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İtalyanlar 
Örfi idare 

Dündenberi Oniki Adada 
ilanına Lüzum Gördüler 

Takas Yolsuzluğu 

81 kişinin muhake
mesine karar verildi 

BUGÜN 

•tacude ı 

• '!beıda • 
&~de; lllcide : 
''-"da: 

Peyami Safa'nm fıkrası : 
" Sıcaklar ve fikirler " -
Siz ne dersiniz ? - Şehir 
haberleri. 
Ankara telgrafları - Hu
susi haberlerimiz - Niza
meddin Nazif'in yarısı: "A· 
t asta kazısı., - Felek'in 
fıkrası : "Görüşmelere de
vam" - Neclp Fazıl Kısa
kurek'in fıkrası : " Apart
nu.n isimleri ". 
Aziz Hudai Akdemir'in tef
rıkası : " Bizde casusluk " 
- Saflık ôiüdu - Seviş
meler, evlenmeler. 
Son haberler - Alman b
dm casusu: Matmazel Dok
tor • 
Memlekette TAN. 
Radyo. 
Hidiseler karıısmda Avru· 
pa ıazetcleri. 
Kazan Hanlıimm son elin· 
leri - Faydalı bilgiler t -
Hikiye. 

Bakanlar Ku
ruıu Burada 
loplanacak 

Ankaradaki Bakan
lar da geliyorlar 

il Bakanlar kurulu 
~'tbakan lsmet Inönü daha 
~ lstanbulda kalacak
~ Bakanlar kurulu bu -
~~e ıehrimizde toplanarak 
~etçe önemli görülen me
~le tetkik edecektir. Bu se-

Ankarada bulunan bakan-
'9...,, [Arkası 9 uncuda] 

HABEŞ işı iCIN İtalyanlar 12 
2 milyon lirayı geçen bu suiisti
malden kimler mes'ul tutuluyor ? Üç devlet konferansı Adada Bazı T ed 

t 1 birler Aldılar Birinci Takaı komisyonu zama -
mnda Hıriata Ninidiı ve arkadaşla
rı tarafından yapılan kereste taka11 
yohıuzluğundan dolayı tahkikat dos 
yaları ikiye ayrıhnı§, Hıristo ve ar· 
kadaşları doğrudm doğruya ihti • 
sas mahkemesine verilmiş, komis • 
yonu tetkil edenlerle diğer ilgili 
memurlara ait 400 sayfalık dosya da 
llbaylık idare heyetine gönderil
mitti. 

y a r 1 n o p a n 1 y o r Atina, 14.A.A. - Reuter ajanu 
bildiriyor : 

Oniki adada Rumlar hakkında ula 
bir kontrol tatbik edilmektedir. Bu 
adalarda örfi idare ve muhasara du· 
rumu vardır. 

Fransızlar eğ~r İtalyanları tutacak olurlarsa, 
İngiltere Fransayı Almanlara karşı yalnız 
bırakacak, Avusturya işine karaşmıyacak 

t 

Ulusl•r Kurumu konseyinck Habeı ifi ıörü1ülür1:e11 ... 

İtalyanlar tarafından tahkim edi-
len Leros adası ailih ve mühimmat 
deposu halindedir. Rodos ve Leros 
adasında birçok evlere el konmuş· 
tur. Bunlar Eritredeki balyan cep
hesinden gelecek hasta ve yaralılara 
tahsiı edilecektir. 

Hıristo Ninidiı ve arkadaılan ta· 
rafından kereste çıkarılması için 
takas komisyonundan ithal vesika-
11 alınmakla beraber bu vesikaların 
mukabili olan kıymette kereete çı
karılmadığı ve binaenaleyh, mem-

K 
•• ç v lekete girmesi lüzumlu olan para· 

Oy ocugu- nın da bu suretle girmediği müfe-t
titler tahkikatı ile görülmüttü ve ya-

d Z k 
A pılan yolsuzluğun da bir buçuk ve· n un a e asın 1 ya iJri milyondan ÇOk olduğu aonU• 

cuna varılmıştı. 

B 1 
v • llbayhk idare heyeti bu uzun ve 

İ eyeceg iZ çatalh itin tetkikini bitirmit ve 
dün kararını vererf k ilgili olanla· 

[ Hu• u a I m u ha bir l mis ra bilctirmiştıir. Karar eberiyetle 
b i 1 d i r i y o r 1 çıkmqtır. Bu karara göre eski ta • 

Par.is, 14 A.A. - Aralarında yap
tıkları bir eaatlik bir konuşmada 
Laval ve Eden, üç devi-et konf eran· 
sına ait planları görütmüşlerdir. iki 
hükumet adamı cuma günü, açıla • 
cak konferanstan evvel yeni bir oy
laşma (fikir teatisinde) bulunmıya

Anbn, 14 ku Jromisyonunu tetkil eden ko • 
Kültür Bakanlığı. ilk mekteplerin misyon reisi (eski tecim direktörü) 

• çalışma programlarmı daha sade ve Muhsin, Tecim Oda11 genel aekre
/BmeU bir yola koymak ve BUan1ıkça teri Vehbi, Zahire bonası genel 
verilecek direktiflere göre lüzum gö- sekreteri AJrif, tecim itleri komi -
rülen yenilikleri yapmak için bir ko· seri ve komisyonun başkan vekili 
misyon teıkil etmİ§tİr. Bu komisyon Bahri Doğan, eaki endüetri direk· 
yapılacak yeniliklere ıöre ayn ayn töril Refik. Deniz tecim direkt8ril 
projeler buırlayacaktır. Müatepr Müfit Necdet, eeki tecim direktiiril 
Rıdvan Nafizin bqkanlıimda tqkil Zeki, endO.trl milfettiıl Daai• te
edilen bu komiqonda tu ..at ur- dm odur muamelat cHrektkll Tafp 
dır: tik tec1rilM pae16eldk .eldll Semt (baraya kadar Jromfqonda 

caklardır. 
Laval ve Eden, yarın sabah ~

riste bulunacak olan Aloiıiyi be1'
lemektedir. Eden busUn öileden 
sonra Politia ile a&iifecektir. 

t'arıı,11/1. JcUC1!!'Mlm' ue ıu • 
giltere araüiila i"ulUn yaprlibil\i 
olan ilk Jronu!l!Jalar hakkında bil • 
yük bir gizlilik muhafaza edilmek
tedir. Bu hu.usta dıprıya hiçbir 
haber aızmamuına dikkat edilecek
tir. 

rArkam 5 lnddel EDEN 

SiVRiSiNEK MÜCADELESi 

Bütün Suçu Mücadele 
Heyetine Yüklememelidir 

Açık lağamları, su birikintilerini· en önce 
kaldırmah, yapılan neşriyat mübalağahdar 

lstanbul Srtma Jlacadele tefiil~tı 
•puı dolıtoı A11m 

~nadolu ~ak~ımda 929 yıhndan
berı ailren aıvnainek mücadelesinin 
iyi sonuçlara vardığını yazmıştık. 

Bu mücadelenin klfi aayılamıya
cağı ve sivrisineklerin bili .nrn ile 
dolaştığı yolundaki ne,riyat üzeri• 
ne, İstanbul Sıtma Mücadele Te,. 
kilitı Ba,kanı Dr. A•ım Aarak ile 
gCSrüştük. Bize su izahatı verdi : 
"- Mücadele latanbulda 929 yılı· 

nın aon ayında 'baılamıttır. Birkaç 
sene içinde tamamlanacatı hakkın
da da ıimdiden bir şey .CSylenemes. 
Fakat. yapılan çalr9ftlalarm çok ve
rimli sonuçlara nrdıtı meydan6· 
dır. 

Sivrisineklerin hücumundan ter
kolunmağa yüz tutm bu sahada ite 
giriıen mücadele teşkilltı, bu bir 
samanda birçok ailrillerf imha et • 
timıittir. Mücadeleden lince çelri • 
len ıstırapları kimse unutmamıştır. 
Kapalı odalarda bile oturuJmuken. 
bugiin bahçelerde oturmak ve rahat· 
ça yemek yemek mUmkiin olabill • 
yor. 

1 Arbu 7 kıcideJ 

.l.bamrı mabalie_,""1,. llarar ve. 
riltltalenleD: rAJd, Suat K•raosman, 
Dlilllı. .._,. ••bızlllt1 Muhsin, 

Fe»l -.. Hakkr. .... 1 iZ ~ (Ara. g UDCUda] 
~ • 1 ... • .... Talim ==~llilıi-~ .................. ı:===== .. -~ ....... --... -======= 
te-~'~;;~;~~1~~i~;;~ i;eri~ ~ Tıelefon ş·ırketi ....11n Alm!!a tu, •eyzi, Şevki, Adana ilk tedri- GI U 
tat ·· '81Pekt8ril Atıf, S.. • Uk 

~~=.=~ Mukavelesi Hazırlanrvor 
Remti n Muvaffak, Burdur ilk ted- •,7 
~!:kt!:eı!:old.~ Şirket satın ahnırken memurlar ken ,. 
ta1,. xuıt0r direktöril Kemaı x.,.. haklar1nın da aranmasını istiyor ~ 
EDtim1:;eaut yatı mektebi direktörü Ali SA TIN ALINMA ~T· ., nı _ 

1 
MU Y .......n chrlık Bakanı Ali Çetinkaya ile 

omisyon Dk mekteplerin mllfre- YEN KA VELE - KONUŞMA tenin aaWıiyettar delegeleri ı 
dat proçamlanm ve propmlan ali UCRETLERI - MEMUR Gill .e Boyan araunda cereya 
kadar etmetl itibarile ilk mektep ki- VE iŞÇiLER mekte olan mUsakereler bitmiı ve 
taplarmı ve yeni yapılacak kay mek· . • lefon tebekelit>in hilk\lmet tarafmu 
tepleriniıı tiplerini birer proje halin latanbal Telefon IOSyeteainin lltm utm almma pıtlan etrafında uyu· 
ele teabit edecektir. Komisyonun çaiıt alınması etrafmda tebrimizde Bayın· [Arbsı 7 incide) 
malan ay tonuna kadar cleftm ede-
cektir. Dün köy mektepJeri etrafmda =-============ıı:::::==---=====-~=-====~= 
uzun müddet cörf1tWmüt ve inceleme 
ler yapılınqtır. Köy mekteplerinde, 
köy çocufunun seklamı açmak, oku· 
mumı daba kolaylqtırmak ve köy 
ba~~ daha iyi bir düzene cirme
alni temın etmek projelerde cözetile
cek bqlıca amaçlardır. 

Dış Bakanlllı fifre 
Memuru ortada yok 

Ankara, 14 (Hususi muhabi -
rim~ bildiriyor) - Dıı Bakan 
hk şıfre memurlanndan Hay
rettin Fuat ortadan kaybolmut
tur. Bakanlık, üç güne kadar 
gelmezse hakkında lizmıgelen 
mua_m~lenin yapılacağını ilin 
etmıştır. 

Doktorların 
Tasnifi Bitti 

Fevkallde, birinci, ikinci 
sınıflarda kimler v • r ? 
Etibba odasında doktorlarm sınıf· 

lara aynlmuı içi üzerinde derin ince
lemelere devam Qlunmaktadır. Bey· 
oğlu mmtakaaı doktorları üzerinde 
duran heyeti idare, celeeek hafta sa
h cilnil yapacap toplantıda bildin 
doktorlan aınf1arma ayırmıı buluna
cak ve muf liatelerinl ıubelerine Pil 
derecektir. 

Bir sabah ıueminin yudılı p"bl. 
doktorlann unıflan üzeriııde- bul ile 
liye tahakkuk ıubeleriace ltirular J8 
pıldıp katiyen varit delildir ft ba· 
ber uılaızdır. Eauen IJlllf1an tuy • 
ytin eden doktorlarm itiran .dahi ka
bul edilmiyec:ep sibi bu .bulUlta Ma· 
liye dairelerinin de bu tuaif itine mtl 
dahaleleri yoktur. 

Oda idare heyeti. uaJamu mufla. 
[Al'lmı2.iQciclel 



SICAKLAR VE Fi KiRLER İstanbul da arsı
lusal bir şenlik 
azırlanıyor 

Ne Dersiniz? 
NiÇiN SORMUŞLAR? 

Rüyalarımız, bir bakıma, uy
kunun karanlık ve tatlı sıcaklı
ğında eriyerek buhar haline ge
len fikirlerimizdir; fikirlerimiz, 
hendesi biçimine kavuşmuş, ri
yazi bütünlüğünü kazanmış bi
ı er rüya olduğu gibi. 

Uykunun karanhk ve tatlı sı
caklığı yerine havaların aydın
lık ve tatsız sıcaklığını koyarsak 
ne değişir? Gene şuurumuzda rü 
ya haletine benzer bir gevşeyip 
esneme, zihnimizin mimari niza 
mmı bir hulyalar anarşisine çe
viren, zekayı tebahhür etmiş 
bir mantrk addettiğim sayıkla -
maya doğru götüren sıcak hava 
Jarm tesirini daha başka türlü 
anlarız. Yaz ve rüyanın biribiri
ne yakın a:kra:ba mefhumlar olu 
şu, belki de sıcaklarla fikirler a
rasında böyle yan fizik, yan psi 
kolojik bir münasebet bulunma
sından ileri geliyor: Fikirlerin 
hendesi kalıplarını eriten, zavi
yelerini kırarak gene hemen da
ğılmaya ve değişmeye mahkum 
sisten yuvarlaklar haline geti -
ren, tenazurunu bozan yaz mev
simi, belki bunun için ekseriya 
şiir mevsimi olarak selamlanmış 
tır. 

Nis, Viyana, Montekarlo ve bir
çok su §Chirlcrinde her yıl bu §e· 
hı'rler nrımrn:.ı biner sezon tahsis e
dilir ve bu sezonda :ıenlıkler yapı
lrr. Burı::ı arsıulusal bir tabirle Fes
tival (§enlı"k) denmektedir. Bunu 
b~r yıl yapmakt-rın maksat ~hirlc -
rın fabii ı-.c tarihi güzelllkleriru· ta
nrttırmaktır. 

Bundan belki bir ay kadar ev- ıreçen senenin takaitini aynen ve
vel, bu aütunlarda, bir avukatın receksini%. Sonra maktu verginiz 
kazanç vergi$i alınırken yapılan kararlaıtıktan sonra eğer fazla 
muameleyi beğenmemiı görüne- vergi alınmıgsa geri isLımıiniz.,, 
rek anlatmııtık. lf kıaaca §U idi: dedi. Ben de "- Ben kanunu böy 
Bu .rene kazanç vergi.ri maktu bir le anlamıyorum amma madem ki; 
mikdar %am gördüğü için nisbi böyle diyor.sunu%, ne yapalım? 
kıamı yarı indirildi. Sözü geçen Zaten bi% de vergiyi sizin dediği. 
avukat ta vergisini Haziran taksi- niz gibi verdikti. O halde madem 
ti olarak geçen verdiğinin yarısı ki; İf doğru yapılmı§ neden beni 
olarak uermek iatemif, lakin §Ubc aradınız? .. ,, diye sordum. "- Bi
almamıı. Haziranın da sonu imiı. zim arzı arayışımızın sebebi §U: 

Peyami SAFA 

Arsıparlamenter kongreden 
dönenler 

Brükselde toplanan Parlimento
Jar konferansına giden delegeleri • 
mizden Eliziz saylavı Fazıl Ahmet 
Aykaç dün şehrimize gelmiştir. 
Fazıl Ahmet Aykaçın beyanatı

na nazaran konferans barışın kuv -
vetlendirilmesi yolunda faydalı ka
rarlar vermiştir. Konferansta Kü
çük Antant ve Balkan Ant.ı.ntı te -
~irli bir sulh funili olarak telakki e
dilmiştir. Türkiyenin barış yolunda 
sarfettiği gayretler takdirle ka-rşı -
lanmıştır. Konferansta işsizlik, ça
lışına saatlerinin tanzimi, dünyanın 
genel iyasal durumu, para mesele
si, emniyet ve silahsızlanma işleri 
gibi meseleler görüşülmüştür. 

Konferans Türk kadınlarına say
lav seçilmek ve seçmek hakkı ve -
rilmc&ini de \kııt\11m1J ve BUyUlC 
Önder AtatUrk haklcınd~ hararetli 
tezahüratta bulunmuş•ur. 

Kongrenin kapanma söylevini de· 
legelerimizden Esma Nayman söy
lemiştir. Esma Naymanın Brüksel 
<Sergisinde verilen son ziyafette söy 
lediği bu söylev 90k alkışlanmıştır. 
Bu dcfaki konferansa İtalyanlar da 
~ştirak etmiştir. 

Şarbay muavinlilji 
Sarbay muavini Hamidin Kocaeli 

ilbayhğına atandığını )"aztnl tık. 
Bu cihet dUn akşama kadar kendi
sine tebliğ edilmemi tir. Hamitten 
boşalacak şarbay vekilliğine İç İş
ler Bakanlığı hususi kalem dırek
törü Ekremin getirileceği söylen -
mektedir. 

Bir Bulgar Yahudisinin 
hilekarlığı 

Gümrük espektörleri, Bulgar te
baasından bir Yahudinin takas mu
ameleleri üzerinde görülen yolsuz
luğu hakkında tahkikata başlamış
lardır. Eski yıl mahsulUnü yeni mah 
'6ul vaziyetinde göstererek yapılan 
bu yolsuzlu~ birkaç yüz bin lira 
tutarındadır. Mesele, tahkik edili -
yor. 

No. 32 

Abanoz Bilezik 
RENE CHAMBE 

Artık hayretimin nerelere vardı -
ğını tasavvur edersiniz. Böyle bir 
yerde kadınların da bulunuşu, zih· 
nin bUtUn hudutlannı aşıyordu. 

Bu sefer Framond klavuzluğa baş 
tadı, elimden tutarak: 

- Haydi gidelim, dedi, daha gö
rülecek çok §eyler var. 

Mimi Fritz'in pek iltifatli tebes
sümleri ve kıvranışları arasında dük 
kandan çıkıyorduk: 

- Hiç olmazsa bir dakika kalsay
dınız efendim. 

- Hayır, ekim, şimdi değil, bir 
başka scf er geliriz. 

Çıktık. 
Yine dehlizi takip ederken, Mö • 

•we izahat verdi~ 
- Bu kız, dedi, mUlbmı Von Ja 

cobi'nin gözdesidir. Yani gözdesi -
dir <!ediğim zaman, hep onun malı
dır demek istemiyorum. Burada ka 
ti bir nizam vardır: Bütün kadınlar 
erkekler için, bütün erkekler kadın 
lar için. 

Kendimi tutamadım ve sordum: 
- Burada daha ba ka kadınlar 

"ar mı? 
Möewe gururla omuzlarını yük -

eltti; 

Bu~ benzer şeyler basit !jCicjlde 
bizdeı le yapılmış, fakat daha ziyade 
bu işte uırihi eserler kullanılmış
tır. Yabancıları memlekete celp için 
bumın kafi gelmediği anlaşılmış ve 
bu yıldan itibaren bizde de Festi
val yapılması kcırarlaştınlmıştır. 
Bu Festivalin cazip bir şekilde geç
mesine bilhassa dikkat edilecektir. 
Bunun için şehrimizde belediyenin 
hinr.ıycsinde bir komite seçilmiş ve 
bu [komite evvelki gün ilbaylıkça 
da tesçll ,xtilmiftir. 

