup arttırma konulmuş kry· 20 K. üzüm 12,000 270 00 ,, 24-8-935 ,, 14 C _ Üniversitede imti-

İstanbul Komutanlığı 
karargahı sobalarında ya
kılmak üzere 60 ton kok 
kömürü 23-8-935 saat 15 
de açık eksiltme ile ahna
cakdır. Tahmin fiatı 1131 
lira olup ilk teminat 8 5 
liradır. Şartnamesi her gün 
komisyonda görülebilir. 
Eksiltmeye gireceklerin ilk 
teminat makbuz veya mek
tuplarile birlikde vakti 
muayyeninde , Fındıklıda 
ocı uucıuucı .n.-unuı:;yonuna 

gelmeleri. ( 4582) 
5977 

*** metin yi.lzde 75 şini bulursa ihale 21 Odun 750,000 365 62 ,, 26-8-935 Pazartesi 10 han vererek ehliyetname al-
cdilir; bulmazsa en son arttıranın 1 - Demirköyündeki kıtaatın ihtiyacı olan yukarıda · 11ı1 sayılı Askerlik mü-
taahhüdü baki kalmak ıartiyle on cins ve mikdan yazılı ( 21) kalem yiyecek ve yakacak mış ise bunun tasdiklı su- k f" k 3 6 
•bet gün daha uzatılarak 1-10-935 reti. Bunlardan tetkik e- elle ıyet anununun 
salı günü &aat 14 ten 16 ya kadar kırdırmaya konulmuşdur. dildiktcn sonra uygun gö- maddesine 2608 sayılı ka-
ikinci arttırmas' yapılarak en çok 2 - İhalenin tarih ve zamanları hizalarında ayrı ayrı nunla ilave edilen fıkraya 
arttlranın üstünde bırakılacaktır ı rülenlerden aynca hüsnü-
2004 sayılı icra ve iflas kanununun gösterilmişdir. • : k d k hal ilmühaberi, sıhhat ra- göre ihtiyat subay yetişe-
126 cx maddesine göre ipotek aahibı 3 - Kapalı zarf usulile kırdırmaya ışt1ra e ece poru ve teahhüt senedi is- cek kadar okumuş olup da 
alacaklılarla başka alakadarların ve olanların teklif mektublarile ticaret vesikaları yüzde ye- Askerlik çağında bulunan-
irtifak hakki sahiplerinin bu ğayri- di buruk teminat akrasma aid makbuz veya banka mek- tenecekdir. l A k A hl" 
menkul üzerindeki haklarını, ve hu- ~ ..,. 5 _ Ücretler şöyledir : arın tam s erı e 1yetna-
ausiylc faiz ve masarifa dair iddia- tublan ayn bir zarf içerisinde ve ikisi üçüncü bir zarfa İ A k • L" 7 

k k "h 1 d b" l D · k'" .. d b l stanbul'daki s en ı- ~'.aat ondadır. İJk tem1·-Jarını evrakı müsbiteleriyle ilan ta- onara ı a e en ır saat evve emır oyun e u unan . .., 
rihinden itibaren yirmi gün içinde Satınalma Başkanlığına müracaat etmeleri lazımdır. seler için Riyaziye ve Fizlk natı 2250 liradır. Eksiltme-
dairemize bildirmeleri gerektir. Bil- . · l derslerinin aylık Ücreti 108 
dirmezlerse haklan tapu sicilleriyle 4 .- Evsaf ve şeraıtı an amak isteyenler her gün saat liraya, diğer dersler ücreti . ye girecekler 2490 sayılI 
anla§ılmadıkça aatıı akçaaının pay· 14 de Komisyona müracaat edebilirler. Dışardan müra- 98 liraya kadardır. Bursa kanunun 2,3 cü maddele-
Jaımaıından dı§arı kalacakları. Daha caat edenlerde posta ücretlerini göndermek suretile c::.e- · d azılı belgelerı'le bı"r 

k · l · :ıt Lı'sesı· ı"çı·n Rı'yazı"ye Fı'zı"k rın e Y -fazla maH'ımat alma ısteyen erın raitin bildirileceği ilan olunur. ( 4 7 2 5) ( 15 3) l'kd · kl' f k 
dairemizin 934/603 No. lu dosyau- ve Kimya derslerinin aylık ı e temınat ve te ı me 
na müracaatları ilan olunur. (13693) • • • ücreti 126 liraya digw er ders- tublannı havi zarflar en 

Cinai Mikdarı Güvenç akçası İhale tarihi Gün Saati 'h le saat1"nden bl"r saat 
Lira K. lerin ücreti 108 liraya ka- geç 1 a 

İstanbul Tapu Baımcmurluğun- Arpa 230,ooo 1121 25 28.8.935 Çarıamba ıo dardır. evveline kadar M. M. Veka-
dan : Saman 250,000 562 50 28-8-935 .. 14 Kırıkkale San'at Lisesi leti Satınalma Komisyonu-

Galatada Azapkapı Şehitmehmet 1 - Yukarda mikdarı yazılı arpa ve saman 13 Ağus- Reisliğine verilecekdir. 
P§. ve Kasrmpaıada Bahriye cadde· tos 935 den itibaren 15 gün müddetle pazarlık suretile için Riyaziye ve Fizik 165 ( 154) ( 4 723) 
sinde sa.bıkan Seyriscfain idaresinin kırdırmaya konulmuşdur. liraya kadardır. Diğer ders- * * * 
:uhdesinde bulunan vapur tamirine 2 - İhalenin tarih ve zamanları her kalemin hizasın- lerin aylık ücreti 126 lira- Balıkesir ~e Susığırlık 
mahsus olan havuzlarla mü§temilitı .. .1 . . T 1. 1 1 d d" b k ya kadar~hr. Konya orta o- garnizon kıtaatınm ihtiyacı 
ıebniyelerinin bu kere 2248 No. lı ka da gosterı mışd1r. a ıp o an arın yüz e ye ı uçu te- 1 . 

. k 1 . . t 'k 1 ·ı b" l"kd D . ku ası ıçin bütün derslerin ı'çı"n 23000 k1"lo sade yag-ı nun mucibince fabrika ve havuzlar mınat a çc en ve tıcare vesı a arı e ır ı e emır-
müdüriyetine devredilmiş olduğun- köyünde bulunan Satmalma Komisyonuna müracaatla- ücreti l08 liraya kadardır. 28 ağustos 935 çarşamba 
dan bu kere idarei mumaileyh na- n ilan olunur. ( 15 3) ( 4 724) Erzincan orta okulası bü- günü saat 16 da kapalı zarf 
mına tesçil muamelesi yapılacağı ııc ~"' tün dersler 126 liraya ka- la eksiltmeye konmuşdur. 
ve fakat bu yerlerin tapuda kaydla- dardır. Tahmin bedeli 20700 lira 
d".r olmadrğrndan senetsiz tasarrufat 280000 kilo una verilen 2490 sayılı kanunun 2 inci 6 - Maarif okulalannda muvakkat teminat 1552,50 
muameleleri yapılacağından tasarruf fı' at Komutanlıkca galı" go" - dd · d t · f ett' g~ · e d rs1· 1 .. w t !ere ma esın e arı 1 ı v - e o an ogre men kuruşdur. !stekll' lerin be111· iddiasmda bulunacaklar vuu bile- · 
sale veya kanuni vekilleri tarafından rüldüğünden ~eniden mu- saikle ve teminatları ile bır- ders başına ücret verilir. saatten bir saat evvel Balı-
bilvekile vesaiki tasarrufiyeleriyle nakasaya konulmuştur. likte bulundurmaya ve ka- 7 - İsteklilerin 1 Eylül kesirde Satınalma Komis
birlikte tarihi ilandan en nihayet on Şartnamesi İstanbul ve palı zarfla ihale saatinden 935 tarihine kadar müra- yon una gelmeleri. ( ı 46) 
bet gün zarfında mahallinde l:iuluna- Ankara Levazım Amirlik- bir saat evvel Komisyon caatları. (155) (4727) (4722) u.k tapu memuruna veyahut 935-4229 
varide numarasiyle Beyoğlu tapu leri Tekirdağında Askeri Reislğine vermeğe mecbur- * * * * * * 
başmcmurluğuna müracaattan ilan o- Satınalma Komisyonunda durlar. ( 149) ( 4 719) 2500 tane Hayvan va- Ankara M. M .. V. Satın-
lunur. <13636

) her gün görülebilir. Eksilt- * * • !ensesi kapalı zarf usulile a 1 m a Komisyonunca 