Ce%aya çarpılmamak için tama- Si% 1ubeye ne verir.reniz veriniz 
mını IJermi§. Hadue bu •• Bu belki almaya mec:burdur. Eğer ekıik 
haklı, belki haksı~ bir şeydir de- veriracniz onu da alır ve 0 ekaik· 
iil mi ya? .. Birkaç ay ıonra Ma.- likten dolayı .rize ceza kesmek tıe· 
liye mürakıpliği ifle alakalı görü- rekira onu da ai:e haber verme• 
nüyor. (Tan) dan avukatı aoru- Jen yapacaktır. Si%i ika:ı. edip pa
yor, Adresini veriyoru:ı. ve doğru- ra almamalı edeme:ı.,, dedi. 

su bu n•ıriyatla bir yanlıglıiı doğ Ben ~şırdım Ve benden ekaik 
rultmuı olmaktan ötürü ıeviniyo- para almıyan memuru size §İka • 
ru%. Aradan hayli zaman geçtik- yet ettiğime nadim oldum. Me
len sonra, o avukatı görüyoruz; ve ierH adamcağız göz; göre beni 
İfİn aonu n• olduğunu soruyoruz. ce%adan kurtarmış. Halbuki müra 
Adamcaiı:c bi:ı.e anlatıyor: kıbin sözüne 6Öre

1 
hiç ikaz etme-

Festival Balkan haltesrndan bir
kaç gün evvel başlayacak ve bu su
ret]~ 1!alkan ~aftası şenliklerinden 
de ıstıfade e<llleoektir. Bizd~ y~pı
lac.fk Festfral, milli dans, oyun ve 
şa_r..kufan mürekkeptir. Bu Festival 
dıger devletlerde olduğu gibi her 
yıl tekrarlan:ıcak ve Yunanistan, 
Yugoslavya, Arnavutluk, Bulgaris
tan ve Romanylldan 16 kişilik birer 
heyet gelecektir. Bunun sekizi kız 
sekizi <le erkek olacaktır. Bunla; 
Festh-.ale ı"§tlrak edenlerin milli el
hi.seJLYrinl giycccklerdlr. Bund;an 
ba§lta Roma.nyadan 6 kişilik bir Çi
gan orkestra h"ycti gelecektir. 

Komite Festival için blr prog
ram hazırlıyor. · Bu programa göre 
Fcstuval 14 eylulde Büyükadada 
ba.şlayaaaktır. Sut 14,JO da Yat
klüp önünde millı elbiselerle geçit 
rc.suu· ya.pıltt.oak ve &.."llt 16 da Luna 
Park meydanında milli danslara 
başla.rmcaJ..-tır. Bunun için Luna 
Park önün<kki meydandl.ı bazı ter
tlbat yapılrm1ktadır. 

lstanbuldan gelenler ~ Ada ha/. 
kı bu enlik/eri rahatça seyrıedebi
leoeklardir. Ayni gü11 saat 17,JO da 
murahhasltll'a Lun.a Parkta d'anslı 
çay ve ak?m Yatklüptc konsolos -
!arla r:lu I heyetlere hir balo veri
leoektir. Gece saat 21 de havai fi .. 
§eklerle şenliklere d.evam edilecek 
ve bu esnacla Jlmanı..lı.ıkl bütün nıe
nakı'p projektörlerini BüyükadaY.:t 
s;>ev.irernk-..4~... "'° m•İ r arl o-ı.ı ... -
dir. 

Ert~si glln s.:ılxılılcıyln rılıtrmd 
uluslar t.ıarafındaıı baymk çekme tö
rem" yapılacak, her ulusun bayrağr 
çeki lirken <J ulusun milli marşı oku"' 
nacaktır. Ayni gece A dada ~enlik/e
re devam edileoek vıe ertesi gün /s ... 
tanbula Jnr"lerek s-.at 1 l de milli 
elbiselerle Sirkeciden Taksim Cu
murlyct abidesine kader geçit res• 
mi yapılacaktır. Bu törene askeri ~ 
§Chir bandoları da i§tirak &dccek • 
JerdJ.r. Bundan .sonra da dört gUn 
şeMrd0 hususi gezmeler.e ayrılmış
trıı. Yirmi eylül cuma günıi büyük 
bir fener alayı )Vıpılacak ve bu 11/a
ya, Balk.cın olr"mpiyatlarına i~irak 
etmek üure lJChrimiz:e gelmi~ bulu
nacak .olrın spor heyetleri de i<;.ti
nik edeoeklerdir. Yirmi b.ir eylülde 
olimpiyadın sçılı§ töııcni yapıJacak, 
ulu~~/ heyetler milli elbis.elerik 
tör •ne iştirak edeceklerdir. O gün 
ak~m .saat 9 dtı. Thksim bahçesinde 
büyük bir balo vari/eoJlrtir. Bu bn.-
loya herkes r"ştlrak ıedebileoelctir. 23 
ey/{JJ alcşam1 yapılmak üzene kom/ .. 
tc bir müsamere zertip etmektedir. 
Ayn}. "4nıanda memlekete seyyah 
celbi için bu Fıestival etrafında ça
lışmrılar.a öncm.'c devam edilmekte• 
dir. 

- Buna mı şaştınız? dedi, elbette 
var. Burada yilz yirmi sağlam deli
kanlı yaşıyor. 

- Ya bu kadınlar? 
- Burada herkes gönüllüdür, ka-

dınlar da, erkekler de ... 
- Kaç kadın var 
- Otuz kadın var azizim. Bu pos 

taya ayrıca namzet kadınlardan da 
bahsetmiyorum. Bahriye nezareti • 
miz bu kadınların her birini dikkat 
le seçer. Evveıti bunlardan istenilen 
iki şart vardır: Ketum olmaları bir, 
gUzet olmaları iki .. 

- Fakat buradaki korkunç haya • 
ta nasıl tahammül ediyorlar? 

- Hangi korkunç hayat? Bir defa 
her kız vizita parası aldıktan sonra, 
ayrıca bir kliçilk dükkan da işlettir. 
Tarife koymadığımrz için.çokları bu
rada adamakıllı servet edinmişlerdir. 
Mesela Mimi Fritz buraya on para 
sız gelmişti. Şimdi üç sene oldu, her 
halde üç yüz bin marktan a§ağı pa
raSiz değildir. 

- Fakat üç sene bu mezarlıkta •. 
Hiç bir yere çıkmadan .. 

- Nasıl hiçbir yere çıkmadan? 
Fevkalade birşey olmazsa, kadınlar 
da, tayfalar da altı aydan fazla bu -
rada kalmazlar. Uç ay sonra tekrar 
gelirler. Bu nöbet usulü gayet mun 
tazamdır. İzinl:ler vazifeleri başına 
döndUkten sonra, bu sefer diğerleri 
çıkarlar. Bu hayatın korkun~ tarafı 
var mı? 

"- Eveti Maliye mürakıpliği den ekaik vergiyi alacak ve aonra 
telefonla beni arayıp buldu. Ve vakti gelince bana ceza keaecek
bu kazanç iıini ırordu. "Tan" ela miı. Anlaıılan para cezası, vergi. 
yazıldığı gibi olduğunu •Öyledim. yi vaktinde verdirmek için bir 
Bana "-Si:ı. kaaanç vergi.rinin ya tedbir olmaktan %İyade ayrı bir 
rısının verilmesi lôzımgeleceğini varidat membaı •ayılıyor,, dedi. 

mi aanıyorsunuz?,,diye •ordu. Ben ŞQftrk. Memurlar böyle halkı 
de: "-Eveti Mademki geç•n se- ikaz; ettiği için amirleri tarafından 
nenin yarı.tına. indi, takıitler de azarla.nırsa halimiz nereye varır 
yarıya inmeli değil mi?,, dedim. ıonra?. Bi:ı. böyle düıünüyoruz. 

"- Hayır/ Yanılıyor.runuz!. Si:ı. Siz ne dersiniz ? 

Suat vapuru niçin çarptı ? 
Suat vapurunun Kuruçeşme rıh -

tunına çarpması ile neticelenen va
pur kazası hakkındaki tahkikat bi
tirilmiştir. Anlaştldığına göre, ka
za vapurun Boğaz sularına kapılma
sından ileri gelmiştir. Geminin kap
tanı raporunda, depoya yanaşmak 
ilzere Defterdar burnunu dönerken 
Boğaza çıkan bir gemi gördüğünü, 
bu geminin önüne dü memek için 
sürati arttırdığını, sahile yaklaşın-
...,_ :ı__..ı! - -a.. • .. 

zünden tutmadığını bildirnu tir. 
Hlldiscyi önlemek için kaptanın 

iki demiri de funda ettirdiği anla
şılmıştu. Kaza hakkında liman ida
resi de bir rapor hazırlamıştır. 

lzmir Panayırı ayın 
22 sinde açılıyor 

Arsıulusal İzmir panaym ağus -
tosun 22 sinde büyük törenle açıla
caktır. Şehrimizden ıpanayıra işti
rak edecek tecimcnl~r. teşhir ede
cekleri mallardan pek çofunu İzrni
re göndermişlerdir. Bir kısmı da 
henUz yeni yola sıkarmışlardır. 
Yüzde e ili tenzilat münasebetile 
İzmirc giden vapurlar fazla yolcu 
götürmeğe başlamışlardır. Ayni ta
hacüm trenlerde de görülmektedir. 

Sel3nik sergisine 
gitmek için 

Selanik sergisine iştirak hazırw 
hkları ikmal edilmiştir. Birçok mü
esseseıler, teşhir edecekleri emtia
nın ambalajlarını yaptırmışlar ve 
dünden itibaren Selliniğe evke baş
lamışlardır. İnhisarlar idaresi ser
gide Türk likörlerini geni~ mikyas
ta teşhir edecektir. 

Vaziyetimin fc.caatle karişık ga -
rabctini unutarak, Möewe'ye boyu
na sualler soruyordum: 

- Demek ki, şimdi burada yirmi 
kadın ve seksen nefer var, öyle de
ğil mi? On kadınla kırk tayfa izin 
li.. 

- Doğru söylediniz. 
- Fakat bu nöbet nasıl değiştiri 

liyor? İzinliler nereye gidiyorlar? 
Möewe tereddüt etti, sonra: 
- De Soliera, dedi, sorgutarınız 

biraz ileri varmıyor mu, dersiniz? 
Bilmiyorum ki, eğer ben ... 

O vakite kadar sesini çıkarmıyan 
Framond bu defa söze karı,tı: 

- Canım, dedi. ne öğrenmek is
tiyorsa öğrensin. ~adem ki, De So
liers ile böyle bir vaziyete düştük. 

Kolunu da §Öyle bir sallayıverdi. 
Bu defa daha iyi anlamıştım. Ya· 

vaş yavaş dağılmağa başhyan endi 
şelerim, yine kafamı patlatacak bir 
kesafetl.e toplandılar. Sarardı~ımı 
hissettim. 

Möewe: 
- Evet, dedi, doğru .. Neden ar· 

.ıularınızı tatmin etmiyelim? 
Ben bütün kuvvetimi t"phyarak 

hafifçe gülilmse·lim: 
- Son crgarayı mı ikram ediyor

sunuz? dedim. 
Fakat Möewe'de, Framond'da an 

Jamamazlıktan geldiler. 
Möewe devam etti: 
- Nöbet nasıl değişiyor? diye 

Çin Elçisi Ankaradan geldi 
Çinin Ankara flefiri General Ho 

dün eşi Madam Ho ve sefaret erka
nı_ndan ba~ı zevat ile birlikte şehri
mıtt gelmış ve Park oteline inrr:iş
tir. Sefir birkaç güne kac!ar Avru
pada bir seyahate sıkacaktır. Bura,. 
dan Bulgaristan, Yugoslavya, A
vusturya, Macaristan, Almanya ve 
Avrupanın diğer memleketlerine 
uğrayarak Paris tarikile Lmdraya 
k_ad~r g!~ecek_ ve iki aya kadar §eh
- General Ho dün Türkiye "le Çin 
arasında blr tecim anClla ması yapı· 
lıp yapılmıyacagı hakkınc:1a sordu -
ğumuz bir suale cevaben demiştir 
ki: 
''- Ankarada bu m eseleyi ince

lemekteyiz. Fakat henüz müzakere
ye başlanmamıştır. Şimdi araştır -
makta olduğumuz nokta Türıdye -
den Çine ve Çindcn 1ilrkiyeye ne 
gibi eşya gönderilebileceğidir. Tür
kiyeden Çine tütün w incir üziim 
gibi kuru yemişler ithal edılebilir. 
Çindcn Türkiyeye çay ithal edebi
liriz. Türkiyede SeyHirı çayı istih
lak ediliyor. Bunun v>.!rınc Çin çayı 
sarfetmek kabil olup olmadığını tet 
kik etmek lazım geliyı;r ... 

General Ho bundao sonra vaki o
lan sualimize cevaben Çinde süku
net mevcut olduğun.ı ve Çin • Ja
pon münasebatınm normal bir şe
kilde b~unduğunu söylemiştir. 

lsta.nbul Saylavları 
Beşıktaş markezindtt 

Saylavlarımızın birkaç gUnden -
beri muhtelif kazalarda toplanarak 
halkla yakından konuşmalar yap -
tıklarrnı va~ıştık. Saylavlarımız 
dün de Beşıktaş Parti merker.inde 
toplanmı lar ve halkla görüşmele
rine devam etmişlerdir. 

sordunuz. Anlatayım. GUnil gelince, 
daha d?ğ~u~u gec~i gelince, üstü -
müze bın ıkı yüz tonluk bir avizo ya 
naşır. Yani şimdi Aviatik'in durdu· 
ğu yere demir atar. Girecek ve çı
kacak olanlar avizonun sandallariJe 
girerler ve çıkarlar. 

- Öyle ama burada Avizonun gel 
diğini .nerden haber alıyorsunuz? 

- Bır defa geleceği zamanı bili • 
riz ve bekleriz. Sonra telsizimiz var
dır. 

- Haydi canım, deniz altında tel
siz olur mu 

- Siz yine öyle biliniz. Galiba 
Almanyada fennin ve tekniğin ne -
kadar hız aldığının farkında değil
siniz. Biz, denizaltından da haber -
ler gönderir ve haberler alırız. Ge
milerimi~in hemen hepsi o suretle 
teçhiz edilmiştir. Biz bu meseleyi 
halledeli dört yıl var. Fransada hlila 
herkes uyuyor mu? 

Birden Aviatik tayfalarının de • 
nize koydukları dört köşeli madeni 
çerçeve gözümün önüne geldi. Mö -
ewe yalan öylemi yordu: 

- İzinlileri çıkarıp bıraktığımız 
yer muayyen değildir. Tabii çoğu 
Almanyaya dönüyorlar. Fakat ara
larından bazıları da İtalyada, Ce -
zayirde, Fransanın cenup sahillerin 
de kalmağı teııcih ediyorlar. Bilhas 
sa kadınlar .. Kadınların çoğu Al -
manyaya gitmiyorlar. Tulon olsun, 
Ni11 olsun, :Villofranclıe olsun, ora-

15-8-935 

Bir iş~i daha 
Diri diri gömüldü 

Dün sabah, Kağıthane köyünde 
KUÇUK HABERLER bir toprak çökmesi olmuş ve bir if• 

çi feci şekilde toprağın altında ka• 
!arak ölmüştür. • Türkofisin Bükreş sekreter 

Kommersiyalliğine atanan Nejat, 
dün İstanbul şubesinde tecimenler
le görüşmüş, istekleri ve dile klcri 
hakkında temaslarda bulunmuştur. 

• Peynir f:iyatları son zamanlar
da tenekede bir lira kadar düşmüş
tür. Bu düşüklüğün sebebi, bu sene 
istihsalatın f~zlahğıdır. 

• Vapurculuk Sosyetesi idare 
meclisi başkanlığına F-chmi Sadık
oğlu seçilmiştir. Tedavi için Avru
paya giden sosyete direktörü Mus
tafa şehrimize dönmüş ve işe baş
lamıştır. 

.. • .T~~usta iki veba vakası görül
duğU ıçın, Hudut ve Sahiller Sıh
hat genel direktörlüğü, bu liman -
dan geleceklere karşı vebaya mah
sus tedbirlerin alınmasını bildir -
miştir. 

• İstanbul deri ve zührevi hasta· 
lıkl~r ku_rumu, Avrupadan, kandaki 
zehırler ısminde bir film getirtmiş
tir. Bu fil~, kurumun propaganda
sı olarak sınernalarda halka ve genç 
lere gösterilecektir. 

• Genel seyım bürosunda çalış -
malara devam edilmektedir. BUro 
üyesinden mektupçu Osman, Uray 
(belediye) muamelit direktörü 
Zühtü dün Kartalın nümerotaj is -
lerini gözden ge9irmiştir. ~ 

• 17 Ağustos cumartesi günü sa
at 10 da Kırım harbinde ölen Fran· 
sız askerlerinin hatırasını anmak 
için Feriköy Fransız mezarlığın • 
da, Fransız kolonisi ve Fransız es
ki muhariplerinin iştirakile tören 
yapılacaktır. 
Almanyanın İstanbul konsolosu 

Dr. Toepke izinli olarak Almanya
ya gitmiştir. Gelinceye kadar vis 
konsolos Von Zauken konsolosluk 
işlerine bakacaktır. 

• Evkaf memurlarının ağustos 
maaşı, hayrat hademelerinin de tem 
muz maaşları henüz verilmemiştir. 

• İstanbul Evkaf müdürlüğü Va
ridat ve vakıf paralar direktörü Fah 
rJ Evkaf ~enel direktörlüğünün da
veti üzerine Ankaraya gitmiştir. 

• Çoçuk Esirgeme Kurumu An
neler birliği idare heyeti dün mu
tat toplantısını yaparak birlik men
faatine verilecek işi görüşmüşler -
dir. 17 eylulde Park otelinde bir te
dansan yapılacaktır. 

• Öğretmenler Bil'Jiğinin Anado
luya terti o ettiği büyük geziye ya
rın çıkılacaktır. 

• Mimar ve mühendisterJn tertip 
gu@jı~r· i }l'hnÇ:-w11crn.muı!f"d • · 

Sifilograf i kongre! i 
Peştede, gelecek hafta içinde top 

]anacak olan Dennatoloji ve Sifi
Jografi kongresine memleketimiz • 
den profesör Hulusi Behçet, doktor 
Saim, Nuri Osman, Naci ve Urfani
dis iştirak edeceklerdir. Bu heyet 
birkaç güne kadar Peştcye gidecek,. 
tir. Kongrenin hususi komiteleri 
toplantılarına başlanmıştır. 

Umumi içtima ayın 15 inden 21 
ine kadar sürecektir. Bu arada der· 
matoloji tedrisatının modern şekli 
hakkında esaslı bir program tanzim 
edilecek, bu komiteye Paris fakül
tesi profesörlerinden Gougerot re
islik edecektir. Profesör Hulı'.'ısi 
Behçet, bu kongN: üzerindeki rapo
runu göndermiştir. Profesör Gou
gerot, 4 eylı'.'ılde İttanbula gelerek 
iki konferans verecektir. 

Üç memur muhakeme 
edilecek 

Uray nezafet işleri direktörlüğU 
eski muavini Mitat, memurlardan 
Muzaffer, Naci, Hakkı hakkında il
baylık idare heyeti tarafından mu
hakeme lUzumu karan verilmiştir. 

larda kalıyorlar. Çünkü izin deniz 
zabitleriniz bunları baştan çıkarttı. 

- Yaaaa? Açık konuşalım, casus 
luk yapıyorlar deseniz ya 1 

- Casusluk mu? Ben kelimeyi tu 
haf buluyorum. Almanyada casus -
luk yoktur. Fakat ''istihbarat servi
si,, vardır. Hem sade, hem de o ka • 
dar iddialı değil 1 Şimdi dostum, 
harp arifesindeyiz. Artık bu izinler, 
Fransada, İtalyada, Cezayirde, Tu • 
nusta, hatta Fasta yaptıkları bu ge 
zintiler bitti. Hepsi de Almanyaya 
dönmek için emir almışl!r~ır. Artı~ 
bundan sonra nöbet değıştırmek fı
lan yok! 