İ•tanbul ikinci icradan 
1 

mesi kapalı zarf usuliyle Askeri Lise ve Orta O- yerli mah ve~~ memleket 27-8-935 salı günü kapalı 
1 kt Ek 'lt 27 A kullara Ög-retmen aranı- dahilinde mevcud ecnebi zarfla alınacak olan 100 Bir borçtan ötürü bacrz altına alı· O aca ır • Sl me -

nıp satılmasına karar verilen Bu· ğustos 935 salı günü saat yor. mamulatından olarak sa- ton Hint yağının cvsafın-
ğaziçindc Yeniköyünde tıkele cad· 16 da Tekirdağında Aske- 1 - İstanbul ve Bursa- tın alınmak için eksiltmeye daki bazı değişiklik dolayı
desinde balıkcı Sotirinin evindeki ev ri Satınalma komisyonun- daki Liselerle Kırıkkale As- konmuşdur. Tahmin edilen sile alınmasından şimdilik 
eşyaları 20-8-935 tarihine raslayan da yapılacaktır. Muvakkat keri San'atlar Lisesine ve 1 umum bedeli 30.000 lira- vazgeçilmişdir. ( 151) 
salı gUnü saat ı 1.12 ye kadar birin- teminatı 2468 lira ve be- orta okulasma ve Erzincan, dır. Şartnamesi bedeline ( 4 717) 
ci açrk arttırma suretile satılacağın- her kilosunun muhammen Konya Askeri orta okulla- karşı alakadar şubesinden * * * 
dan almak isteyenlerin yukarıda ya- k 7 5 · rına her ders irin ög"' retmen ahnacakdır. İhalesi 2 8-8 · Lüleburgaz merkez kı-zısı geçen yerde hazır bulunmaları bedeli 11 uruş santım- :r ı 

d . Ek ·ı · kl alınacakdır. 935 çarşamba günu taatı için alınaca_t 265 ton •ulcn ilin olunur., (13690) ır. sı tmey~ gırece er 1 

mesi olanlar Eylülün birin
ci günü hazırlık kıt'asitla 
ve yüksek Askeri ehliyetna
meliler 2 Teşrin birinci gü
nü ihtiyat subay mektebine 
gönderileceklerdir. Bu va
ziyette olanlardan isteye11-
lerin Askeri ehliyetnaf11e 
hüviyet cüzdanı ve mekteP 
şehadetnamesini alarak is· 
tida ile bulundukları yerler
deki Askerlik Şubesine ınii
racaatı. (4652) 

• * * . 
Komutanlık kıtaatı iht1' 

yacı için aynı gün zarfırıd8 
teslim edilmek şartile ( 50) 
ton mutbah o d u J1 ~ 

.. ..,i.J 
14-8-935 çarşamba gu" 
saat 11 de pa'ı3.rlıkla satıl' 
alınacaktır. Taliplerin va1'' 
ti muayyeninde Komutat1: 
lık Satmalma Komisyot111 

na gelmeleri. ( 4709) ~ 

Unun 9 Ağustos 935 ~~: 
ma günü yapılacak eksı11, 
mesinde verilen fiat paha!' 
görüldüğünden bir ay ıa9, 
fında pazarlıkla alınma 

9
, 

na ve ilk pazarlığının ~ 1gii' 
ğustos 9 3 5 cumartesı 1'' 
nü saat 11 de yapılaca, 
dır. İsteklilerin Lüleb11~r 
gazda Satın~lma Kort11 

yonuna gelmeleri. ( 150
1
)8) (47 .. 

* * * at' 
Alpullunun 2500, ~ıtl11iıt hisarın 2000, Vııe ti' 

3000 kilo revir koyu!'' ~i 
ne ihale günü yine ıst S' 

çıkmadığından yenide~Ş' 
çık eksiltmeye konu1J1193S 
dur. İhalesi 2 7 ağustoJ dı!· 
salı saat 17, 18, 16 9

11
s}' 

İsteklilerin Vizede Sat;111e' 
ma Komisyonuna ge 
leri. (148) !4720) 

• * * ,, si' 
46300 kilo sade ya~oS'1' 

tın alınacakdır. Bir kı ti sO 
nun muhammen bed:o Ji 
kuruştur. Bedeli 3 7 O J>.tJ.' 
radır. Eksiltmesi 21 giitıil 
tos 9 3 S çarşamba ~c)Jf· 
saat 16,30 da yapı}ac ,rs~ 
Eksiltmeye girme rberiıı; 
2778 liradır. Tek,1 s1' 
ihale saatından bır 58tJt'' 
evvel Lüleburgazda erf'le' 
alma komisyonuna 11 

leri. (122) (4497) 5s71 
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<ILllH~A~A 
..L'.:::>AN V<AS 

An kara Nüm u ne Hastan esi Baş ~1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 
Tabipliğinden: ~ Türk Hava Kurumu ~ 
Hastanenin 19 35 Mali yılına ait aşağıda miktar,cins ve § BÜ y Ü k p ı· yan g osu ~ 

tahmin fiatı ve eksiltmenin şekli ile muvakkat teminatı ~ 5 
~azılı eczai tıbbiye, Tülbentbezi Sargılık Amerikan bezi, § Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir S 
Rontken Filmi, Kat Küt ve muhtelif laboratuvarlar ve := 19. cu tertip 5. ci Ke,ide 11 EylUI 935 dedir = 
dişçi malzeme ve eczası eksiltmeye konmuştur. - B •• •• k • k • -

Şartname ve listeleri Ankarada Nümune Hastanesi § U Y U 1 r a m 1 Y e § 
Baş Tabipliğinden ve Istanbulda Sağlık ve Soysal Yar- = 35.000 Lı· rad 1 r § 
dım Direktörlüğünden aiınır. : = -. Eksiltme 17 Ağustos 935 Cumartesi günü saat 10 da = = 
Ankara Nümune Hastanesinde yapılacaktır. 5 Ayr1ca : 15,000, 12,000, 10,000 Lirahk ikrami· 5 

Dikkat : Muvakkat teminat için para alınmaz. § yelerle 20,000 Lirahk bir mUklfat vardır. ~ 
Banka mektubu veyahut bedeli nakten Maliye Merkez ;;'lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll IUm. 
Aiuhasipliğine yatırılmış vezne makbuzu olacaktır. 

rahmin edilen Miktarı 
Piat 

(1977) (4479) 

Li. Kr. 
ssoo 
2sso 

noo 
6SQ 

2soo 

200 

30o 

ioıo 

........ 

245 Kalem 
1500 Kilo 

7 Kalem 

20 tı • 

42 " 

Muvakkat 
Teminatı 

Lira K. 

Cinsi Eksiltmenin §ekli 

487 50 Ecayi Tıbbiye Kapalı zarf usulü 
214 3 A. Marka Pa· Açık Eksiltme ,, 

,, ,, 
" Pazarlıkla 

. 187 50 

Tülbent bed 
Sarğılık Ame
rikan bezi. 
Rontken Film Açık Eksiltme ile -

15 

22 50 

ve eczası 
Dişçi Malze· - Pazarlıkla 
mesi 
Laboratuvar 
Teşrihi mara· 
zi, Kimya La· 
boratuvarı ec .. 
zası. 

Pazarlıkla 

75 75 Kat Küt. 'Açık Eksiltme ,. 
5876 

-8cvhudc İsl"'ar etmeyin .. 
Ben bütün Tü,.k)y,cnin 
kullandığı AQISIN Trcat 

Sabunundan baska Sabu 
is+cmcm ... -----

~....._ ________________ ~--------------------1 
• 

iŞ BANKASINA 
'fENi MEMUR ALINACAKTIR 

lürkiye İş Bankasından: 
ltte

8
tnkanuz servislerinde çalıJmak üzre Lise veya Ticaret Liseleri 

l\t:;:ıanndan imtihan ile ıs memur alınacaktır. Müsabakada kaza· 
bUeııt arasmda aynca yüksek tahsil görmilı ve yabancı lisanlan iyi 

.\1ı er tercih olunacaktır. 
tine ~~tak memurlara imtihandaki muvaff akiyet ve tahsil derecele