Dedim ki: 
- Evet, evet, şimdi eizin Korsi

kaya, Sicilyaya, Tancaya neden uğ
radığınızı, neden bir atar !nsanlar
la konuştuğunuzu daha ıyı anlıyo
rum. Parola ve emir götUrUyordu
nuz. 

Möewe kızmadı, sadece tnilraiya
ne bir istihza ile gözlerime baktı: 

- Demek siz bütün bunları bili
yorsunuz. Hakikati saklamamalı! 
Siz bizim için ne tehlikeli bir ha • 
sım olacaksınız yahu? 

''Neyse şimdi geziyoruz değil mi? 
Deniz altında geçen bu hayatı im
kan derecesinde cehennemi olmak
tan kurtarmak mecburiyetindeyiz. 
Onun kin burada, hatta sinema bile 
açtık. K~dınları var, barları var, si
nemaları, tiyatro-lan var, yiyecek, 

Öğrendiğimize göre, hadise şıı 
suretle olmuştur: 
Kağıthanede Burgaz şosesi üze • 

rinde Horozsarma denilen yerde 
toprak kazmakla meşgul ameleler : 
den Ardahanlı Ali adında bir i~çı 
saat yedi buçukta ise başlamış, fa
kat kazdığı topraRiar az sonra ~0-
kerek kendisi de altında kalmıştır· 
Kurtannağa koşanlar Aliyi topralı 
altından ancak ölU olarak çıkarmış
lardır. Tahkikat devam etmektedir· 

• Samatyada denize giren Ali Rı· 
.zanın elbise ve kol saatini çalan 
Şükrü dün tutulmuş ve çaldığı es
yalar geri ahnarak adliyeye veril
miştir. 

• Bostanbaşında oturan dört ya
şında Fuada, soför Recebin kullan
dığı otomobil ~çarpmış ve cocuğıJ 
muhtelif yerlerinden yarala°"mıştır• 
Fuat hastaneye kaldırılmış ve Re• 
cep te yakaljnmıştır. . 

• Şoför l(ahminin idare ettiğı 
kamyon, Beyoğlunda giderken Ja· 
ğun çölanüş ve o sırada oradan ge
çen Amele Arifi yaralamıştır. Arif 
hastaneye kaldırılmıştır. 

• Hahcıoğlunda oturan Muza· 
fer isminde birisi arabadan düşerek 
başından yaralanmış ve hastaneye 
kaldırılmıştır. Tahkikat devam et
mektedir. 
• • Kasımpaşada Yakupağa soka• 
gında 24 numaralı evde otural1 
Mahcurenin evinden yangın çıkın• 
ve söndürülmü tür. Yangının man· 
gal kenarına asılan bezlerin tutuş· 
masından ileri go.ldiği anlaşılmış· 
trr. 

• Eyüpte Gümüş suyunda oturaıı 
Kemal, polise başvurarak Hakkı i&' 
minde birisi tarafından bıçaklandı· 
ğını ileri sürmüştür. Hakkı yakala11 
nııştır. Tahkikat sürmektedir. 

• Fener yolunda Kalamıs cadde
sinde l numaralı evde otu~an Nur 
kadının pencereden attığı sigara 
kaplamaların arasına düşmüş, fakat 
yanan kaplamaların tutuşmasına 
meydan verilmeden söndürülmlis • 
tür. ~ 

• Fener yolunda 4 günlük bir kıı 
çocuğu bulunmuştur. Çocuğu bıra
Itantar araştırılmaktadır. 

Tahkikata başlanmıştır. 
• Fındıklı camiinde avluda sıı 

dolduran İsa, o sırada kendisini kıl 
dıran arkadaşı Ahmetli sopa ile ya· 
ralamış ve yakaJanmıştır. 

• Şimdiye kadar dört, beş def4! 
'1"14 Jl..•..u.~..tt•"'l•ue., ~ M",..1"'''"' ~~J 
miştir. 

Öz Türkçe kıraat komis· 
yonu toplandı 

Orta mektep ve liselerde bu yıl 
okutulacak öz türkçe kitapiarın ha· 
zırlığı işi ile meşgul olmak üzere 
ayrılan komisyon, dün Dolmal>ah)e 
sarayında ilk toplantısını yaprn~t 
ve çalı§malarına başlamıştır. Bu k -
taplar ders yılı başlangıcına kadııt 
yetiştirilecektir. 

Japon imparatorunun 
karikatUrU 

• •• Japonya ile Amerika arasında &~~ t 
sal bir protesto hfidisesine sebebı~i 
vermiş olan ve Japon imparatoru. de 
rohito'yu bir çek çek arabası i~n • 
gösteren karikatürU, hadiseyi an•:. 
tan Ajana telgraflarile beraber, Jı 
vadi olarak ne,retmiştik. ti-

Bu karikatüriın gazetemizde ne§ 
nin alakadar Japon 6erkıllerindedt~ 
essür uyandırdığını haber a~ 'ı-i 
Dost devletin memleketimiz ~ .. 
muhitlerinde istenmeksizin sebetyı 
yet verdiğimiz bu teessürden do ~e
bizim de müteessir olduğumuıu 
yan eder, özür dileriz. """""" 

içecek bol.. Hiçbir eksikleri Y::~t• 
''Görüyorsunuz ki, burada p.l• 

bir şehir kurduk. Bu te§kilatın dı.J .. 
manyaya ne kadar pahalı otur 0~ 
ğunu ve oturmakta olduğu~ıı afet 
takdir edersiniz. Onümüzdekı ı ai1 
muahedesini imzaladığımız zartı 11:r 
burada bulunan her nefere ve dcJl 
kadına iki yüz mark sermaYer111'
başka, ayrıca fethettiğimiz. togi bi
lardan da arazi vereceğiz. Şırn yae 
le burada her nefer ·günde rııır· 
mark, kadınlar otuz mark alıY~jıl" 
Elbette memleket tc bu kadar 
na fedakarlık yapmıyor. te1'et 

''Sonra bunJarı ne diye rnern 0cW 
hesabına geçirelim? Mağllip.la~ıi cıe 
yecek değiller mi? Bu bahsıın~ e
bırakalım ve ziyaretimize de~·zalı•t 
delim, eonra isterseniz. size ..1ptıll " 
veririm. Bakınız, burası kilti.1 
ne... \)'·ırirıdc: 

Basbayağı kütüphane.. ~arı r"" 
- tabii almanca - en son çı ıar ıce" 
manların hepsi var. Mecınua 
za: Lustil1ge 

Simplkissimus, Die -1e §B' 
Blattcr, Jugend, Die Woche 

A 1'' §ılacak şey... r 
Hatta La Vie Parisienne .. · ıc 1'' 

}aşılan Almanlar hep i>öyle aÇ~o"~ 
zılardan ve açık resim~.er_de; de • 
nıyorlar, Fransız külturUn dan !blıı 
Vie Parisienne'in yazıları~ 51rıd~ 
ret sanıyorlar. Vitrinin ar a rsıl 

[A.tkBSl 
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ANKARA ŞOSESi 

Ankaraya Asfalt iki )'ıl 
içi,nde Bitirilecek 

[Ozel aytarımız bildiriyor] 

Ankara, 14 
Ankara • İstanbul şosesinin yapılması işi gün geçtikçe ileri

lenıektedir. Her vilayet, yolun kendi smrları içindeki kısmını ça 
buk bitirmek için uğraşmaktadır. 
. Vilayetimizin payına 156 kilometre yol düşmüştür. Bunun 125 

kılometresi bu yıl içinde bitirilecektir. 
Bayındırlık Bakanlığının verdiği karara göre, Ankara - Istan

buı şosesi üstünde bulunan Ova çayı köprüsü beton olarak yapı· 
lacaktır. Bir iki yıl içinde Ankara ile İstanbul arasında arızasız, 
fepyeni bir yol açılmış olacaktır. 

Muamele Vergisi Matrahı 
. ·~nkara, 14 (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Muamele ver

g~i kanununun beşinci maddesi hükmüne göre, muamele ver
~ısi matrahım tayin etmek için, her sene yapılması gerekli olan 
1Ptidai maddeler listesi hazırlanamadığı için tahsisatın geri kal
~aması için 934 yılına ait cetvelin olduğu gibi mer'i tutulması 

akanlar Heyetince kabul edilmiştir. 

Birinci genel enspektör- GUmrUklerdeki sahipsiz 
IUkte yeni bir tayin eşya h • . . • 

Ankara, 14 (Hususi mu a~ırımız 
. Ankara, 14 (Hususi muhabirimiz bildiriyor) _ Güm:-ük ve Inbıt-arl~r 

bildiriyor) - Açık olan birinci ge- Bakanlığı gümrüklerde mevcut sahıp 
tıcl enspektörliık birinci istihbarat di- siz eşyanın, hususi hükümlere göre, 
~Clttörlüğüne emniyet cnspektörlerin- ne tarzda satılacağı hakkında bir ta-

cn Cem'i tayin edilmiştir. limatname hazırlamaktadır. 

USU Si 
ROMANYA iLE KONTENJAN 

Romanyaya Göndereceği
miz Mallar için Veni Haber 

[Ozel aytarımız bildiriyor] 

21 R~a!1ya hükumetinin kontenjana tabi tuttuğu Tü~k .. ;,aııa;ı: 
~ ın mıllı Romanya Bankasından Transfer vizesi alınmadıkça, 
Ö~manJ:'~?'a so~.ulmasında _müşk~l~t görüldüğünü haber aldım. 
1 f ~endı~ı~.e gore, kontenJana tabı eşyanın Romanyaya getiri
a~ ılmes...ı ıçın evvela Romanya Milli Bankasından hususi izin 
d lllak lazım gelecektir. Aksi takdrdie bu malların gümrükler-
en çıkarılmaması için hükumet Iazrmgeleıılere emir vermiştir. 

'r er Altında Kalan Servetlerimiz 
1 Ş. Karahisar, 14 (Hususi muha:birimiz bildiriyor)- Başbakan 
tisnıet Inönünün buraya gelişinde ilişik gösterdikleri işler üze
~ ~d~ çalışmalar daha hrzla devam etmektedir. lnönü, buraya 
af dıkleri zaman, ilimizde bulunan altın, simli kurşun, kömür, 
ö~r, karah.?ya, ~ebeşi; ~~bi m~d~nıe.~d-~n Ek.onomi Bakanlığına 
hu ~~ler gonderılmesını ıstemıştı. Butun bu örnekler toplanmış, 
~ Ekonomi Bakanlığına gönderilmiştir. 

Yunanistana Gidecek ilk Türk 
Kotrası Bugün Yola Çıkıyor 

tı 
~t :da n.cnizcilik klübünün yukarıda resmini gördügi.inüz kotrasr, bugün 
~lltıb: ~ •kıde Moda koyundan Akdenize açılacaktır. Dün tafsilatını verdi
ttlihnek u ~otra Pireye gitmektedir. Seyahatin 6 günde yapılacağı tahmin 
t~c tedır. Kotradakiler Yunan Deniz klübünün misafiri olacaklar Pi-
~ g "e. Atinıı.da birkaç gün kalacaklardır. Ilk Türk kotrasının seyahati

1

olan 
Czı Yunanistanda Jimdiden büyük bir alaka uyandınnı_ş_tır. 

T ~ N=============================================== 

Genel Nüfus 
Sayımına Ha
zırlık Başlıyor 
[Hususi muhabirimiz 

b i ld i ri y o r ] 

Ankara, 14 

Başbakanlık bütün resmi dairelere 
şu tamimi göndermiştir; 

"Genel nüfus sayımr hazırlıkları mü 
nasebetile, sayım mıntakalan teşkili 
ve sayım memurlannın tayini müdde 
ti yaklaşmı§tır. Ancak bu hazırlıkları 
yapan bazı yerlerdeki daire amirleri
nin, bu iş için çalışmağa ayrılan me
murların çahştrnlmalarına itraz ettik
leri anlaşılmaktadır. Sayım kanunu. 
okur yazar herkesi sayım işlerinde 

gösterilecek vazifeyi yapmağa mec
bur tutmaktadır. Memleketin her ye
rinde nüfus sayımının sıhhatle, isa
betle ve muvaffakıyetle başarılması, 
devlet ve mahalli idarelere mensup 

memurların bu işte çalışmalarına bağ 
lıdır. Bütün memurların, vali, kayma
kam ve daire müdürleri tarafından 

verilecek sayım işini derhal kabul et
meleri ve amirlerin de bu tayinlere iti 
raz etmemeleri gerektir. Vazife kabul 
etmiyen memurlar cezalandırılacak

lar ve bunların a8ları ve künyeleri 
Başbakanlığa bildirilecektir. 

GUN AŞIR/ 

APARTMAN iSiMLERi 
K,;dilerle köpekle.re takılan isim

leri bilfrv.'z. Kedi ile köJreğe dünya
nın her yerinde ad takılabilir. Bu 
iki h~yv.an da neredeyse dile gelip 
Jct;n~ı adrnı kendi söyliyecekmiş 
gıbı, bakışı, yürüyüşü, biçimiyle az 
çok ~drnın 111iuıcrn11 ytıkrndır. Hiç 
değilse canlrdrr. Pakat Yunan kır-
111asi/e kübizm artığmrn sarmaş do
l~şınd::n d?~ma, zevksiz ve soysuz 
bır mımannın tülü içinde kırıtan o 
yosma apartm:ınlarrn kedi, köpek 
ve maymun ı'simleri rarzrnda adlar 
taşıma/arma ne buyuru/ur? 
.Heı: ~eyden evvel bir apartman ne 

d~yc ısını alır? Dünyanrn hiçbir ye
rınde bir apartmanr anlatırken so
kagı ve. numarasından heşka söyle
necek laf yoktur. Kaldı ki bu 11part
m.a.nlardF.n kimisi Yurun mitolo1'isi-
nın ki · · . • .mı A vrup:ı uI.<trc merkezleri-
n~n,. kimisi mücevheır.at nevilerinin 
kımı mas h ' . um av ayvanlarrnrn, kimi-
sı nezalıet ve z:ırafıctin, kimi frenk
çe (Cenneti iila) bahçe: rinin, kimi 
de zaman ve mekan gibi metafizik 
m,efhuml.ırrn göze görünür örnekle
rı olduklarını iddia edecek isimler 
alırlarsa ... lfelr kapısında k d' . • J ~I~ 
nm sevı trresini kum:mdtı eden bir 
apartman_da, değil para verwek o
t;ırnıak, ııste para VNselcr bulundu
gu sokaktan geçmek kabil midir? 

Ta'!zimat~an bugüncd.ek nekadar 
edf hı yat. d~J. ve csteıtiık çığırr açıl
mışsa kcndısıne o hıdar r.aynak 
bulmuş olan bu elvan elvan isimler 
~rasrnda yeg_ane bı'rlik ve benzerlik 

mahfuz .. bır kanun gibi sak/:ı;.-lık
ları baya/ık kalitesidıİ!'. Saııki bu 
apartmanlar~n vazifesi edepli bir 
numaranrn rfadesi altında ve d" t 
d d . or 
u~z:r anasın. a ınsan barındırmak 

degıl <111 sı:ıhıplerinin artistik p 1 · f ·1 f 'k ' 0 e-t ık. ı ozo ı • ekonomik, sosyal mi-
zaçlar~nr ;ek ke~imeyf,. fısıldamak
tn. Bır dılde bır kelimeyi yanlış 
kullanmanın ve. bir anlamı aşağ;
Jaştırmanrn yerı ve imkanr nekadar 
çoks:ı sayısı o kadar çok olan ve 
yerle gö~ arasrnd.a, kakofoni/erin 
en beterı. ve .. marsık dumanlarının 
en karasıle tutcn bu m.ınzara kar 

1
_ 

sınd:1 duyulac::1~ ~rkeklik, bir yaşn· 
grn karşrsrnd11kı Urkeklikten daha 
hafı'i değildir. 

Efcr devletten. her olgun İnSıan 
göz.ünün ~örec~ğ_i fakat yangın ku
ı;~ı '!.encn;Iennın -asla göremiyece
gı boyle bır yangınr söndürecek bir 
org.ınizm istemek hakkımız olaydı 
zevk ve estetik uğrunda: 

- Can kurtaran yok mu? Polis!. 
Polis!. 

Diye bağırmaktan ötürü isimiz 
kalnıazdr. ~ 

Necib Fazıl KISAKOREK 

ARASTA KAZISI 

İngiliz Gazetelerine 650 Liraya 
Geçen Bir Resmin Hikayesi 

Yazan: Nizameddin Nazif 

lllüsttated London News mecmuası 
i~in tam 550 

mozayikin bu resmini ne§rctmek 
Türk lirası vermiştir. 

-

" ..... __ • ,.;ti.,. 

"Üstte" müze komiseri Bay Necdet 
"altta" Arastaya blr bakı§ 

Bir Arkcolok bir şehrin en büyük 
idar~ memuruna müracaat edip o 
şehrın herhangi bir noktasında bir 
araştırma yapmağa başlarsa ve gü -
nün birinde bir mozayik, bir fresk, 
bir heykel veya Arşitektoral bir ha 
rabe meydana çıkaracak olursa eline 
b~r fotoğraf makinesi alan herhangi 
bır hemşehri bu buluşun resimleri 
ni ona danışmadan almak hakkma 
malik olabilir mi 
Dünyanın herhangi noktasında 

bulunursanız bulununuz böyle bir 
s~rguya alacağınız veya vereceği -
nız cevap ancak şu olabilir; 

- Hayır! • 

. J:Ia.lbuk!. İstanbul gazetelerinden 
bırının .. ~~n~ü sayısında şöyle bir 
yazı gozumüze ilişti: 

.'·~ultanahmetteki hafriyatın res -
mını almak istiyen fotoğrafçı ar -
kada~ı~ıza, müze memuru olduğu
nu soylıyen birisi hakaret amiz söz 
ı:r ~öy.1.emiştir. Hafriyat yeri ne ha 
zıneı humayun ne de müze salonu
d~r ve her gündelik hadise gibi haf 
rıyatın resmini almak ta gazeteci -
nin vazifesidir. Bu resimlerin alınıp 
~~zeteler~ konulması ise yapılan 
ı_şın • eger varsa - ehemmiyetini 
memlekete ve bütün dünyaya bildir 
mek rolünü oynar. Müzenin ve Tür 
k!ye eski eserler zenginliğinin has 
b~ P:Opaga_?dacıhğını eden gazete -
cı.lerın v:zıfelerini yapmalarına ma
nı olmaga kalkışmak abes olduğu 
kadar çirkindir de .. ,. 
..s~n ~~tın da okuyunca şöyle bir 

duşunduk. Ve hakikaten çok çirkin 
bir hakikat hatırladık. Amma bu çir 
kinlik ne müze idaresinde, ne, ka -
zıyr idare eden lskoçyah profesörle 
arkadaşlarında, ne de fotoğraf alın
masını pek haklı olarak meneden 
müze komiserindedir. Bu çirkinlik 
bir ilim ve sanat adamının en büyük 
bir titizlikle hürmet edilmesi lazım 
gelen bir hakkını gasbedip bunu 
bütün fikir piyasalarına sürmüş O· 
li'nlardadır, 

İzah edelim: 
Şikayette bulunan gazete ne di

yor? "Biz yapılan ilmi çalışmayı 
hasbi olarak, yani hiç bir şahsi ve 
maddi menfaat mukabilinde olmıya 
rak propaganda ediyoruz • ., demiyor 
mu? 

Anlaşılıyor ki, bu satırları yazan 
tar Bakster'in İstanbul ilbayrna mo 
zayiki resmen gösterdiği giin kav -
ga, gürültü patırtı ile - adeta ceb
ren - çekilmiş olan mc ' ik resim
lerinin macerasından bihaber bulu
nuyor. 
Şu klişeye bakınız. Bu resim ''11-

lüstreyted London Niyüz,, mecmua 
sında çıkmıştır ve tam (550) Türk 
lirası mukabilinde satın alınmış o
larak. 