\' &ore (100) lira ile (70) lira arasında aylık verilecektir. 
IUb il 

21
• ile imtihan 31 Ağustos 193 S de İstanbul, Ankara ve İı:mir 

e crırn· d l:: ız e yapılacaktır. 
l n son Yazılma tarihi 15 Ağustos 1935 dir. 
ııtck]' olanı · · ·h 'd · ah • ar gırme ve ımu an şartlarına aı ız nameyı 

nkara, İstanbul ve İzmir şubelerimizden alabilirler . 
.. ?fa!t::s_ ------

Devlet Demiryolları ve Limanları iıletme 
Umum idaresi ilanları 

Muhammen bedeli 40 000 lira olan Ankara, Eskişe
hir, Konya ve Samsun depoları su tasfiye tesisat.lan 
? ~-o-o~ ı; f\Q'7::art,..~i e:-ünü saat 15 de kapalı zarf usulıyle 
Ankarada İdare binasında ihale edilecektir. Bu işe gir
mek isteyenler 3000 liralık muvakkat teminat ile ka
nunun tayin ettiği vesikaları, kanunun 4 üncü maddesi 
mucibince işe girmeye kanuni manileri bulunmadığına 
dair beyanname ve tekliflerini aynı gün saat 14 de 
kadar Cer Dairesi Komisyon Reisliğine vermeleri la
zımdır. Bu işe aid şartnameler 200 kuruş mukabilinde 
Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satılmaktadır. 

(2040) (4550) 5967 

İlk eksiltmesi feshedilen ve muhammen bedeli 19 7 4 2 
lira olan 32 kalem lastik malzeme 28-8-93.5 çarşamba 
günü saat 15,30 da kapalı zarf usuliyle Ankarada İda
re binasında satın alınacaktır. Bu işe girmek isteyenle
rin 1480,65 liralık muvakkat teminat vermeleri ve ka
nunun tayin ettiği vesikalar ve işe girmeğe manii kanu
ni bulunmadığına dair beyanname ve teklifler ile a.ynı 
gün saat 14,30 a kadar komisyon Reisliğine vermeleri 
lazımdır. Bu işe aid şartnameler parasız olarak Haydar
paşada Tesellüm ve Sevk l\lliidürliiğümüzde Ankarada 
Malzeme Dairesinde dağıtılmaktadır. ( 4 7 30) 

Edirne Şarbayllğından: 
Beheri 21 lira kıymet muhammineli ve bir pusluk 

~?.ru genişliğinde ve 7 metre mikabı nominal büyüklii
gun~~ v~ ölçü ayar baş Müfettişliğince muayene edilmiş 
ve Turkıye'ye ithali hükumetçe kabul edilmiş ve güm
rük resmi ve bilumum masarifat talibine aid ve Edir
neye teslim edilmek şartlarile 20 aded su saatı açık ek
siltme ile satın alınacağından isteklilerin ihale günü 
olan 24-8-935 günü saat 11 de Edirne Belediye Encü
menine müracaat eylemeleri ilan olunur. ( 4693) 

.. 

Yüksek Ziraat Enstitüsü 
rektörlüğünden: 

Bu yıl Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsünün Ziraat, 
Baytar Fakültesine Kız ve Erkek ve Orman Fakültesine 
yalnız Erkek parasız Leyli paralı Leyli ve nihari talebe 
almacakdır. Enstitüye yazılabilmek için aşağıdaki şart
lara uymak gereklidir. 

1 - Lise mezuniyet imtihanını vererek Bakaloryası
nı yapmış veya Lise Olgunluk diplomasını almış olmak 
(Bakaloryasını yapmamış veya olgunluk diplomasını 
almamış Enstitüye alınamaz) ve Türk Tabiyetinde bu
lunmak lazımdır. 

2 -İstanbul Üniversitesinin Fen Fakültesinden nak
len gelecek olanlar orada okudukları sömestrelerden, 
muvaffak olmuşlar ise, ikisi kabul edilerek Baytar9 
Ziraat ve Orman Fakültelerinin üçüncü sömestrelerine 
alınırlar. Ancak Baytar Fakültesine girenlerin bu Fa
kültenin birinci ve ikinci sömestrelerinde okunan Ana
tomi dersine de aynca devam etmeleri ve Ziraat Fakül
tesine girenlerin Ziraat stajını yapmaları gereklidir. 

3 - Enstitüye girecek talebenin yaşı 17 den aşağı 
ve 2 5 den yukarı olamaz. Nihari talebe yiiksek yaş 
kaydına bağlı değildir. 

4 - Parasız Leyli talebeden mesleklerinin lüzum 
gösterdiği beden kabiliyeti ve sağlamlıkları hakkında 
tam teşekküllü bir hasta evi kurulunun raporu lazımdır. 

5 - Enstitüye yazılan talebe iki ay içinde, yeniden 
sağlık ve sağlamlık muayenesinden geçirilerek ertikle
rinin lüzum gösterdiği beden kabiliyetini gösteremeyen
lerin Enstitüden ilişiği kesilir. 