Demek oluyor ki, Türk gazeteci 
leri hasbi olarak neşriyatta bulunur 
tarken saman altından su yürüten 
birtakım müesseseler de cayır cayır 
para kırmaktadırlar. 

İşte size ufacık bir bilanço: 
Londranın meşhur Times gazete 

si mozayikin resmini neşretmek i
çin 450 Türk Jirası vermiştir. "Dai 
Jy Telcgraph,, hakeza .. "Daily Mail,, 
tam 620 Türk lirası mukabilinde 
oır ıropye Alaoıımı ve Amerikd Dir 
le§ik devletlerinin Boston şehrin • 
de çıkan ''Cn.tian Science Moni -
tor., adındaki meşhur bilgi mecmu
ası ise aldığı iki kopye i~in 500 do
lar tediye etmiştir. 

Hepsi bu kadar değil . . • Fransa, 
Almanya, l ta1ya, İsviçre ile İskan
dinav memleketleri de bu resimleri 
avuç dıolusu paralar vererek elde 
edebilmislerdir 

Acaba böyle bir kar meşru adde -
dilebilir mi? 

Elbette hayır •. 
Zira bu bir muharririn yazdığı 

bir hikayeyi, bir romanı onun yazı 
masasından gizlice aşırıp kopye et
tikten sonra bir başka imza ile neş
redıp mukabilinde para almaga ben 
zer ki, gümrükten mal kaçırmak bu 
nun yanında pek masum bir suç gi
bi gözükebilir. 

Ve eger bu paralar resimleri çek 
miş olanların keselerine girmiş bu
lunsaydı yine az çok sevineceğimiz 
bir tarafı olabilirdi. Fakat ne yazık 
ki, bu kopyeleri İstanbulda ikişer 
üçer liraya tedarik etmiş olan bazı 
ecnebi simsarların kasalarını dol -
durmuştur. 

Profesör Bakster hafriyatın bu 
ilk ve çok önemli neticesini dünya 
gazetelerine bildirmek için Londraya 
gittiği zaman mozayik resimlerinin 
bütün dünyada bir yıldırım sürati
Je. yayılmış bulunduğunu hayretle 
görmüştür. 

Halbuki Bakster kendi elile çek
tiği resimleri satıp parasını burada
ki hafriyatın daha ziyade genişle -
tilmesi için kullanacaktır.Ve şüphesiz 
bu suretle herhangi bir san'at ve 
ilim müessesesine başvurarak para 
aramak zorluğundan kurtulmuş ola 
caktı. 

lşte, Arastaya gitmiş ve gidecek 
herhangi bir fotoğrafçının bir müsa 
ade aramak ICıtfunda bulunmadığı 
takdirde karşılaştığı ve karşılaşa -
cağı nezaketsizliğin değil fakat "mü 
dafaa hareketinin,, esasını burada 
aramalıdır. 

Evet ... Arastadaki hafriyat yeri 
ne müzenin bir salonudur, ne de ha 
zinei hümayun... Fakat bunların 
her ikisinden ziyade hürmet etmeğe 
ve birçok haklar tanrmağa mecbur 
olacağımız bir yercjir. Yani. 

Hususi bir çalışma odası· 
Profesör Baksterle Ara~ta hafri

yatına ,ı:ezaret eden müze komiseri 
Necde~ ın çalıştıkları yerde rahat
sız .~dılmek istememelerinden daha 
tabıı ne olabilir? 

lzmirin elektriği ve 
tramvayı 

Ankara, 14 (Hususi muhabirimiz 
~ildiriyor) - Bayındırlık Bakanlığı 
ile görüşmelerde bulunmak üzere Iz 

GÖRÜŞMELERE DEVAM! 
Odacı Mehmet geldi: 
- Dün görüşemediğiniz adam .. 

)ar gelmi~. Sizi arıyorlar bayım. 
- Buyuraunlar. 
- Hepai birden buraya sığmaz. 
- Hakkın var. Birer birer gel-

sinler. ilk geleni gönder, ötekilere 
de iskemle ver. Şimdi görüıürüm. 

- Buyrun efendim. 
- Rahatsız ettim. 
- Yoo! Ben aize özür dilerim. 

Dün görüşemedik. Mal~yal B!z· 
de it aaati var. Allah eksık etmesın, 
gelen giden de oluyor. Gelenler ~e 
bu adamın da işi vardır diye hıç 
düşünmez. otururlar. Size göre de· 
ğil ama çok münasebetsiz ziyaret· 
çiler vardır. Gelelim sizin işinize. 
Efendim derdıniz? Daha doğrusu 
derdimiz? 

- Uatadım ! Ben Safranbolu'da 
bir ilk okula öğretmeniyim. 

- Güzel. 
- Lakin işimden memnun deği-

lim. Acaba, diyorum sizin gazete· 
de yahut bildiğiniz başka bir yer· 
de başka bir iş bulamaz mıyım. 
Mesela sizin gezginci aytannrz 
(seyyar muhabir) falan olamaz 
mıyım? .. 

- Vallahi azizim ! l nsanlarda 
urba değiştirmek gibi it değiştir
meğe de bir tabii heves vardır. Hiç 
kimse elindeki İşten hoşnut değil
dir. Herkes "ben buraya düşecek 
adam mı idim?'' diye sızlanrr. La
kin benden sana öğüt olsun azizim. 
Dünyada en iyi iş İnsanın elinde. 
kidir. Daha iyisini bulup daha iyi 
olduğun:ı iyice kanmadan adamın 
elindeki İ§İ kap.tırması .. akıllı kan 
değildir. Sonra ın5an koşekapmaca 
oyunundaki gibi açıkta kalır, ebe 
olur. Nurettin Hocanın hikayesini 
bilirsiniz: J~ani bir gece dışarda 
bir gürültü işitmiş, hava serince 
imiş, sırtına yorganmı alıp çıkmış, 
biraz sonra yorgansız olarak eve 
dönmüş, karısı ıv-rmuş: 

_Yahu! ne)"mİş o kavga? 
- Kavga bizim yorgan içinmiş. 

Yorganı aldılar, kavga da bitti, der 
miş. 

Bütün bu iş değiştirmelerde açık
ta kalanlara bu hikayeyi hatırJatı
nm. Onun için &akın ola ki siz de 
- hele evli bir adam sıfatile -
böyle elinizdeki ekmeği beğenme• 
mezlik etmeyin .. 

- Demek?. 
- Demek şu ki, -rıeıılekte de • 

vam. Gerçi insan kendinden daha 
rahat, daha müreffeh yaşıyn •11\rı 
gördükçe ehndeki İşe düşman olur 
ama bü fena bir yoldur. Rahat et
mek iç.in insan k"endinden daha az 
rahatına bakıp haline şükretmeli
dir. Biraz da insan kendi kendini 
bahtiyar eder. Saadet, zenginlik, 
refah ve rahatla değildir. 

- Haklısınız! Müsaadenizle ben 
gideyim. 

- Gülegüle. Yine buyrun inşat. 
lah. 

- l&tanbula' geldikçe uğrarım. 

• 
- Ooo, gel bakalım yahu! Sen 

de dışarda mı bekliyordun? Ne di· 
ye haber vermedin. 

- Verdim ar.la, odacı sokmadı. 
Senin oda vekil odur gibi olmu§, 
aaldır auldur girilmiyor. 

- O herkese göre değil .. Ne ça
re? Sonra buraaı ..• 

- Kes, kea ! Hep öyle derler de, 
odaların kapısı kale duvarı olur 
ya! .. Neyse. Naıulaın bakalım? 

- Görüyorsun ya! 
- Mon§er! Siz ne zaman gaze· 

teciliği öğreneceksiniz? 
- Ne gibi? •. 
- Ne gibi olsun, dünya gazete-

lerinde, hele bizimkilerin taklide 
yeltendikleri Fransız gazetelerinde 
daima bir ''monden" dedikcn:lu sü
tunu vardır ki; bütün dilin ''nük
te" kuvvetini orada r.örürsiin ! Onu 
okuyanlar hep " rosyete " nin tuhaf 
vak'alannı ôğrenirler hem de gü
lünçle§tirerek bu vak~alarm önüne 
geçilir. Lakin kime anlatırsın .. Me
sela geçende bir büyük istasyonda 
Ia.!an~ul'a giden treni seyrederke~ 
gordum ... Bir kadın, aslan gibi ko· 
casını tokatladı... Ve tartaklıya 
tartaklıya sürüp ıehre götürdü. 
Mesela böyle şeyler ..• 

- Azizim sen benim başımı be
laya mı sokacaksın? Her şeyden 
evvel Matbuat Kanunu zabıta vak
alannın polisçe verilmeden gazete• 
ye geçmesini meneder. 

-Bu ... 
- Bu da bir polis vak'asıdır. 

Malıimya tokl'lt atma ..• 

- Sen böyle düşünürsen, işte 
böyle küflenir kalırsın. 

- Ne yapalım, azizim. Biz bu 
kadar yapabiliyoruz. Sen de .... 

- Y oo ! Kızma! Ben aeni seve
rim de ondan... Ooo, saat te beşe 
geliyor •. Haydi Allahaıamarladık. 

- Ho§ça kal yavrum. Yine gel 
allasen, e mi? 

B. FELEK 

mir elektrik ve tramvay şirketi miı· 
messilleri de burnya geldiler. Bakan 
lstanbulda bulunduğu i~in bu akşam 
lstanbula gittiler, 
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No. 110 Aziz Hüdayi AKDEMiR 

--SAGLIK 
ÖGÜTLERi 

iyi Beslenen 
Çocuk 

Merhamet ve sevgi Fakat haliniz ve gözleriniz de
ğil. 

lngilizlerle Almanlar Arasında En Şiddetli Casus 
Çarpışması Cazement Hadisesinde Olmuştu 

Emzikteki çocuğun iyi beslenip 
beslenmediğini anlamak için iki va
sıta vardır: Biri çocuğun ağırlığı, 
öteki hazım borusunun hali. İyi bes 
lenen çocuğun ağırlığı muntazam 
bir surette artar ve hazım borusun
da hiç bozukluk meydana çıkmaz . . 
Fazla beslenmiş, yahut yetişecek 
kadar beslenmemiş çocuğun geliş
mesi durur. agırlığı ya hiç artmaz, 
yahut azalır, midesi ve barsakları 
bozulur. 

Erkekler arasında çoklarını 
tanırız ki, sevmedikleri, sevemi
yecekleri bir kadının kendileri
ni sevmiş olmasından şikayet 
ederler: 

- Ne yapacağımı şaşırdım, 
beni deli gibi seviyor. Halbuki 
ben ona hiç yüz vermedim ve 
onu sevmem imkanı yoktur. Bu 
kadının elinden nasıl kurtulaca
ğım, bilmem!. 

Beş yaşında bir çocuğu ve k~· 
cası olan bir kadını böyle tehh· 
keli bir vaziyette bırakmağa ra· 
zı olmayınız. Onu bir daha gör
memeğe bu türlü razı olamayı· 
şınızı merhametinize atfederek 
aldanıyorsunuz. Bu bir zaftı~' 
bu zafın önüne geçerek ona iyı· 
Iik etmiş olacaksınız. 

Ben casusluğun bu türlüsünü an
Cök tatbik yoniınden anlatacağım. 
Adliye • · zabıta tariflerini o bahis

_ .... kalım. 
İstihbaratta provocation ağız ara

ma, fit verme, kışkırtma .. gibi an
lamlar da kuJlanılıyor. Mesela: Gü
nün birinde size, bildiğiniz, yahut 
yabancı bi~i geliyor. Sizi ilgilendiren 
bir haber veriyor, Memnun oluyor
sunuz. O da sizi daha çok memnun 
etmek için bu türlü ve daha önemli 
haberler getirebileceğini söylüyor, 
hatta sizden para bile istemiyor, ya
hut, ince bir hesap işine girişerek 
yapacağı işlerin zorluk ve büyüklük
leri üzerinde sizi bağlamak istiyor. 
Halbuki bu adam size ve sizin kuru
munuza sokulmak üzere başka bir 
servis tarafından gönderilmiştir. Bu
nun yaptığı iş bir (provocation) dur. 

Bundan başka bir adamı veya bü
tün bir halkı evvelki kanaatinden 
ayırarak hükumetin aleyhine çevir~ 
mck ve ayaklandırmak da provocatı
on 'dur. 

Provocation propagandanın da?a 
kestirme ve fili bir kısım demektır. 
Bunun ~lam ve genişliğini iyi kav
nyabilmek için tarihten birkaç örnek 
alacağız: • 

Pop Gabon (Pope Gapone) 
Büyük harpten birkaç yıl önce 

{1905) Rusyııda çar aleyhine kuru
lan gizli kurumlar arasına bir de pa
pas karışmıştı. Ukraynalı jorj Ga
bon. 

O tarihlerde yılJardanberi, çarlar 
rejimini değiştirmek için kitapları 
ve propagandalarile çiftçi.işçi, ekmek 
çi gibi fakir kümeler üzerinde çalış
mış olanların tesiri kuvvetle kendini 
göstermeğe ba§lamıştı. Pop Gabon 
bu tahrikçilerin en yılmaz ve atıl
ganlarından biri qlarak bu kümele
rin başına geçti. Etrafına topladığı 
bir kalabalıkla saraya hücum etti. 
Fakat saray muhafızlarınm uyuma
dıgı ve bu hücuma kar ı QÜtün ted 
birleri cllaralC hazırlanmış olc'fulu -
rüldü. Silahlı halk daha ~raya yak
laşmadan üzerlerine açılan ateş ve 
hücuma kalkan atlılann nallan al
tında ezilip kaldı. Fakat papas Ga
bon da yakayı kurtaramadı. Bir tuza
ğa düşürüldüğünü anhyan halk onu 
hemen orada boguverdi. Gerçek pa· 
pas Gabon çarın gizli polisine gir
miş ve çar aleyhinde halkı toplıyarak 
birden ezdirmek istemişti. 

Tarihin kaydcttigi fesatçı casuslar 
(agents provocateur) arasında, bü
yük harp başlayıncaya kadar, Bop 
Gapon en son ve en ünlü • bir sima 
olarak kalmıştı. Büyük harp bunla
rın sayısını arttırdı ve daha büyük
lerini yetiştirdi. 

Alman birlik ve azmini darmada
ğın eden Vels, Avusturya or~uları· 
nın içinde gene Avusturyaya duş~~n 
akıntılar, firarlar, ayrılma teşebbus
leri uyandıran Dr. Va!son ve bunla
nn işdaş ve benzerlerı propaganda 
ile beraber provocationun da üstatla
rı arasında sayılmalıdır. 

İngiltere ve Fransa'nın en denen
miş, en usta adamları Almanlara . ve 
Almanların müttc,fik devletlerıne 
saldırırken onlar da boş durmadılar: 
Bir taraftan bizim vasıtamızla Hin
distanda bir ayaklanma propaganda
sı yaparken öbür yandan da Berlin· 
de kurdukları (Hint istiklal) komite
si vasıtasiyle de Hint istiklal ve ayak 
lanma fikirlerini körüklemek istedi
lerse de muvaffak olamadılar. Çün
kü, propaganda bahsinde de söyledi· 
ğimiz üzere, bu işlerde yıllarca tet
kikler yapmış olmak, zemin hazırla
mak lazımdı. Esasen Berlinde kuru
lan Hint cemiyeti, aşağıda bahsi ge
çecek olan, Mustafa Sagirin itirafı 
vcçhile, İngilizl~r ta.rafından seçil
miş ve beslenmış kımselerden top
lanmıştı. 

Etrafı çevrilmiş ve elleri bağlan· 
mış bir Almanya, bütün bu güçlük
lere rağmen boş durm:ıyordu. İrlan
dalıların İngiliz idaresınden ayrılma 
ve müstakil kalma emellerini körük
lemek ve İrlandayı ayırarak, Büyük 
Britanyayı küçültmek işine girişti
ler. İlk bulduklan eleman Bay Cazc
ment oldu. Büyük harbin ünlü pr~o
vocateur'leri arasında bulundugu 
için bunun hikayesini kısaca anlat
mak faydalı olacaktır. 

Cazement 
Cazement adı ilkönce 1911 sene· 

&inde duyuluyor. Cazement batı Af
rikada Ingiliz viskonsolosudur. Hü
kumete uzun bir rapor ~azarak yer
lilere yapılan zulür v işkenceler
den bahııed" ·or . . o. ·ı r wya çağrılıyor. 
Birçok mün · ~ar oluyor. Her ne· 
dense o sırada hariciye nazın olan 

.. 
Almanyadan lngiltereye geçirilen Cazement Alman denizaltı 

gemisine biniyor 
nını veriyor. J 

Fakat bu iltimas Cazementi kurta· 
ramıyor. Kadın ruhlu ve irade ba
kımından hastalıklı görülen Caze
mentin işten çıkarılması hakkında 
birçok raporlar gelmeğe başlıyor. 
Bir kepazelik çıkmadan gürültünün 
önü alınmak üzere Cazement istifa· 
ya davet ediliyor, o da yerinden ay
rılıp Amerikaya gidiyor ve {1914) 
harbi başlıyor. 

İşte Almanlar İrlandanın öteden
beri beslediği istiklal fikrinden ve 
Cazementin, Amerikadaki alman se
firi Bernstof ile b_irkaç defa gizlice 
görüştüi!ünü haber alıyorlar. 

Cazement hemen Amerikada işe 
başlıyor. Oradaki İrlandalıların ileri 
gelenlerini bir evde topluyor. Ziya
fetin sonunda ayağa kalkarak diyor 
ki : 
"- Yurddaşlarım, sizi buraya ça

ğırışım, sizinle uğurlaşmak içindir. 
lrlandanın istH·~ali için beslediğim 
umdeyi bilirsiniz. Beklediğim saat 
çaldı. Yarın Almanyaya gidiyorum. 
Harpten bir yıl önce Dublin Reviev
ae ":rDJ.lC~turlJh tnu\•«1'-at. ,a.,nn~UW" 
ki: E~cr İngiltere ile Almanya ara
sında bir harp çıkarsa İrlandalılar Al 
manya tarafını tutacaklardır. Çünkü 
İrlanda İngilizlerin bir uşağı olmuş
tur. İrlandanrn İngiltereyle ilgisi ola
maz. Almanya ise İrlandaya hürriyet 
ve istiklal verecektir. 

İçlerinden birisi karşılık veriyor: 
- Fakat İ!lgiltere de bize istiklal 

sözii veriyor. 
- ve;iyor, çilnkü şimdi bize ihti

yacı var. Alman donanmasını yok 
etsin, bu sözünU geri alacaktır. 

Bütün görüşmeler ve teşebbüsler
den entelJicens servisin bilgisi var
dır. Cazement Almanyaya doğru yo
la çıkınca vapurda yakalanması için 
telsizle Atlantik filosuna emir verili
yor. Cazementin yola çıktığı ve bin
diği gemi telgrafla Londraya ve filo
ya bildiriliyor. F-akat ne o gemide 
ve ne de başkalarıQda Cazementi bu
lamıyorlpr. Nihayet günün birinde 
Cazement Norveçte zuhur ediyor. Ll
oyd George Kristiyanyadaki İngiliz 
sefirine şöyle bir şifre ;. -:ki yor: 

"Diri veya ölü, Cazementin İngil
tereye gönderilmesi.,, 

Diri olarak _gönderilmesine imkan 
bulamıyorlar. Oldürmeğe kaııar veri
yorlar. Entellicens Servis Cazemen
tin hizmetçisini elde ediyor. Fakat 
hizmetçiye verilen emir ve talimat e
le geçiyor, ona da muvaffak olamı
yorlar; Cazement de hemen Alman
ya ya hareket ediyor. Bu suikast ha
beri Almanlar için bir propaganda 
sermayesi olmuş ve İrlandalıları da
ha ziyade heyecana düşürmüştür. 

Cazement bir sene ll9ı .ı; - .1016' 
nıuıau'""""' n.au~u& . dı'.11uırcı111arı ~(, 
görüıüyor ve İrlandada yapacağı a
yaklanmaya kuvvet ve fitil olmak U
zere ilkönce İngiltere dışındaki İr
landalılardan bir alaylık bir kuvvet 
hazırlanmasını, Alı:ıanyanın silah ve 
malzemece yardım etmesini, bu ala
yın denizaltı gemilerile İrlandaya çı· 
karılmasını teklif ~diyor. Kabul edi
yorlar. 1ngiliz ordusundan alınan 
esirler arasındaki İrlandalıları alarak 
ayrı kamplarda toplamağa, giyim ve 
yeyimlcdne özenmeğe başlıyorlar. 

(ArkJası var) 

Hava Tehlikesi 
Hava Kurumu Güreşleri 

Pazar Günü Başlıyor 

Çocuğun muntazam bir surette 
geliştiğini anlamak için her çocuk 
lu evde bir çocuk terazisi bulunmak 
lazımdır. Çocuk meme emmeden ön 
ce tartılır, nekadar geldiği anlaşı • 
lır. Meme emdikten sonra yine tar
tılır. İki tartı arasındaki fark çocu 
ğun nekadar süt emdiğini aşağı, yu 
karı gösterir. Aşağı yukarı diyo -
rum. Çünkü bunda kat'ilik yoktur. 
Yaşıyan insan, çocuk da olsa. her 
hareketinde, her nefesinde ağırlı -
ğmdan az çok birşey kaybeder. O
nun için iki tartı arasındaki fark 
çocuğun emmiş olduğu sütün mik -
darından daha az bir mikdar göste
rir. 

İlk zamanlarda çocuğu her em -
zirmeden önce ve sonra tartmak iyi 
olur. Annesinin veya sütninesinin 
nekadar süt verebileceği bu suret
le anlaşılır. Ancak her emzirmede 
çocuğun emdiği sütün mikdarı bir 
olamaz. Çünkü çocuğun iştahı her 
emzirmede ayni olmadığr gibi. em
zikli babanın her emzirmede vere
bileceği sütün mikdarı da ayni ola
maz. Lüzumlu olan şey yirmi dört 
saat içinde çocuğun emdiği sütün 
mikdarını bilmektir • 

!yi beslenen çocuğun ağırlığı şu 
suretle artar: 

İkinci günden yedinci güne ka • 
dar 3 kilo; sekizinciden otuzuncu 
güne kadar 3 kilo 750 gram; ikinci 
ay içinde dört buçuk kilo; üçüncü 
ay içinde 5 kilo 300 gram: dördün
cü ve beşinci ay içinde altı kilQ; 
altıncı ve yedinci ay içinde yedi ki 
lo; sekizinci aydan bir yaşına ka • 
dar sekiz, dokuz kilo. 

Bunlar, tabiidir ki, hep vasati he
saplardır. Her çocuğun gerek bir 
emzirmede, gerek yirmi dört saat 
içinde emdiği sütün mikdarı, o vasa 
ti hesapların altında veya üstünde, 
az veya cok değisir. 

- &.;\:fl'OllGll 1101\110 

Diye yanar, yakılırlar. Halbu
ki kalp kalbe karşıdır sözü sev
gi bahislerinde pek yerindedir. 
Sevilmiyenin, hiç olmazsa se -
vilmek ümidini görmiyenin sev
mesi nadirdir. 

Kadrköy M. T. de böyle bir 
mesele karşısında bize yazdığı 
mektupta diyor ki: 

"Bir gün beni çok .kuvvetli 
bir aşkla sevdiğini itiraf etti ve 
bütün kalbini, ailevi vaziyetini 

anlattı. 50 yaşında bir kocası ve 
5 yaşında da bir çocuğu olduğu
nu söyledi. 
Bunları bana ağlıya ağlıya o 

kadar masumane anlattı ki, kal
bimde ona karşı çok büyük bir 
merhamet hissi uyandı. 

Onunla konuşuyorum, fakat 
istemiyerek konuşuyorum; çün
kü çok acıyorum. 

Halbuki ben onu genç ve ol
dukça güzel olmasına rağmen 
bir türlü sevemiyorum. 

Çok hassas, içli, zavallı bir 
kadıncağız. Benden soğuması 
ve nefret etmesi için ne yap
mak lazımsa yaptım, buna rağ
men beni yine seviyor. 

-ıtı, {l>eniSevnuyo~ aşıhmın 

• 
Aşkı öOrenmek istiyen 

bir genç 
Öğretilmesi en güç ilim seV" 

gi ilmidir. Birisi size sorsa: 
- Kuzum, ben sevmek ne 

demektir? bilmiyorum. Şunıı 
bana tarif etsene ... 

Ne cevap verirsiniz? Birç~k· 
lan için çok sade ve yemek ~ç· 
mek kadar doğuşta iktisap ed~l
miş olan bu ilim birçokları içırı 
çok karışıktır ve bundan dola:Y1 

herkes bir türlü tarif eder. Ve 
yine bundan dolayıdır ki doğu
şunda sevgiyi öğrenmemiş olan
lara öğretmek kabil olmaz. 

Büyükadadan Necmi Kızıl" 
kaya imzasile bizden sevip sev
mediğini soran genç halini şöy• 
le anlatıyor: 
"Yaşım 21. İki ay evvel bit 

baloda tam tahayyül ettiğil11 
gibi bir kıza rastladım. Tanış." 
tık, ben onun evine gittim, o bı" 
zim evimize geldi. Moda koyun· 
da mehtap gezintileri yaptıkı 
karşı karşıya kürek çektik! Fa
kat aramızda arkadaşlıktan dı• 
şan bir kelime geçmedi. 

Yalnız bulunduğum zamarı 
kendimi yokluyorum: Acaba 
ben ibu kızı seviyor muyum? 

-....:-----=====--=......,-=--=- karşılığını sende göremiyorum) 
Diş Hekimleri kurumu genel 

sekreterliğinden: 
Eski tahsildanmız Bay Rebiinin 

Kurumumuzla hiçbir ilişiği kalma
mıştır. 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye mütehassısı 

Pazardan başka günlerde saat 
(2,30 dan 6 ya) kadar 1stanbu1 
Divanyolu No. 118. 

Muayenehane ve ev telefonu: 
22398. Yazhk telefonu Kandilli 
38. Beylerbeyi 48. 5744 

diye hüngür hüngür ağlamağa 
başlıyor. Kendisini teselli et - Arkadaşlarla' konuşurken ar 
meğe çalışıyorum, fakat mu- kın insanı deli gibi ettiğini, yı.ı
vaff ak olamıyorum. reğini yaktığını işitiyorum. Ba• 

Bilhassa kocalı bulunması bu zı arkadaşlar da aşkı tarif etıne
azaplarımı büsbütün çoğaltıyor, ğe kalkışıyorlar ~e şörle d~yo:(, 
boğulacak, tıkanacak bir hale Iar: "Aşk öyle hır çıçektır 1t 

11 geliyorum. Benim için bu mu • dikeni kalbi delmeden kokU5 

hitten uzaklaşmanın da imkanı ciğerlere sinmez." 
yok. Bana gösterdiği şiddetli Halbuki bende ne kalp ağfl" 
alaka ve sevgi karşısında ona: sı var ne de delice mecliibiye~ 
(Seni sevmiyorum, alakamızı şirı:diye kadar kimseye fış!! 
keselim, konuşmıyahm) deme- ta olmadım. Doğrusu aşk ne~ı; 
ğe de cesaret edemiyorum. insan aşık olunca nasıldır? tyıc 

Ne yapayım? Benden soğu - bilemiyorum." 
ması, nefret etmesi için ne gi- Ya Moda koyunda me:bt.~~ 
bi çarelere baş vurayım?,, alemi yaptığınız genç kızı go Ş' 

•111111111111111111111111111111111111111!! Böyle meselelerde merhamet mez olunuz, ya~ut onun.bir bdt• 
Hava kurumu menfaatine hazırla- ları gibi, maaşlarından ve ücretle- : VAPURCULUK ~ demek, yarıdan fazla sevgi de- kası ile dolaştıgını ve sıze al , 

nan güreşlerden birincisi 18 ağu~ • rinden yüzde ikisini kuruma terk : Türk Anonım Şirketi : mektir. Kendisine acıdığınızı nş etmediğini görüniiz. O ... z~ıl 
tos pazar gilnü gaat 16 da Taksım ve teberru edeceklerini bildirmiştir. :_ I E degw il, onun aşkına mukabele et- man aşkın ne demek oldugı.ı ... 

A k ıtanbul Acentalıgıw - B ı b ber "/<> .stadyomunda yapılacaktır. n<:a : : tigw inizi ihsas etmişsiniz. Belki anlarsınız. unun a era 
· ·· d 14 t""r güreş • p 1 - Liman Han, Telefon: 22925. - V k · · r aynı gun e fi~at te ama 
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hiplerinin saat 14 te bulunarak bu Müdürlüg"" ünden: § lzmir sürat Yolu § •• k k ı· "ıl 
güreşleri de ıSeyretmeleri Hava k~- - KARY - Usku·· dar Amer·ı an iZ ıses 
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met ile karşılaşacaktır. sını arttırma sure ı e çı- : günleri de iZMIRDEN 1.tanbula E ... 
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Dinarlı ile karşılaşacaktır. - •-.!!!~~~ mektebin tarifnamui gönderi ir. e e on: 
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Dördüncü giireş te 8 cyllılde Ço· kuruş kıymetinde (150001) = Mersı·n Yolu ~-~ ~ 

ban Mehmet ve Dinarlı arasında İs- numaradan (200000) nu- = A ttı r" 
tanbulda Taksim stadında yapıla. maraya kadar olan A terti- E SADIKZADE vapuru 16 AGUS § lstanbul Sıhhi Müesseseler r 
caktır. bi 50000 aded hisse senedi- : TOS CUMA ıaat 10 da Mer- E d • 
Ecnebi bankafarin yardımı =sine kadar. - ma ve Eks"ıltme Komisyonun an-.ı nin damga resmi olan 4500 .==1111111111111111111111111111111111111111 "' 

gö~~·m;~,~;,;.~~:kr~~':.'.bı"~~~~:;~~ lira 23-10-934 tarih ve İstanbul Tıp Talebe Yurdu talebesi . için l~";;'ği 
da Hava kurumuna yardıma kara.r 233877 /4813 sayılı mak- !:!,111111111111111111111111111111111111111!;: olan 700 takım pijama ile 1400 adet Fıreng Gorrı arf 
ve~~~~~r~it°Roma, İstanbul Hava buzla tahsil ve irat edildiği §= Denı·z yolları ~- mevcut nümune ve şartnamesi veçhile ve kapalı ı 
kurumu veznesin-e 500 lira yatırmış, damga kanununun 39 un- usuliyle eksiltmeye konmuştur. O d8 
ve başta direktör olmak üzere bü- cu maddesine tevfikan ilan 5_ 1 ş L ET M E S 1 §_ 1 _ Eksı'ltme 21-8-935 çarşamba günü saat .ıs,3 _.,is• tün memur ve müstahdemleri diğer l{oıw 
Türk anonim şirketlerinin yaptık- olunur. ( 4777) E Acenteleri: Karaköy Köprlibafl E Cağaloğlunda Sıhhat Müdürlüğü binasındakı 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- § Td42362-ru~eclM~~~~ § yonundayaptlacakb~ ku~S~ 

TALAS AMERiKAN MEKTEBi 
Orta Derece • 5 Sınıf 

LiSAN SAN'AT TiCARET 
1935 • 36 ders senesinde ayr1ca iki senelik mesleki san'at 

kursları açılacaktır. Fazla maliimat mekteb idaresinden alınır. 

Emm zade Han. Tel 22740. 111111: 2 - Tahmini Fiat Pijamanın takımı 27 5 
- • 1 = Firenk gömleğinin adedi ise 295 kuruştur. : ımroz yo u = 
- 3 - Muvakkat Garanti 454 lira 12 Kuruştur. t~' 
: KOCAELi vapuru 15 Ağus· = d 1 · 1 k tıP 
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Sir Edvar Grey Cazementi çok sev- -~~~~ 
mckte ve korumaktadır. Onun ilti-

Tedrisat 23 eylül pazartesi günü başlar 

: Trabzon yolu ~ kasiyle 2490 sayılı kanunda yazılı belge ve bu ış~ari>'" 
E KARADENiZ vapuru 15 Ağustos : ter muvakkat garanti makbuz veya Banka mektuP zarf' 
§ PERŞEMBE günii aaat 20 de ~ le yukarıda yazılı usuli dairesinde teklif mektUP rrıaW 

• E Hopaya kadar. 14761) 6130 : Iannı eksiltme saatinden bir saat evveline kadar ~ss0 
:;11111111

11
111

11111111111111111111111111
r. buz mukabilinde KomisY.ona vermeleri. ( 4500) ~ 

masıyle kral Cazemente §Övalye sa-
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Bir Köyü Su 
Bastı, 500 
Kişi Boğuldu! 
Torino, 14 A.A. - Nolare köyU 

halkından yüz kadar adamın bir 
~C~din yıkılması 6onucunda boğul -
u~u ve yüz evin yıkıldıgı haber 

Vcrııiıncktedir. 
~olarc felaketine uğrayanların 

Çogu kadın ve çocuklardır. 
Duvarları yıkılan göl Ceneva 

fabrikalarını çalıştıran elektrik san
tralını işletmekte idi. 

.. Son alınan malUmata göre, 700 
ııufuslu olan Nolare köyü ile bütün 
ll'luhabcre ve muvasele kesilmiş ol
duğu için ölenlerin sayısı kesin o
larak belli değildir. Biribirine zıt 
0~an haberlere ve bu haberlerden bi
ı-ıne göre ölenlerin sayısı 500 c ytik 
ficlıniştir. 

Katedralin hazine
sini ~almışlar! 
Madrit, 14 A.A. - Gazeteler, f oınpelun katcdralı hazinesinin ça-

1ıunası ile meşgul olmaktadırlar. 
~ad.r.id'de dün yapılan tevkilcrden 
•çbır sonuç elde edilememiştir. 

(
• B1;1 hadise etrafında gayet saknılı 
1~tıyath) hareket edilmektedir. 
:ırçok defalar İ5panyanın kuzeyin-

.e görillen ve kili e hırsızlığında ih 
;!sas sahibi olan birkaç kişinin po-
ıs tarafından kovalandığı söylen -

ntcktedir. Bu adamlar geçenlerde 
l>~pelun katedralini gezerek gar
d~yana önemli bir bahşiş vermişler
dır. 

liırsızlar pek yakında yakalana
~aklardır. 

KUÇUK HARiCI 
HABERLER 

. • Berlin, 14 A.A. - Bugün Ber
lı.nde esham ve döviz kaçakçılığına 
aıt iki davanın rflyetine başlanmış
tır. Birçok din adamlarile iki sivil 
•uçlu bulunmaktadır. 

• Va ington, 14 A.A. - Hazine 
~akanı~ yanında bir elektrik 
lta.ııııt, t o tııraoa uuruıaı nnıan çı-
Jı ~ binlerce işyarlar arasında rnÜt
d 1§ bir panik doğurmuştur. lki ka-
ın yaralanmıştır. 

Ç • Atina, 14 (Özel) - Başbakan 
~ld.aris Almanyadan İç Bakanı 
b llıse gönderdiği bir mektupta 
..... ~ıı .hUkCımet işleri için talimat ver 
... ı§tır. 

1t • Atina, 14 (Ö.ı:el) - Finans Ba
llı~~· Pesmazoğlu yabancı e ham ha
lt 1 lc.rite Yunanistanın borçları hak 
.ı~nda konuşmalarda bulunmak ü-4e rperşembe günü Venedik yolile 

ndraya gidecektir. 

lt • ~~ina, 14 (Özel) - General 
n:1dılıs gazetecilerle yaptığı ko • 
gcfrnada_ Yunanistanın süel ileri 
lcd tnlerınin rejim ıişini zor ile hal
lcr·Ctekleri haberini veren gazete-

1 Yalanlamıştır. 

la• ~tina, 14 (Özel) - Dünkü iki 
atlık gr A . p· d . lcd'Itn· ev tına ve ıre e hıs • 

ll'ıu 1 ıyecek derecede önemsiz ol
~clt1ur. ~iç~ir yerde bir hadise kay 

ı rnemıştır. 

Si~ ~7rli~ 14 A.A. - İtalyan el
l'li .. d tt.torıo Cernıti, Paristeki ye
dcno evıne başlamak üzere Berlin -

ayrılmıştır. 
Vitt • 

l>ign °:ıo Cerruti, Pariste Kont 
tini tattı Morano di Custoza'nln yc

utacaktır. • bir Carthagene, 14 A.A. - Süel 
<la ku~ağın pervanesi, uçuş sırasm-
tıiıc 1~1.~r~. ve. uça~ ateş alarak de
ltigi Ufllluştjir. lçınde bulunan 4 

• Yanarak ölmüştür. 
ner)' tcrııc ın, 14 A.A. - Siyasal çrv-

daki rİi Bc~k'in görüşmeleri hakkın
tı.i}'ctı elsınfors bildiriğini memnu-

lı'i e karşılamışlardır. 
•iya 

01
illdiya hilkCımetinin yabancı 

liit1~~a dair olan telakkilerinin, 
daıti ;n barış ve anlaşma siyasasın
ll}'tu renaiplerine ve amaçlarına 

La nC:lduğu söyleniyor. 
bipıorn r:espondance Politique et 
doat.luğ atıque, Leh - Finlandiya 
~llYad~n~~· bundan dolayı, Al • 
•dır. ıy1 karşılandığını yazmak-

• ~ nrükset • llteteııi '.. 14 A:A. - Le Soır 
~ekte 0~e gore, ftmd.i tatbik edil-
1llccıe an sınıf müdafaa planının 
o~ tnc \>e ta • • 

llıyan nzımındc faal bir rol 
~clcce'- general Von den Bergen 
il ,.. Yrl ' 
t Craı Cu • e,-enel kurmay şefi ge-
ır. rnout'un yerine atanacak -

• St Londra 14 A 
~ 8ndar.cı ' .. A. - Evening 
aııııg 1 •

1 
gazetesıne göre hava ba-

}'e 1 e ••ı ' 
b. tcai p tnperial Airvays sos-

•t · ortsm " J hava Us .. outh yakınında geniş 
er, su kurmak niyetindedir-

YUNANiSTAN REJiMi 

Ahali Partisi Saylavları 
Genoy istemiyorlar 

Atina, 14 (Hususi muhabirimz bildiriyor) - Ahali partisinin 
cümuriyetçi saylavları rejim içn genoyai başvurmaktan vazge
çilmesini istemek üzere aralarında bir protokol imza etmişlerdir. 
Başbakan Almanyadan dönünce bu protokol kendisine verile
cektir. Buna mukabil partinin kralcı saylavları da Başbakanın 
kralcılığını ilan etmesi için diğer bir protokol imza etmişlerdir. 

Hürriyetperver partinin lideri Sofulis Başbakan Çaldarise 
bir telgraf göndererek tiyatro hadisesi, Patris gazetesinin bas
kını ve gazetecilerin mahkumiyeti, sokaklar.da gece, gündüz "ya 
şasın Kral,, diye yapılan tezahürleri anlatmış ve hükumetin re
jim işinde bitaraf kalacağı hakkında verdiği sözden şüphelen
meğe başladığını bildirmiştir. 