6 - Ziraat Fakültesine girecek talebe Ankarada Or
man ç; ftliğinde 1 O ay staj görmeğe mecburdurlar. 
Bu staj müddetince talebeye 30 lira aylık verilir. Yata .. 
cak yer Çiftlikde parasız sağlanır. (Stajiyer talebenin 
yemesi ve içmesi de Enstitüce sağlandığı takdirde ken-
dilerin€ bu 3 O lira verilmez). . 

7 - Parasız yatı talebesinden staj veya okuma dev
re$İ içinde, sonradan meydana gelen mucbir haller dı
şında olmak üzere, kendiliğinden stajını veya okumasınt 
bırakanlardan veya cezel olarak çıkarılanlardan Hüku
metçe yapılan masrafları ödeyecekleri hakkında verile
cek nümuneye göre Notelikden tasdikli bir kefaletname 
al mır. 

~ 8 - Enstitüye girmek isteyenler yukarıda yazılı ra
poı dan başka nüfus kağıdını, aşı kaadını, polis veya 
Urbaylardan alacakları Uzgidim kağıdını, Orta mekteb 
ve liselerde görmüş olduklan süel dersler hakkındaki 
ehliyetnameleri iliştirerek el yazılan ile yazacaklan 
pullu bir dilekçe ile ve altı tane fotoğrafı ile birlikde 
doğ·ruca Ankgrada Yüksek Ziraat Enstitüsü RektörJü ... 
ğüne başvururlar. 

9 - Pulsuz olan ve 8 inci maddede yazılı kağıdların 
ilışik olmadığı dilekçeler gelmemiş sayılır. 

1 O - Vaktinde tam kağıtlarile başvuranlar arasın
dan kabul edilecek talebe diploma derecesine ve başvur
ma tarihlerine göre seçilirler. 

11 - Cevab isteyenler ayrıca pul göndermelidirler. 
12 - Başvurma zamanı Temmuzun on beşinci gü

niinden Eylülün 30 uncu giinü akşamına kadardır. 
Bundan sonraki başvurmalar kabul edilmez. (1757) 

(4080) 5779 

lstanbul Limanı Sahil Sıhhiye mer
kez satınalma komisyonundan : 

Merkezimiz itlafıfarında kullanılmak üzere dört ka
lem itlafıfar malzemesi açık eksiltme ile satın alınacak
dır. 

A - Tahmin bedeli 1350 liradır. 
B- Şartnameleri Merkezimiz levazımından bedel

siz olarak alınır. 
C - Eksiltme 3 Eyliil 935 sah günü saat 14 de Ga

latada Kara l\ıfustafapaşa sokağında İstanbul Limanı 
Sahil Sıhhiye Merkezi Kom'~ .. ,... .... 1mrla yapdacakdır. 

E - Muvakkat teminatı 102 liradır. 
F - İstekliler bu• işin ehli olduklarına dair Ticaret 

Odasından bu davet tarihinden sonra alınmış bir vesika 
göstermesi şarttır . 

G - Eksiltmeye girecek olanların peyler sürülmeden 
evvel muvakkat teminatlarını yatırmış olmaları gerek
lidir. ( 4 705) 

Gümrük muhafaza genel ko
mutanltğı lstanbul satınalma ko
misyonundan: 

1 - Gümrük Muhafaza deniz vasıtaları için 3000 
kilo makine yağı 14-8-935 çarşamba günü saat ı O da 
pazarlığı yapılacaktır. 

2 - Tasınlanan tutarı : 1020 liradır. 

3 - Evsaf komisyonda görülebilir. 

4 - İstekliler yüzde 7 ,5 tutağı olan 77 liralık vezne 
makbuzu veya Banka mektuplariyle birlikte komisyona 
gelmeleri. ( 47O1) 
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Sinir, nörasteni, baygın
hk, helecan, heyecan ve 
bütün sinir hastahklarında HASAN .EK SUYU 

En mOhim ıinir raba~l%lıklannda ka~'i teairi~i gösterir. ~atalara ha!at •e tif~ •er~r. T~~~a~in yerditi uf •e baliı turunç çiçeklerinden elde edilmit dOnyamn en mOkemmel çiçek ıuyudur. Binlerce kilo çiçek· 
ıuyundan ~ıkanlmıt huliaaıı olan Neroli enna ıle Hann Gulauyu ve Gulyatı dahı aynı tabulıkte ve ayni .. fiyette titelerde sablmaktachr. Huan depoau 1 Ankara, L.tanbul, Beyptlu. ,_ ' 
Umumiyetle bütiin fotoğraf 