Azılı Bir Haydud Kaçtı 
Bükreş, 14 (A.A.) - Moldavya ili polis ve jandarması sefer

ber haldedir. Cinai maceraları ile Romanyada tanınmış olan azı
lı haydut Corolu, yanındaki bekçisi ile birlikte Botosani hapis
hanesinden kaçmıştır. Bir yıl evvel Corolu, Moldavya ve Buko
vina zenginlerini haraca kesen haydutların korkutucu şefi idi. 
Corolu kendisine "zayıfların ve ezilenlerin koruyucusu" adını 
vermişti. Haydut, gerçekten fakir köylülere yardım etmekte idi. 
Bundan dolayı köylüler de kendisine büyük bir nam yapmıştı. 
Corolu bundan birkaç ay evvel polis tarafından yapılan geniş bir 
imha sonucunda çetenin dağıtılması üzerine teslim olmaya 
karar vermiş ve polis hizmetinde çalışmayı teklif etmişti. Tes
lim olduğu jandarma başçavuşu Corolu'nun alay ettiğini sana
rak kendisini dinlemek istememiştir. Sözlerine inandırmak ve 
bu jandarmanın kendisini yakalamasını temin etmek için Co· 
~o!.u bütü!1 ikna k~vvetini sarf etm~k zorunda kalmıştı. Corolu 
ol~t .- katı.l - su~u ıle ve gıyaben ;~uebbet küreğe mahkum edil
mıştı. Polıst~ hızmct etmek teklıfı kabul edilmediği için, Coro
lu yakında agır ceza hakyeri önüne çıkacaktı. Hükumet makam
ları kaçan haydudun başım getirene ikramiye verecektir. 

Bulgaristanda Temel Yasassı 
Sofya, 14 (A.A.) - Başbakan Toşef hazırlanmakta olan te-

mel yasa proj:_si?in ~ylUld~ hazır olaca'ğını söylemiştir. Bakan
lar kur~lu: s~.lahıyetlı şahsıyctler ve seçilen parlamento üyeleri 
bu p~rOJeyı gozden geçirec~klerdir. Karar bir geneloy ile değil, 
parlamento taraf mdan vcrılccektir. Toşef, yeni bri seçim yasası 
?8. h~zı;lanmakta olduğunu ilave etmiştir. Parlamento seçimi, 
ıkıncıkanundan veya şubattan evvel yapılmıyaca:ktır. 

ransaya Kurbağa Yağdı ! 
r Grcnoblc, ı~. (A:A.) - Son günlcrtlcki fazla sıcaklartlan son 
a, _ Grenobl~ yor;s~ne, yağmurla karışık küçük yeşil kurıbağala; 
yagmıştır. u hadıse, Avrupanın bu bölgesind k a· I 
makla beraber, bundan evvel de görülmüştür se b t'= hna ır ~ -
rın durgun suları emerek b 1 k _ · e e ı, ortum a
ınesidir. Bu mahlUklar b a 1 .~e kurbagaları da birlikte çek-

- , azan gunlerce havada kald kt 
yagmurla beraber yere düşmektedir. ı an sonra 

ihtiyati Bir Tedbir mi? 
Malta, 14 (A.A.) - Rcuter Ajan b.ld. . . . 

larına iştirak edecek olan ikı· to . 1 sı 1 ırıyor· Denız manevra-
. rpı gemisi il ik' · · bıne burada kalmaları irin emir .1 . . e 1 torpıto muhrı-

3' verı mıştır. 

italyanlar isviçrede de 
Bir Kanton istiyorlar! 

. Lugano, 14 A.A. - İsviçre telgraf hücum t . 
a1ans1, dün. uray binası önünde İr- nun ko ef ~ı ve~ .. Tessin kantonu
redantistlerin hareketlerine karşı Iarile a~§~ erasyonıın diğer kanton
protestoda bulunmak üzere, uray ananeleri :sını .k~s~ceğini., siyasal 
tarafından tertip edilen bir gösteri olmıyan b. e ~?rıhı ıle telifi kabil 
yapıldığını bildirmektedir. de.ceğini ; r ~u.kumet şekli kabul e-
Lugan~ şarh.ayı, de Filipps, şar - tirenler an~ak ın e?e?~er .Yahut et

kurulu liyelerınden birçokları bin- bilmiyen Tessın lılerın ruhunu 
lere~. kişilik bir kalabalık karşısın- reket ed~e~~ menfaa~ duygusile ha 
da soylev vermişlerdir. [Tan. 1 mse_lerdır . ., demiştir. 

Filip •• ı l · rredantızm k"J il ps, oze ve resmi talyan un- dil itibarile 1 1 u t r, ırk ve 
surları tarafından himaye gören İr- şekli başka ita yan, fakat siyasal 
redantist tehditlerine karşı şiddetle ilhakını isti o an rerlerin 1talyaya 

-----------.:....Yen bır cereyandır.) 

NegUs'Un baldızı öldU Almanların bir protestosu 
Adisababa, 14 A.A. - Ncgüsün Boston, 14 A A . 

baldızı, Madam Woiziro Assafa- b'ld' . · · - Reuter aJansı 
ı ırıyor: 

lech ölmüştUr. İki çocuk bırakmış- Al 
tir C... . b b h man ~ene! konsol d" M . ..nazesı. u sa a büyük tö • .. d 1 osu, un a-
renle kaldırılacaktır. saçuse~ k~v et parlamentosunda Al-

ölen Prenses Men l'k'' k mak'' n .. Yla a ıbı.rk ve din hareketlerı'nı· • e ı ın arısı 
i t • T · • d?ltu eredn l ır karar sureti kabul e-
mpara orıçe aıtu nun gömülü bu- ı mesı o ayısile par!" b 
lunduğu Adisababa yöresindeki bir kanlığında protes~oda baırento aş-
t~pede bulunan kiliseye gömüle-cek- Başkan, verdigi cevap~a u~mutur. 
tır. . . 

1 
, u arar 

Yakalanan göstericiler 
Toulon, 14 A.A. - Geçen perşem

be günkü karışıklıklardan sonra ya
kal~nan yedi gösterici iki aydan 
sekız aya kadar hapis cezası yemiş
lerdir. Eski şarkurulu komünist ü
yesi de iki ay hapse :ınahküm ol -
muştur. 

Verilen raporlar 
Parls, 14 A.A. - Saylavlar kuru

lunun sol delegasyonu, son karga
salıklardan sonra, Tulonda ve Brest 
!.e inc~J~me yapmıya memur ettjği 
u>:el~rının vcrdifi raııorları inccle
mıştır. 

suretının as a Almanyan . . 1 . k ın ıç ış e-
rıne arışma mahiyetinde olmadığı-
nı ve sadec~ acunsel bir ilgi doğur
muş olan bır mesele hakkında bir 
kıs~~ rur~ta~lar.ın görüşünü ifade 
ettıgını bıldırznıştir. 

lsviçrede Alman profö· 
sörleri ve politika 

Bern. 1.4 (A,.A.) - Asılları Alman 
olan Unıve~sıte pru~rsörlerinin nas
} on;ıl so yahst faali•ıetlerde bulunma 
11-:! ü:.ıerine. Bern k~nt,.nu devlet kon 
se ri, profesörlerin ou hareketinin ö
d~: 'eriyle b~ğ?anamıftc::ı gını (telıf 
c: ıle?1ıreceğını) dt:J2 •rtmanlarına bil 
dırmı.:ıtır 

1 
BÜYUK 
ALMAN 
CASUSU 

Matmazel 
HAKiKi 

Doktor'un 
ESRARI 

Af manganın Genel Savaştaki Kahramanı 
Yahudi imiş! Meğer Alelade Bir 

-24-

- Teşekkür ederim doktor 
dedi. Fakat hal ikatcn cok zah 
met ediyorsunuz. Son ;eneler 
zarfında müthiş bir hayat yaşa
dım. Kimsenin görmediklerini 
gördüm. Yapamadıkla.rını yap
tım. Her dakika, her saniye ö -
lümle burun buruna, kolkola i
dim. Bütün tehlikelerden kendi 
mi sıyırabildim. Eğer ölecek -
sem söyleyin. Bu da benim için 
bir tesellidir. Böyle sürünmek -
tense, ölümü tercih ederim. Bu 
son teselliyi benden kısırgan -
mayın. 

Uzun seneler 
Alman tarihinde büyük bir 

rol oyniyan Anne • Marie uzun 
seneler, böylece dünyadan çe
l:ilıniş bir vaziyette, lüks bir sa
natoryomun camları arkasında 
yaşadı. Doktor hakikaten ken -
disini teselli etmişti. Ne iyileşi
yor, ne ölüyordu. Sihatle, has -
talık arasında sürüklenip gidi -
yordu. En büyük zevki güneşli 
havalarda taraçaya çıkıp uzun 
bir koltuğa yatmak böylece gü
nun karardığını beklemekti.. 

Nihayet gün onun için ebedi
yen karardı. Büyük harbin 
bu dehşetli siması, İsviçre sana 
toryomunun bir yatağında sö -
nüp gitti. 

Gazeteler uzun uzun ondan 
bahsediyorlardı. Bir gün bah -
settiler. İki gün bahsettiler. Ni
hayet unutup gittiler. Alman -
yanın genel savaştaki tarihsiz 
kahramanı böylece sahneden 
çekildi. 

Mahallinde tahkikat 
Bu satırların muharriri, tabii, 
ne - Marie Lesser'in can vcr

ıgı ZiırıCh' tekı sanatoryoma 
gitmiştir. Ö zaman orada meş
hur casusun son günlerini gö
ren herkes, bundan bahsediyor
du. 

Ölümün ertesi günü ailesi he 
men koşup gelmişti. Bunların 
arasında 70 yaşında bir ihtiyar 
vardı. Bu casusun babası idi. Bir 
d~ Berlinli bir gazeteci vardı 
~ı, bu da Anne - Marie'nin ye -
genlerinden biri idi. 

Bernard Lesser gözyaşlarını 
tutamıyarak doktora yalvardı: 
.. - Kuz~m hiç kimseye birşey 

soyl.emeyın. Zavallı çocuğumun 
hakıki hüviyetini kimse bilme
sin. 

Doktor filhakika ihtiyar ba
baya bu hususta teminat verdi. 
Fakat. ~r~dakiler zaten Anne 
- ~arıe nın meşhur bir casus ol 
dugunu biliyorlardı. Öldüğü de 
şu suretle anlaşıldı: Hasta ka
dın günün birinde istirahat et • 
me~ ~üneşlenmek için taraçaya 
~etırılmemişti. Bu her halde 
cıd~i bir sebepten dolayı idi. Ne 
tekım ~u kayboluş devam etti. 
~u vazıyette hastahaneden çı _ 
amazdı. Önu çıkarsa çıkarsa 

ancak ölüm götürebilirdi. 
~~ten Anne - Maric bir casus 

deg~~ .~e aleiade bir hasta da ol 
sa, olumünden kimse haberdar 
olamazdı. Cünkü bu hastanede 
cen.azelcri daima hastaların ha· 
berı olmadan, onlar görmeden 
kaldırırlardı. 

Alman konsofosu 
hayret içinde 

. H~sta k~dının ölümünden, 
aılesınden başka yalnız Alman 
k~ns~~osu haberdar olmuştu. 
Çunku hastahaneye icabeden 
parayı o veriyordu. Olümü du
yar duymaz cenazeye son hür • 
met vazifesini yapmak için sa
n~toryoma koştu. ö da müthiş 
hır teessür içinde idi. Genel sa
vaş e~nasında Almanyaya buka 
dar hızmet eden bir kadının yi 
ne:_ AI~ıanyanın iyiliği için ahş
tıgı bır zehirin tesirile ölmesin. 
den son derece azap duyuyor -
du. 

Cenazenin yattığı odanın ya
nmdaki küçük sofada siyahlar 

Konsolos cenazenin yattığı odanın yanında siyah sakallı, siyah 
bıyıklı bir adamla kaqılaştı. Bu Haham Yani idi .• 

giyinmiş bir adamla karşılaştı. teki mümessili anlad- ki, genel 
Bol, kemrah sakallan ve bıyık- savaşın büyük kahramanı Anne 
ları, yüzünde yalnız burnu ile - Marie Lesser meier alelade 
parlak siyah gözlerini açıkta ( !) bir yahudi imiş. 
bırakıyordu. Konsolos arkasına bakmadan 

Bu bir haham başı idi. Alçak derhal geri döndü. Hemen tele 
sesle ölünün ailesile görüşüyor fonu açarak Berlinle konuştu. 
du. Aldığı cevap şu ldi: 

Alman konsolosu hayret için Bir yahudi katiyen ulusal bir 
de idi: kahraman olamaz. Ön un için 

- Ne? Ne? Dedi. Bu adam konsolos katiyen cenaze merasi 
burada ne arıyor? minde bulunmıyacaktır. 

O zaman Almanyanın Zürich [Arkası varl 

ÜÇ DEVLET KONFERANSINDA 

İngiltere italyanın Harp 
Etmesine Karşı ıKoyacak 

[Baş tarafı 1 incide] 
. Bil~~ssa Fransız çevrenleri, Ede

nın muspet tekliflerle gelio gelme
diğini anlamak hususunda ·sabırsız
lık göstermektedirler. Maamafih bu 
husustaki tahminler daha ziyade 
menfidir. 

lngiltere Avrupa işlerinden 
çekilecek 

Lond~a, 14 ~.A. - Daily Tcleg
rafın dıplomatık muharriri bir ya
zısında diyor ki: 
"~anırım ki, Eden, 1 talya ile Ha

beşıstan arasında harp başladığı tak 
dirde, İngilterenin, bu hareketi Ce
nevrenin baysallık sistemine v~rul
muş bir d~rbe te~akki edeceğini ve 
bunun İngılterenın, Avrupa işlerin
den çekilmesine sebep olacağını 
Lavale anlatacaktır. ' 

İtalyanın, görü§meleri, uzlaştır -
ma komisyonunun raporundan son
raya kadar uzatmağa çalışması ihti
mali vardır. Britanya delegasyonu 
bu manevralara asla yanaşmıyacak~ 
tır.,, 

Muharrir, Aloisiye verilen tali
matın, onu İngiltereye karır tah • 
tik edici bir yol tutmıya me~bur e
debileceği fikrindedir • 

lngilizlerin tehdidi 
Paris, 1~ A.A. - Bugünkü gaze

teler, Parıste toplanacak olan üç 
devlet konferansında bilhassa İn -
gilterenin alacağı du~umdan endişe 
etmektedirler. 

Pöti Parizyen gazetesinin Lon • 
dra aytarı şunları yazıyor: 

•'Bütün ülke, Uyelcrinden birinin 
diğerine saldırmasına müsaade et
memesini Uluslar sosyetesinden is
temekte, ve arsıulusal teşkilata böy 
~~ bir d~r~ vu.rulmas.ını menetmek 
uzere hukumetın, elınden gele · 

k 
. 

1 
nı 

y~pmasmı. esın o arak dilemekte • 
dır. Bu hıs o kadar kuvvetlid' k' 

1 
. ır ı, 

gene se!iım yarın yapılacak ol b 
1 

sa, u 
mese e .onun esas noktasını t k'l 
edecektır.,, eş ı 

Ek? dö Parinin Londra aytarı, a 
zetesıne şu telgrafı rekm' t' . g 

·•Edeni La 1r ış ır · 
• . . n, vat nezdinde şu ezi-
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l Eğer Fransa, lngiliı tezine arka 
0 m~z ve İtalyanın Habeşistana gir 
mesınc . karşı gelmezse, bu, Avrupa 
k.~ll~kt.~f r:üvenlik sistemine indi • 
rı mı oldurUcU bir darbe olacaktır. 
Bu ~akdirde İngiltere, bir Alman 
tehdıdi kar ısında Fransaya bun -
dan böyle yardım etmekten çekine
c.e~~ ~e bilhassa Avusturya egemen
lıgının muhafaza meseıe~ne olan il
gisini kesecektir.,. 

Pöti Jurnal diyor ki: 
''Şimdi anlaşılması gereken nok· 

talar şunlardır: 
l - İngiltere, kararında ne de • 

rece ileri gidecektir? 

2 - İtalyan mukavemeti ne dere
ceye kadar devam edcbilec~ktir. 

Ayni zamanda, üç devlet arasında 
aı:ılaşmazhk çıktıgı takdirde, şim
dıye kadar fikri sorulmıyan, fakat 
bu m{:selede oy ahibi olmak hak -
kını ta ıyan Habe imparatorunun 
da cevabını beklemek gerektir. 

Habeşistan ulusldr sosye
tesi üyelerini protest etti 

Cenev:c, H A.A. - Habe hükü
meti, İtalya açıkça bir fütuhat har
bi hazırlarken, Uluslar sosyetesi ü
yelerinin Habşistana silah ihraca -
tına milsaade etmemeJerfoi sosyete 
nezdinde şiddetle protesto etmiştir. 
Habeş notasının usulen 4 eyliil top
lantısında konseye sunulması muh
temeldir. 

DUnyamn nefret ve şikayeti 
Nevyork, 14 A.A. _ İtalyan _ 

Habeş anla~azhğmı çözeleyen 
Nevyork ~aymıs gazetesi, İtalya • 
n!!1.~abeşıstanda elde edeceği bazı 
k~çuk kazançlara mukabil bütun 
dunyanın ikayet ve nefretini uyan 
dırdığı . takdirde, bu kazançlardan 
nasıl bır fayda elde edeceğini sor
maktadır. Bu gazete diyor ki : 

"~talyamn, gelecek aylar içinde, 
eskı ~oma imparatorluğunun cm • 
peryalıst fütuhat fikirlerinden vaz
~eçm;s.i, ve Habeşistanda giri~mek 
ıstedığı hareketin tehlikeleri hak
k~nda sosyal dünya kamoyunu (ef
karı umumiycsini) görüşlerine ilti
hak etmesi lazımdır. Bu tehlike 
bütün medeni dünyayı tehdit et~ 
mektedir.,, 

DoOu Afrikasmda faa!iyet 
. Roma, 14. A.A. - Giornale d'İta

lıa gazetesı, Masavva limanındaki 
faaliyetin, altı ay içinde, günde 600 
tondan, 36~0 tona çıktığını h~bcr 
vermektedır. 1.09 kilometre yol o
narılmış 306 kılometre yeni yol ya
P~.lmıf, 79 kuyu açılmıştrr. Şimdi, 
nufus~ ~soo. den 55 bine çıkan Os
mara ıçın hır bent yapılmaktadır. 

Yeni askerler 
Napoli, 14 A.A. - Dün, Merano 

vapuru, 480 asker ve gereç yiıkliyc
rek Masavvaya hareket etmiştir. Bu 
gün de Gange vapuru 58 zabit ve 
iki bin altmış beş asker götürcct k-
tir, 
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izmirde iran Konsolos

luğu Törenle Açıldı 
İzmir, (Özel aytanmız bildiriyor) - Şehrimizde yeni kuru

lan İran konsolosluğu, törenle açılmıştır. Konsolcshanenin bi
rinci Kordondaki binasında yapılan bu törende, konsolos Ismail 
Han bir söylev vermiş, konsolato merkezinin lzmire naklinden 
dolayı sevinç içinde olduğunu anlatarak demiştir ki: 

"- İki memleketi biribire bağlayan samimi rabıtaları sıklaş
tırmağa çalışan İran hükumeti, İzmir gibi güzel bir şehirde bir 
İran mümessili bulunmamasına kail olmadı. Bu mes'ut vaka be
nim memuriyetim zamanına tesadüf ettiği için çok mes'udum.,, 

Konsolos, kadehini iki devlet reisi şerefine kaldırmıştır. Bun
dan sonra, Şarbay .D:. ~ehçet Salih Uz, bir söylevle mukabele
de bulunmuş, lzmırlılenn sevinç ve teşekkürlerini bildirmiştir. 