Makinaları birbirine benzer. 
Fakat; cins, hauaslyet ve dayanıkhk noktala· 

laranda mUsavi de§ildlr. Paranızı nhjln beyhude 
yere aoka§a atacaksınız. Aldanmayınız ve muka· 
yeae ediniz. ~rkah 

Fotograf Filim 
Sinema ve 

PROJEKSiYON 
Maklnalaranın yUkaek mezlyetlerlnl kendiniz taa
dlk edeceksiniz. 
Bütün yenilikleri çıkarar 
dünyamn en büyük ve en 
meşhur yeğane fabrikası 

" ZEiSS • iKOrt ,, dur. 
En son yeni modeli 8x9 rol· 
fllm "SIMPLEKS,,' "nETTAR,, 
" 1 K On TA,, ve telemetrell 
"SUPER IKOnTA,, maklnalar1 
aatı9a Cjıkardmı,tar. 

26 N!: · Yeni Cjıkan "Pernoksfllm,, 
28 Şayner, emaallnden daha 
seridir. SUr'at ve clnslle hlCj 
bir benzeri kıyas edilemez. 

Fototraf malumeai satan 

dükkanlarda arayınız. 

Katalog .e yalnu toptan aabt yeri: 

JACK ROTTEnBERG 

İSTAnBUL • BEYOtiLU 

AsiDin Kenan 
Sizi ıotuk altınlıtından, nezleden, gripten, bat Ye dit aj'nlarından 

koruyacak en iyi iliç budur. 

~~!!!!ismine dikkat buyurulması '!!!-5769~ 

Osmanlı Bankası 
. . 

Tor k An on ı m Şirket i,-T esi s Tarihi: 1863 
Sermayesi: 10.000.000 lngiliz Lirası 

TUrklyenin bathca 'ehlrlerlle 

Parla, Marsilya, nis, Londra ve Manfieaterde 

Mısır, Kıbrıs, Irak, Iran, Filistin ve Yunanistan'da 
ıubeleri 

Yugoslavya, Romanya, Suriye ve Yuna-
nistanda Filyalleri vardır. s1so 

He.r türlü Banka muameleleri yapar. 

•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı •ıııı•ıııı•ıııı•ıııı 

K A Ş E 

NEOKALMINA 
PERNOX 

FiLM l.tiklll caddesi, eaki T erkos Han 
Poata kutuıu B O 2281 Grip - Nevralji - Baş ve diş ağrılan -Artritizm- Romatizma 

·!!!!!!!!il!!~~~~~~~~~~~J •ıııı•ıııı•ıııı•ıııı ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı• 

Fakat ırtce7ku•u'••••••• ... •• ... 
<1Ücudünüzü 

NİVEA 
kremi • yalı 

ile uvmalı unutmayınız! BuYs a y-eöe 
cünı,te yanmak tehlikesine 
kırt• korunmut olursunuz~ 
ıeniniz taze ve ıatıamıa,ır. 

. Cildiniz ıum~ak ve ıerıin kalır. 

KAPALI ZARF USULiLE 

Eksiltme ilanı 
Siimer Bank 

Umumi Müdürlüğünden: 
1 - Konya Ere§llalndekl bez fabrikası, hastane, 

memur ve lt~I evleri ln9aatı vahidi fiyat eaaalle 
ekalltmeJe ~ıkaralmı9t1r. Tahmin edilen bedeli 
112,S&S,25 llrad1r. 

2 - Bu ite aid evrak ,unlard1r : 
a) Eksiltme tartnamesl 
b) Mukavele projesi • 
c) Fennt tartname 
d) Husust 9artname 
e) Metraj ve k99lf hUfba cefvell 
f) Projeler · 
lateyenler bu evrakı 585 kuru, mukablllnde SU· 

mer Bank Ankara 9ubeslnden alabilirler. 
a - Elcalltme 23 A§ustoe 183& cuma gUnU aaat 

18,S da Ankarada Ziraat Banksı binasında SUmer 
Bank merkezindeki komlayonda yapllacakt1r. 

4 - Eksiltme kapall zart uaullle yapllacakt.r. 
S - EksHtmeye glrebllmek l~ln lateklllerln 

8,878 lira muvakkat teminat verm•I ve bu gibi 
l9lerl muvaffaklyetle yapmıt oldutunu · vesalkle 
labat etmesi llzımdır. 

8 - Teklif mektuplar1 yukarda ıazddı§ı gUn ve 
ve aaatten bir saat evveline kadar mUnakaaa ko· 
mlayonuna v•lleblllr. poata ile gönd•llecek mek
tuplaran nlhayat ihale saatinden bir saat evvell· 
ne kader gelmlt ve zarfın kanuni 9ekllde kapa· 
blmıt olmaaı llzımd.r. 8044 

lstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Mer-

A - Merkezimiz emrindeki Galata motörü pazarlıkla 
tamir edilecekdir. Tahmin bedeli 945 liradır. 

B - Bu motör tamirine aid şartnameler merkezimiz 
Levazımından parasız alınır. 

C - Pazarlık 16-8-9 3 5 Cuma günü saat 14 de Gala
tada Kara Mustafa Paşa sokağında merkez komisyo
nunda. 

D - Pazarlık suretile yapılacakdır. 
E-Teminat mikdan 71 lirdır. 
F - İsteklilerin benzin motörü ve gemi tamiri işleri

nin ehli olduklarına dair Ticaret Odasıpın davet tarihin
den sonra alınmış bir vesika aranılacakdır. 

G - Pazarlığa girecek olanların saat 14 de kadar 
muvakkat teminatlarını merkez veznesine yatırmış ol-
maları şarttır. ( 4 6 5 5 ) 6034 

MOkemmellyetinln sırn: terklbınde 

k old krem•ın tazlalıOıdır. 

kald krem ile yapılan bir sabun. 

fazla mikdarda ve kolayca k6pük 

yapar. 

K6pOGO cildi yumuşatır. kılların 

ılr'alındakl yaOlı maddeleri giderir. 

ve usturanın yQrQyo,ono kolaylat· 

tuw. Bu k6pQk cildi tahri• eımeı ve 

yQıde hafit bir Hl'inllk bırakır. 

Cllbb• tır•• sabunu 
pr•tlk, ••k ve yık .. 
nablllr bir kutu d•ru• 
nunda •atıhr. 

Bu kutu. her vakit yeni bır u · 
bun konmak üzere saklanabilir iri 

bu da bir 

.. 

AR GiBi 
'3EYAZLATIR 

Nafıa Vekaletinden: 
Maade 1 - Eksiltmeye konulan İş ' Yenişehirde 

Nafıa Vekaleti binasının ön ve arka tarafında bahçe 
tanzimi, İhata divarlan ve parmaklığı, arka tarafta 
bir adet havuz, asfalt yol, ve Çimento karo trotuvar in· 
şasıdır. 

Bu inşaatın keşif bedeli 16864 lira 23 kuruştur. 
Madde 2 - Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlar· 

dır : 
A - Eksiltme şartnamesi 
B- Mukavele projesi 
C - Nafıa işleri şeraiti wnumiyesi 
D - Fenni şartname 
E - Keşif cetveli 
F- 5 adet Proje ve tafsilat resimleri. 
İsteyenler bu şartnameleri ve evrakı 84 kuruş muka• 

bilinde Nafıa Vekaleti Levazım Müdürlüğünden ala• 
bilirler. 

Madde 3 - Bu işe aid eksiltme: 20-8-935 salı günü 
saat 15 de Nafıa Vekaleti yapı işleri Umum Müdürlü• 
ğünde yapılacaktır. 

Madde 4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyledlr. 
Madde 5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinhı 

1264 lira 82 kuruş muvakkat teminat vermesi ve Nafıa 
Vekaletince verilmiş Fenni ehliyet vesikasını göstenııe
si lazımdır. 

Madde 6 - Teklif mektuplan; Yukarıda ( 3) üncii 
maddede yazılı saatten bir saat evveline kadar Nafıa 
Vekaleti Yapı İşleri Umum Müdürlüğüne makbuz rnu• 
kabilinde teslim edilmiş bulunacaktır. Posta ile gönde
rilecek mektupların nihayet ( 3) üncü maddede yazılı 
saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür murfld 
ile eyice kapatılmış bulunması lazımdır. Postada oıaca1' 
gecikmeler kabul edilmez. ( 1964) ( 44 7 ı) 5915 
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