Tokatta Yeni ilk Mektepler 
Tokat, (Özel aytarımız bildiriyor) - Tokatta Bayındırlık ca

lışmaları her gün biraz daha ilerilemektedir. Yeniden birç~ok 
caddeler açılmış, ilk okul binalarmm yapılmasına baslanmı!':tır. 
Tokadın elektrik işi başarılmak üzeredir. Şehir Cum~riyet bay
ramında ışığa kavuşmuş olacaktır. 

işinden çıkarılan bek~i fabrika direktö· 
rünü ve makinistini niçin öldürdü ? 

için Aydın Nektar fabrikası ma 
kinistini öldüren ve direktörü 
.ağır surette yaralayan İbrahim 
hakkında tahkikat bitirilmiştir. 
Sonuça göre, cinayetin vuku şek 
li şöyledir: İbrahim Liitfi, gece 
leri kontrol işine fazla dikkat 
etmesi için direktörün ikazları
na kızmış ve fabrika geniş oldu 
ğu için kontrol saatinin her çey 
rek saatte bir kullanılamıyaca -
ğını söylemiştir. Bunun üzerine 
kendisine yol verilmiş, İbrahim 
bu sefer sekiz senelik emeğine 
karşı ikramiye istemek için mü
racaatta bulunmuştur. Direktör 
bir hafta önce evlenmek üzere 
yiiz lira aldığını söyliyerek iste 
ğini reddetmiştir. 

Bunun üzerine cinayete karar 
veren İbrahim, direktörü oda -

Katil Ibrahim • • sında ve masası ba§ında yarala-
\ ) mtlj, .aaıı aots.ı.ıe tı::~.d.U. :ıaa1..;ıı.1 

limir, (Ozel aytarınue: bild}- tebaa~~ ~.aki~is~~ de mcrdiv,.,n
tiyor) - işinden çıkarıldıgı lerde oldummştur 

Yen·pazarda köylünün yardımı 
Yenipazar, (Tan) - Hava tehlikesi için önemli çalışmalar baş 

tamıştır. Köylüler ürünlerinin yüzde beşini Hava kurumuna bı
rakmışlardır. Karaçakal köyü halkı, atlarına binerek ve yaya ola
rak Yeni pazara gelmişler, büyük bir miting yapmışlardır. Köy
lüler, Hava kurumuna sürülerle canlı hayvan teberrü etmişler
dir. Hayvanlar satılmış, parası Hava kurumuna yatırılmıştır. 
Aşağıki resim köylüleri ve kurumuna verdikleri hayvanlardan 
bir kısmını gösteriyor. 

No. 88 

Tokat orta okulu ic;in 
Yeni bir bina 
Bulmak gerektir 

Tokat aylarımız yazıyor: 

"Tokat orta okulu 340 mevcutlu, 
bütün kazalardan ba§ha diger iller 
den de talebesi bulunan bir okul • 
dur. Taşra talebesi için bir pansi -
yon kurulmuştur. Bu okulu bitiren 
talebeden bugün diğer vilayetler 
liaelerinde okuyanlar yüze yakın -
dır. 

Bu okul, Tokadın Üzerine titredi 
ği b!r kurum olduğu halde, içinde 
bulunduğu bina tcv;lah bir yapı ha
lindeclir. Bir kere çok dar ve sıhhi 
fartlardan çok uzaktır. Bulunduğu 
mevki, bazı noktalardan çok mah • 
zurlu aayılacak bir yerdedir. 

T okaclın iyi ve güzel bir okul bi
nasına ihtiyacı meydandadır. Pan
siyonunun ucuzluğu ve te§kilntının 
intizamı clolayısile, Bafra ve Betur 
ge gibi uzak yerlerden bile talebesi 
bulunan bu okul ifin yeni bir bina 
bulunması zaruret haline girmiş
tir. 

Bayram içte 
Orman Yangını 

llçeliay M. T. Çıtakoğlu 
Çanakkale, (Tan) - Vilayet or

manlarında her yıl oldu~u gibi bu se
ne de birkaç yangın çıkmı§tır. Yan -
gınların söndürülmesine Bayramiç il
çebayhğı büyük bir önem vermiştir. 
Bütün vilayette yangın için özel 
bekçi teşkil5.tı yapılmıştır. 

• Lüleburgaz, (Tan) - 19 ağus
tosta Lüleburgazda üç gün sürmek 
üzere bir panayır kurulacaktır. 

• Lüleburgaz, (Tan) - İlbay na
mına Lüleburgaz ilçebay vekili E
min tarafından açılan büyük hay -
van sergisi çok rağbet görmüş ve 
iyi bir teşvik vesilesi olmuştur. Yu 
kariki resim 6erginin açılışını gös
teriyor. 

• Çorum, (Tan) - Halkevi avcı
lık kolu evvelki cün küçük sıhhat 
okulunda büyük bir 'çay şöleni ver 
miştir. 

• Hırebolu, (Tan) - Kasaba ci
varından geçen derenin Kanlıbent 

mevkiinde denize giren bir köylü 
yüzme bilmediğinden boğulmuş -
tur. 

Önemsiz bir şey ... 

HAKYERLERi 

Toprak altlnda 
Kaldı, öldü ! 
Kağıthane köyü yakınlarında Ke 

merburgaz yolu üzerinde tuğla ocak 
larında çalrşan işçilerden Ardaha
nın büyük Nakale köyünden Bebek 
Ali oğlu Gül Ali, toprak kazarken 
yıkmağa çalıstığı 2.5 metre yüksek 
liğinde bir duvarın yıkıntısı altında 
kalarak ölmüştür. Gül Alinin cese 
di, adliye doktoru Salih Haşim tara 
fından muayene edilerek morga kal 
dırılmıştır. 

• Bundan üç yıl önce. Osmanın 
kahvesinde Yakup • isminde birini 
vurup öldürmekten suçlu Hüsnü, 
ağır cezada muhakeme eidlerek 15 
sene ağır hapse mahkum edilmişti. 

Mahkumun vekili Ethem Ruhi, 
Hüsnünün kardeşi Aliyi kurtar -
mak için, Hüsnüyü öldürdüğünden 
hadisede cezayı azaltıcı sebepler ol 
duğunu ileri sürerek kararı temyiz 
etmiştir. 

Temyizden bozularak gelen da -
.-aya, dün ikinci cezada yeniden baş 
lanmış ve bazı şahitler dinlenmiş -
tir. Mahşeme, Hüsnünün kardeşi 
Alinin Yakuba tecavüz ettiği sıra -
da orada bulunup bulunmadığını 
tesbite çalışmakıadır. 
Duruşma, karar için başka güne 

kalmıstır. 

• Daktilo Suzanı öldüren Anado
lu ajansı memurlarından Ali Fedai 
hakkında ağır ceza mahkemesince 
verilen idam hükmü, temyiz mahke 
mesi tarafından bozulmuştur. 

Temyiz, öldürme hadisesinde ta
sarlama olduğunu kabul etmemiş 
ve kararı boz~rak kağıtlarını is tan 
bul ağır cezasına göndermiştir. 

Ali Fedainiıı duruşmasına birkaç 
güne kadar yeniden başlanacaktır. 

• Polis müdüriyeti· nezarethane -
sinde kanuna aykırı olarak alıko -
nulmuş kimseler olduğuna dair e -
sassız bir haberi yazdığından dola
yı İstanbul emniyet direktörlüğü 
tarafından Son Posta aleyhinde Cu 
muriyet müddciumumi'iğine bir mü 
racaat yapılmıştır. Müddeiumumi -
lik, bu müracaat üzerine inceleme-. 
lere başlamıştır. 

Son Postanın verdiği haberde. da
va açılmasını icap edecek kanuna uy 
gu11 bir sebep bulunduğu takdirde 
Son Posta aleyhinde kanun yolile 
takibat yapılacaktır. 

• Erzurum vapurundaki hırsızlık 
hadisesinden bahsedilirken bu va -
purun Vaourculuk Şirketine ait ol
duğu yazılmıştı. Erzurum, Vapur
culuk Şirketinin değil, Deniz yolla
rı idaresininclir. Düze !tiriz. 

Afjır cezahlar Sinop hapi
sanesine gönderiliyorlar 
İstanbul hapishanesinde bulunan 

ağır cezalı mahkumlardan 25 kişi 
vapurla Sinop hapishanesine gön -
derilmişlerdir. Gelecek pos.ta ile da 
ha bir kısım ağır cezalılar gönde -
rileceklerdir. 

Bir komisyon kaldırlldı 
Şimdiye kadar hafta tatili ruhsa· 

tiye harcına, tanzifat vergisine, lev
ha resmi ve diğer belediye vergile
rine esas olacak iradı gayri safiye
leri tahmin ve takdir etmek üzere 
belediyede bir muhamminler komis
yonu bulunuyordu. Artırma ve ek
siltme istihlak kanunu neo;redildik
ten sonra bu komisyonun lağvı icap 
e~ ~iştir. 

Bunun üzerine belediye bu ko -
misyonun yaptığı muameleyi şube
lerin yapmasını kararlaştırmış ve 
bu ciheti yaymıştır. 

Basm kurumu toplantısı 
lstanbul Basın kurumundan: 
lstanbul Basın kurumu kurultayı 

ikinci fevkalade toplantısınr 16 Ağus 
tos 1935 Cuma günü saat 14 de ku
rum merkezinde yapacaktır. Bu top
lantıda mevcut üyelerin sayısı çokluk 
telakki edileceğinden sayın üyelerin 
herhalde gelmelerini dileriz. 

Kemerlerin yıkılma
sına dün baş a dı 

$ultanahq1ette Arasta soka -
ğmdaki hafriyata devam olun
maktadır. Profesör Rakster, bul 
duğu eserler üzerindeki incele
melerini derinleştirmektedir. 
Eserlerin bazı kısımlarının kalın 
kemerlerin temelleri altında kal 
dığı görülmüş ve dünden itiba
ren vilayetin müsaadesi üzerine 
bu kemerlerden bir kısmının 
yıktırılmasına başlanmıştır. 

Profesör Bakster daha birçok 
kıymetli eserlere tesadüf oluna 
cağını menmuniyetle söylemek 
tedir. Buradaki hafriyatın Ağus 
tos sonuna kadar süreceği ve ey 
llıl başında Bakster'in memleke 
tine döneceği anlaşılmaktalır. 

Şi.i'nin Ankara sefiri geldi 
Şilinin Ankara sefirliğine tayin 

edilen Francisco Madrid iki gün
denbcri şehrimizde bulunmaktadır. 
.Madrid Şili hükümetinin Türkiye
ye gönderdiği ilk sefirdir. Yeni 
sefir, Atatürk Ankaraya döndükten 
sonra Ankaraya giderek itimatna -
mesini takdim edecektir. 

Şili sefiri, ayni zamanda Şilinin 
Bükreş elçisidir. Romanya Şiliye 
bir elçi göndermiş olduğu için Mad 
rid de Bükreşte oturmaktadır. 

Yeni sefir dün vaki olan beyana
·--... "fl~ne~.ıll ~tnucuu """'" 
sadi münasebat azdır. Türkiye mah
sullerini hep Almanyadan aldığımız 
için biz onları hep Alınan malı ola
rak kaydediyoruz. 

Şilide birçok Türkler vardır. 
Bunlar çalışıp kazanırlar. Hükiimet 
te kendilerinden memnundur.,, 

Liman tarifesinin tesbiti 
bugilne kaldı 

Her altı ayda bir liman tarifele
rini tespit etmekte olan tarife ko -
misyonu, Akay idaresinin tarifele
rini kararlaştırmak üzere dün yine 
mutat toplantısını yapmıştır. Fakat 
bu toplantıda komisyon tarife üze
rindeki tetkikatını bitirememiş ve 
tarifenin tespiti bugüne bırakılmış
tır. 

Bugünkü toplantıda tarife kat'i 
6Urette kararlaştınlacak ve bır ra
por halinde Ankaraya bildirilecek
tir. 

Altın kaçıran kadın! 
Türk tebaasından Kohor Gagan

yan SeHiniğe giden Romanya ban
dıraJı Marya vapuruna binerken 
kendisinden şüphe edilmiş ve yapı
lan araştırmada korsasının içinde 6 
Türk ve 1 İngiliz altını bulunmuş
tur. Kaçakçı kadın ihtisas mahke -
mesine verilmi~tir. 

Kazısı Yeni 
Çıkaracak 

Arsta sokağındaki kazıdan 
iki görünü§ 

Kotra i!e gelen ltalyan sey· 
yahtarına göre ltalya harp 

etmiyecek 
Ceschina Dante ve Armani Ric• 

<:ardo adında iki İtalyan Tossa ad
lı kotralarile evvelki gün şehrimize 
gelmişlerdir. İtalyan seyyahlar 25 
nisanda İtalyadan hareket etmiş -
ler, Dalmaçya, Korfo, Pire ve Ça
nakkaleye uğrayarak lstanbula gel· 
mişlerdir. Kotra tamire muhtaç ol
dugundan seyyahlar seyahatlerine 
devam için tamiratın bitmesini bek 
ı f"-"11'.k tAd itli! 

- Buradan Rodosa ve İskenderi
yeye gidecegiz. 1 tal ya ile Habeşis
tan arasında harp olursa Kızıl deni
zi geçmekten sarfınazar edeceğiz. 
Bu takdirde Tunus sahilini takip 
ederek Ccbelüttarıkı geçeceğiz ve 
Afrika turunu yaparak Hindistan, 
Çin, Japonya, Avusturalya ve Ame
rika yolile yani bir devrialem seya· 
hati yaptıktan sonra İtalyaya döne· 
ceğiz. 

- Kotranız bu kadar uzun bir 
yolculuğa elverişli midir? 

- Evet elverişlidir. 2.5 ay erzak 
almadan seyahat edebilecek bir ka· 
biliyettedir. 

- l talya ile Habeşistan arasında 
bir harp çıkacağını ümit ediyor mu· 
sun uz? 

- Bizce İtalya harp etmiyecek· 
tir. Çünkü diğer devletler harp et· 
mek istemiyorlar. Buna karşı Mus
solini ne yapabilir? Kanaatimize 
göre Mussolini Habeşistanda eko· 
nomik bazı imtiyaıılar elde etmekle 
iktifa edecektir. 

Şehrimize gelecek 
seyyahlar 

Bu ayın 18 inde Fransız ~an_dı; 
rah De Grasse vapurile şehrımız 
500 seyyah gelecektir. .. U 

Seyyahlar o gün ve ertesi gun . 
·· erı şehri gezecekler ve akşam ı:z 

Köstenceye hareket edeceklerdır. ,.... 
~ 

Bir sinir krizi cak şırıngaları yaptılar, ilaÇ"' 
-··-·····-··--····· ---·- lar verdiler. Bu kriz beş on aa· 

1 

delim. İvedi bir şey değil. Ne ı 
============= vakit olsa gelir alırız. 
V O~ M AB Dedi. Doktor, zorluyordu: 

Diyor, fakat, içinden: 
- Enayi mi sandın sen 

ni doktor?. 

1 
- Ne kendisi geldi, ne mek· ı 

tup gönderdi! 
be- Suat bekliyordu: Kaç gündür karşısına her çı- kika sürdü. Sonra, Fazıl: 

kanı haşlıyan doktor, yurtta - Galiba iyileşiyorum.! ., 

Etem lzzet BENiCE 

Fazıl, değişivermişti: 
- Hayır çıkmıyacağım. Bu

rada bekliyeyim, karıcığım. 
Sen tuvaletini al, in .. beraber gi 
delim. 

Diye cevap verdi. Güney bir
den bu karşılığa şaşırdı, anla -
mını ne kavrıyabildi, ne de çö
zeliyebildi; kendi kendisine dü
şündü: 

- Acaba arkamdan mı gele-
cek?. 

Bir gizli düşüncesi mi var?. 
Beni deneyor mu?. 
Ve yine içinden kararmı ver

di: 
- Faka basınıyacaksm Gü

ney! 
Sonra, birden doktora döndü: 
- Haydi hep beraber eve gi· 

- Y oo .. vallahi olmaz. Çık 
al. 

- İstemem .. 
- Bana gücendin, onun için 

çıkmıyorsun?. 
- Hayır, hayır. Gücenme -

dim, tersine, sevindim. 
- Neden?. 
- Ben seni denemek ıçın 

terziye yalnız gitmeği istemiş
tim. Burada peki.. dedikten son· 
ra mesele kalmadı. Güvenine 
teşekkür ederim .. 

- Çıkıver kancığnn .• 
Güney, doktorla lafı uzat -

maktansa, şoföre: 
- Haydi çek eve .. 
Dedi. Doktor bu buyruktan 

sonra boynunu büktü: 
- Peki gidelim. Fakat, be

nim suçum olmasın. Ben, seni 
terziye gönderdim!. 

Genç kadın: 

Diye gülüyordu. 
Bekleyenler filmi 

Son yedi günün birçok bekle
melerini bir araya getirince 
kendi kendisine cevrile:ı bir 
film şeridi ortaya ... çıkabilirdi. 
Ve bunun en iyi adı: 

- Bekliyenler ! 
Olurdu. Posbıyık dudakla -

rından sarkan kılları kemire ke
mire Hanife Kadını sıkıştırı
yordu: 

- Hala görünmedi kaltak 
kız! 

Ferit, kalbini zorlıyan sızı ve 
baskının bunaltısı içinde her 
adımını atışta: 

- Nesrin, Nesrin. 
Diye haykırıyor, gözlerini o

nun hayaline kaptırmış, bekli
yordu: 

- Selma söz verdi, gelmedi! 
Tufan kendi kendisini yiyor

du: 
- Sevim bir buçuk aydır gö

rünmedi! 
Bafra'h: 
- Dün gece gelecekti, gel • 

medi!. 
Diyordu. Madam Anna: 
- Ne oldu bizim Bediz?. 
Diyor, ilave ediyordu: 
- Ne ele avuca sığmaz kız? 
Bütün parçaları biribirinden 

ayrı, fakat, hepsi biribirine ek
lenince, bekliyenlerin filmi olan 
bu şerit kendi kendisine çevri
lip dönerken Yosma da iri, ge-
ceye eş, uzun siyah kirpikli 
gözlerinde bir bütünlüğün diri
janlığmı ve rejisörHiğünü yapı
lordu ! 

birden bir sinir krizi geçirdi: Diye gözlerini açtı. Onu bı 
bayıldı, ı şezlonga yatırmışlardı. .. 

İlkönce: Güney başı ucunda dur~~or .. 
- Üşüyorum t. du. Kansının minicik ellerını a .. 
Dedi, arkasından. vuçlanmn içine aldı, mırıldan 
- Bana bir baş dönmesi geli dı: a ,. 

yor.. - Bana güc; veriyorsun k 
Dedi, sonra birden: rıcığım ! • ..r -
- Galiba kalbim duruyor.. Ve .. Bu mırıldanmaları su 
Diyerek direktörlük odasın - dü: 

daki kanapenin üzerinde kendi- - Cannn Güney .• 
sinden geçiverdi. Rengi bembe- Bir taneciğim .. 
yaz olmuştu. Nabız birden gev- Daha sana doymadım!. -,,

0
,. 

şemiş, düşmüştü. Çenesi kısıt - Senden ayrılmak isteill1
J 

mış, gözleri kapanmıştı, doktor rum ! 
ların hemen hepsi başına üşüş- Hemen ölmiyeceğim.. . rrı• 
tüler. Giiney, doktorun sayı~~aıeri 

Güney: gibi kulağına gelen bu soz 
- Ne oluyor kocacığıma?. karşısında kızarıyor, 
Ölüyor mu?. - Yabancılar var .• 
Diye çırpınıyordu. Hemen ilk Ayıpi 

bakımı ve kalbi kamçılaya - _ [Arkası var l 
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18 Ağustos Pazar 

BUDAPEŞTE 

110~fnno birlığile tarogato konseri. 20.20: )unJ:' 20.55: Marş ve valslar. 22.30: Du
titi_ r. 23: Çingene miıziği 24: Caz mü-

VARŞOVA 

tııl:·45: Konferans. 20: Sözler .20.25: 
1'on( 20.SO: Sözler. 21: Orkestra. 21.45: 
3Q. Lrans. 22: Plak (Keman konseri. 22. 
~ eınberg'den röle. Şen. yayım. 23: 
lon~ar, 23.15: Spor. 23.20: Orkestra 

•crı. 24.05: Dans müziği. 

BELGRAD 
laJ20: Plik. 20.15: Konferans. 20.30: Ulu-
23 laYnn. 21: Şarkılar. 23: Duyumlar. 
ıa; .. 0: Radyo ork'estrau 24.30: Dans plik-

MOSKOVA 
16.15: Çocuk yayımı. 18.30: Konser. 

19.15: Plak. 20.30: Plak. 22: Almanca ya. 
yun. 22.55: Kızıl meydandan röle. 23.05: 
Fransızca yayım. 24.0S: Felemenkçe ya
yrm. 

LEIPZ1G 
21: Doyumlar. 21.10: Suel müzik. 23: 

Duyumlar, spor. 23.30: Gece müziği. 
ROMA - NAPOLI - BARİ 

18.15: Karısık hafif muzik. 18.55: Söz
ler. 19.40: (Bari): Rumca yayım. 19.45: 
Konferans. 20: Sözler. Plak. 21.30: Söz
ler. 21.40: (Bari): Ulusal Yunan müzi~i. 
21.40: Varyete. 22.45: Sözler. 23: Oda 
miiziği konseri. 

BRESLAU 

yumlar ve ısp0r. 23.30: ~erlin'den: Dans 
miiıiği. 

ROMA - NAPOLI - BARİ 
20.15: Karışık müzik. 21.15: (Bari) 

Yunanistan için yaymı. 21.30:. ~ôz.ler: 21. 
40: "Andrea Chenier,, adlı müııklı pıycs. 
Duyumlar. 

BRESLAU 
20: Eğlenceli müzik. 20.SO: Sergi scr

vi~i. 21: şarkılı radyo orkestrası. 22.30: 
İhracat yaymıı. 23: Duyumlar, 23.30: 
Dans mliziği. 

HAMBURG 
20.15 :Eğlenceli konser. 21: Duyum. 

tar. 21.10: Skeç. Z2: Büyük orkestra kon
seri. 23: Duyumlar. 23.25: Müzikli prog. 
ram arası. 24: Oda müziii. 

• 

Telefon Şirketi 
Satına ima 
Mukavelesi 

B Ü KREŞ 

20: Uıaktaki v;ı.tandaşlara program. 21. 
10: Karışık yavmı (danslı). 23: Duyum· 
lar. 23.30: Halle müziği. 23 Aöustos Cuma 

[Ba§ı 1 incide] 
§ulmuştur. Sosyete, 800 bin lngiliz 
lirası mukabilinde satın alınacaktır. 
Bu para senevi 40 bin İngiliz lirası 
verilmek üzere yirmi senede sosyete· 
ye ödenecektir. llk taksit dört sene 
ı.onra verilecektir. Sosyetenin satın 
ahnmasına ve teferrüata taalluk eden 
diğer işler toplanacak , müşterek bir 
komisyon tarafından tetkik edilecek
tir. Telefon sosyetesi. muamelatın hü 
kümet tarafından mürakabe edilmeğe 
başlandığı 21 Temmuz 1935 tarihin
dtn itibaren hükümete geçmiş adde
dilmektedir. Sosyetenin bu tarihten 
itibaren abonelerden peşin olarak al
dığı paralar hükümete geçecek ve bu 
tarihten evvel almış olduğu paralar 
sosyeteye ait olacaktır. Sosyetenin 21 
Temmuz tarihine kadar olan borçkrı 
da gene sosyete tarafından ödenecrk
tir. Şebeke birkaç güne kadar hiikü
mete geçmiş bulunacaktır. Telefon şe 
bekesi hükumete geçtikten sonra ıs· 
lah edilecek ve genişletilecektir. Bu
gün lstanbulda 11 bin telefon abone
&i vardır. Şebeke genişletilince abone 
mikdarmın artacağı şüphesizdir. Şe
beke hükumete geçtikten sonra ince
lenecek meselelerden biri de telefon 
ücretlerinin indirilmesidir. Tesellüm 
muamelesi bittikten sonra bu husus
ta tetkikat yapılacaktır. Bugün abo· 
ne bedeli senevi yirmi beş liradır. Bu 
bedel mukabilinde abonelere sl!nede 
beş yüz mükaleme yapmak hakkı ve
rilmiştir. Fazla mükaleme bedeli da
ha yüksek bir fiyat üzerinden öden
mektedir. 

12· K ~d • oro konseri. 12.15: Sozler. 12.20: 
lııi{0 orkestrası. 13.45: Spor .• 13.55: 
1{0 ı' 14.15: Duyumlar. 14.35: Plak .. ı~: 
tL Y u YaYtmı. 18: oPpüler Romen muzı
tL l9: Duyumlar. 19.15: Konserin süre· 
21 do: Sozler. 20.20: Plak. 21: Sözler. 
orİt : Romanov kuarteti. 21.45: Radyo 
&ur csğ~rası. 22.15: Spor. 22.25: Konserin 
~onc 1•, 23: Duyumlar - Plak. 12: Röle 

sen. 

MOSKOVA 
t!~ 6·15: Çocuk operası. 17.30: Eski mÜ· 
fantal~.JO: Rus IJIUzigi. 19.15: Operet ve 
\ta.g ı:ı nıuzik parçaları. 20.30: Liszt ve 
>ay ner rnıizigi. 21: Dans. 22: Almanca 

ırn. 21.55: İngılu:ce .. 23.05: Almanca. 
LElPZİG 

~~: Sozclr. 20.25: Spor. 20.30: Büyük 
tı~ Yayımı. 23: Duyumlar, spor. 23.30: 

ITluziğinın auregi. 
~OMA - NAPOLI - BAR! 

g~A!u~terek yayım). 19.45: Spor. 20.30: 
Soı:ler. 21: Duyumlar. - Plak. 21.30: 
23. İ{ - Plak. 21.40: Senfonik konser. 
~~ dadyo piyesi. 23.30: Dans müziği. 24 

UYUınJar. 

BRESLAU 
(B~0.30: Aktıialite. 21: Opera mUziği 
tıı"'~:hoven. Vagner, Pfitzner) 23: Du

. ._r, 23.30: Dans müziği. 

HAMBURG 
20· "K . .. 

ıııo · omm ms Grune., adlı skeç. 20.35: 
lı:ııa~· 21: Muzıkli skeç. 21.0: Klasik şar
l>~~. 23: Duyumlar. 23.20: Spor. 23.45: 

• 
19 Ağustos Pazartesi 

BUDAPEŞTE 

~o~~.3\1: Caz. 20.10: Sözler. 20.40: Trio 
lllcu8cr. 21.30: Operadan role. "İnci de· 
ııtii:'' adlı piyes. 23.10: Duyumlar. 23.40: 

24.15: Çingene müziğı, 
VARŞOVA 

~O: Oda muzigi. 19: Sozler. 19.15: 
~\:.:: .... ıa.;~ · .. S.o;,'.·•.ıuH\;f.( • .. .P.13~ l..h• 
2ı.10 :· 02o.3o: Suel yayım. 20.50: Sözler. 
~hı~ Peralardan hav_alnr. 21.45: Du
~.10. ~ 22: Senfonik konser. 23: Spor. 

· a.uçuk radyo orkestrası. 
BELGRAD 

rı.2~"t0: Ulusal yayrm. 21: Keman kon se
t p ·45: Çingene ııarkıları. 22.15: Plak 

''ı. llççini'nin "IV!adame Butterflay,, ope-

l BÜKRE:) 
lırJı:!~lS: PI&k ve duyumlar. 18: Radyo 
tııı 11 traaı. 19: Duyumlar. 19.15: Konse
bQYu'::;eıı. 20: Sozler. 20.20: Plak. 20.50: 
~!·4S· ~ar. 21. Sbzler. 21.15: Oda müzifi. 
1;'1'~ını:rkılar. 22.05: Flut mıiziği. 22.30: 
ancı r. 22.50: Role konseri. 23.15: Ya. 

•ıırcC'l,dıl!erle duyumlar. 23.25: Konserin 

Jc MOSKOVA 
~ "·IS· Ç 
1 tbcr • ocuk yayımL 18.30: Schubert, 
9.15. Ve Fraz'm eserlerınden konser. 

;-iı. ·2~us m;ıziı:i. 20.30: Sesli film mü
""ı:ı1ıı : Plak. 22: Almanca yayım. Z3: 

te, 24.05: Macarca. 

21 • LEİP Zİ G 

~.ao·. ~UYUmlar. 21.10: Eglenceli mü:ıik. 
liı:ıaı. 0 zler. 23: Duyumlar. 23.30: Gece 

~o 1\1 
(l.ı A - N A P O L 1 - B A R 1 

l!lr. 2~1terck yayım) 20.15: Karışık plak
~oıısc ·40: Tıu:izm yayımı. 20.45: Karışık 
rı): ~r • Scizler. 20.SO: Ders. 21.15: (Ba
l:'ranz u~c:a Yayım. 21.30: Duyumlar. 21.40 
bııl'ıırnı clıar'm "Gigolettes,. opereti. 24: 

ar, 

~ 2o: ~ BRE S LA U 
~ '• 2 1~tlenceli miızik. 21: Kısa duyum· 
3·30: ·GO: Mıizıkli • skeç. 23: Duyumlar. 

ece muzifi. 

2o. HAMB.URG 
~oııg~ ~adyo orkestrası. 20.1 S: Koro 
~S: S h 21 : Duyumlar. 21.10: Skeç. 22. 
~Sert :bert'in eserlerinden ı;enfonik 
lıt°tta~ 3: Duyumlar. 23.25: Miızikli 

' arası. 24: Radyo orkestrası. 

20 Ağustos Salı 

lg 40 B U DA P E Ş T E 
'tr : Liszt' · • ~2 · 2o,30 . ın pıyano eserlcnnden kon· 
t,~40: :aud Tarıhi skeç. 22.10: Duyumlar. 

tene n:ı lll>c$te konser orkestrası. 24: 
Uzıgı. 

t tı.ı.45 VAR Ş O V A 
ııa.ı ı : l>1a1t 

'crı' e. 21. s' 20.30: Şarkılar. 20.50: Ak-
~2. · 21,45: ozler, 21.10: Orkestra kon
ta,· 2~1iı:ı1t1i DuYUmlar. 21.55: Konferans. 
~tıı~·30: S Yaynn, 22.30: Orkestra konse· 

"llsı, Por. 23.40: Küçuk radyo or-

~.2o . .,... BELG R AD 
:-oıl · rli.It. 
~d>'ayırn 20.15: Duyumlar. 20.30: Ulu
tr Yo Pİ-y~8~ 1 ~ Kuartet mliziği. 21.30: 

krJttlar '·
23

3: Duyumlar. 23.20: Popü
• ,45: Radyo orkestrası. 

tı 13: 1) B Ü K RE ş 
Org UYuın1 ts: ~· •Por ::· 13.05: Orkestra. 13.45: 
ilk UYuın.l~r .55: Konserin siıreği. 14. 

l~r. · 19: n · 1435: Konserin süreği. 18 
lı ~ ~0.20: .PTa'icrnlar. 19.15: Plak. 20: Söz. 
~ g 0 nser. 22 : 21: Sözler. 21.15: Scnfo· 
t&-ıalitcfi. 23 is Duyumlar. 22.20: Konsc-

1 ~ ~ • = . . 1'.rs. ve alm, duyumlar 
UZıiJ, 24: Hafif miızık. 

HAMRURG 
20: Marşlar. 21: Duyumlar. 21.10: Ka· 

rışık akşam müzi~. 22.l'i: Siir ve müz•k. 
23: Duyumlar. 2325: Miızikli program. 
arası. 24: Halk müziği. 

• 21 Aöustos Çarşamba 

BUDAPESTE 
19.50: Piyano • keman onseri. 20.30: 

Konferans. 21: Opera orkestrası. 22.25: 
Dış sıvasa. 22.40: Duynmlar. 23.ın: Caz· 
band. 23.4S: Konferans. 24.0S: Çingene 
müziği. 

VARŞOVA 

19: Eğlenceli skec. 19.15: Şarkılar. 1?:30 
Sözler. 20.0S: Salzburı:rdan söle. Bruno 
Valter'in iducsinde: ''Saraydan kacırıl
ma adlı Mozart'm operası. 22.45: Koro 
ko~~eri. 23.0S: Spor~ 23.15: Küçük radyo 
orkestrası. 

BELGRAD 
20: Plak. 20.15: Duyumlar. 20.30: Ulıı

sal vayım. 21: S:ırkılnr. 21.30: .. Plak. 21 40: 
Sözler. 2Z: Lviihlivana'cl:ın role. 23: Du. 
yumlar. 23.20: Dans plaklarL 

BüKREŞ 

13-15: Plak, duyumlar. 18: Orkestra 
konseri. 19: Duyumlar. 19.15: Konserin 
süreği. 20: Sözler. 20.20: Balet müziği, 21: 
Sözler. 21.1 S: Vivoolnsel konseri. 21.45: 
Şarkılar. (Alis Nikol:ıesko). 22.0S: Rad
yo orkestrası. 22.0: Duyunılar. 22.50: Kon 
serin süreği. 2.15: Alm. ve Frs. duyum
lar. 23.25: Radyo orkestrasr . 

MOSKOVA 
18.30: Rus müziği. 19.15: Kinı>er. 20.30: 

Piyano konseri. 21: Dans. 22: Çekce va· 
vım. 22.55: Kızıl meydandan role. 23.05: 
İngilizce yayım. 24.0S: Almanca. 

LEİPZİG 

20.20: Solist konseri. 21: Duyumlar. 
21.15: Ulus:tl vayım. 21.45: Radvo pivesi 
(müzikli) 23: Duyumlar. 23.30: Dans mü· 
ı:iği. 

t - --A 
20.15: Plak. 20.45: Karışık müzik. 21.15 

(Bari), Karışık rumca v:ıvım. 21.ilO: Rad
yo piyesi - Dans müziği. 

BRESLAU 
Klıi~ik danslar. 21: Duvumlar. 21.t5: 

Ultı"'81 vavmı. 21.45: Aktiialite. 22: Ka
rışık akşam müziii. 23: Dans müıiii. 

HAMBURG 
20· Kliiııik danslar. 21: Duynmlnr. 21. 

10: K:ınşık miizik. 23: Dııvumlar. 23 25: 
Laypzig sergi ser.visi. 23.45: Gece müzi
ği. 

• 
22 Ağustos Perşembe 

BUDAPEŞTE 

20.40 Konferans. 21.10: İmre Magyarı 
çingene orkestrasr. 22.10: Konferans. 22. 
45: Plak. 23.20: Duyumlar. 23.40: Plak. 
24.15: Caz. 

VARŞOVA 

19.45: :elik. 20.05: Sozler. 20.30: Plak. 
20.50: Aktüalite. 21.10: Orkestra konseri. 
21.45: Duyumlar. 22: Keman konseri. 22. 
30: Piyes. 23: Spor. 23.10: Küçük radyo 
orkestrası. 

BELGRAO 
20.30: Ulusal yayım. 21: Orkestra kon

s ri. 23: Duyumlar. 23.20: Plak. 24: Rö· 
le konseri. 

BÜKREŞ 

13-15: Plak, duyumlar. 18: Radyo sa
lon orkestrası. 19: Duyumlar. 19.lS: 
Konserin süreği. 20: Sözler. 20.20: Çift 
piyano konseri. 21: Plak ile V erdi'nin 
"AİDA,, operasL 24: Hafif müzik. 

MOSKOVA 
18.30: Konser. 19.15: konser. 20.30: 

Radyo operası. 22: Fransızca yayım. 23. 
05: Almanca yayım. 24.0S: İspanyolca ya
yun. 

LElPZİG 

20: Skeç. 21: Vluaal Alman §arkı ve 
dansları. 21.30: Karı~ık yayım. 23: Du· 

BUDAPEŞTE 

20.10: Siirler. 20.45: Plak. 21.45: Du
vumlar. 2205:. Opı-ra orkestrası. 23.30: 
Duyumlar. 23.35: Cingene müziği, 24.lS: 
Caz. 

VARŞOVA 

20.30: Sarkılar. 20 50: Monolog, 21: 
Sözler. 21.10: Plak. 2145: Duyumlar. 21. 
55: SözJ,.r. 22: Senfonik konser. 23: Spor. 
23.10: Plak. 

BELGRAD 
20: Plak. 20.15: Duyumlar. 20.30: Ulu

sal vavım. 21: Şarkılar. 21.30: Konferııns. 
21.SO: Plak. 22: 7.Agreb'den röle. 23: Du
yumlar. 23.20: Plak. 

BO'KREŞ 

13-15: Plak. duyumlar. 18: Radyo or
kestrası. 19: Duvumlar. 1915: Konserin 
süreği.. 20: Sözler. 20.20: Plak. 20.50: 
Sözler. 21: Sözler. 21.15: Kcmıın konseri. 
21.45: Sarkılar. 22.0S: Radvo salon orkes
trası. 22.30: Duvumlar. 22.SO: Konserin 
siire~i. 23.15: Alm. ve Fr!I. duyumlar. 
23.25: Konserin süreği. 24: Plak. 

MOSKOVA 
18.30: F.debivat. 19 30: s .. nfonik kon

ser. 22: Cek vayımı. 23.05: İngilizce ya
yım. 24.05: Almanca yaymı. 

LEİPZİG 

20: Halk dan~ ve uluııal müzii:i. 21: Do
yumlar. 21.15: Ulu~al yayım. 21.45: Rad
vo orkestrası. 23: Duyumlar. Spor. 23.30: 
Olimpiya servisi. 24: Halk müziği. 

ROMA - NAPOLI - BARİ 
20.15: Karışık müzik plikları. 20.45: 

Karısık konser. 21.15: Duyumlar. 21.40: 
(Bari) Yunanistan için müzikli program. 
21.40: (Roma) Karışık müz;k. 22.20: 
İtalyan müziği. 23: Dans. 24: Duyumlar. 

BRESLAU 
20.20: Eğlenceli müzik. 21: Kısa du

yumlar. 21.15: Orkestra ve koro birliği. 
le konser. 21.45: "Güneşli cenup,. adlı 
eğlenceli skeç. 23: Duyumlar. 23.30: o. 
limpiya servisi. 24: Sen müzik. 

HA BU 
20.20: Radvo ork~trası. 21: Duyum. 

!ar. 21.15~ Ulusal yavrm. 21.45: Karıo:ık 
yabancı müzik. 23: Duvumlar. 23.30: O· 
limpiyat servisi. 24: Eğlenceli konser. 

• 24 Aliustos Cumartesi 

BUDAPESTE 

19.20: Plak ve ısözler. 20: Macar şarkı
lan 20.50: Stiıdyo tiyatrosu. 22.45: Du
yumlar. Spor. 23.10: Orkestra konseri. 
24.15: Çingene müziği. 

VARŞOVA 

19.45: Plak. 20.05: Sözler. 20.15: Rek· 
lamlar. 20.30: Şarkılar 2050: AkUialite. 
21: Revü. 21.10: Lembergden: Eğlenceli 
yayım, 22: Nzaktaki Y'.:.rttaşlara yavun. 
22.30: Orkestra konseri - Sözler • Kon· 
serin sureği. 

BELGRAD 
20.30: Ulusal yayım. 21: Emmeric:h 

Kalman'ın "Die Bajadere., opereti. 24: Rö 
le konseri. 24.0: Dans plakları. 

BÜ"KREŞ 

D 13: Duyumlar. 13.0S: Radyo orkestrast. 
uyumlar. 13.55: Konserin süreği. 14.15: 

Duyumlar. 18: Süel müzik. 19: Duyum
lar .. 19.15: .. Konserin ıüreği. 20: Org kon
serı. 21: So:zler. 21.20: Dans müziği. 22.30: 
Duyum?ar. 22.50: Röle konseri. 23.15: Frs 
ve alm ca duyumlar. 23.25: Hafif müzik. 

MOSKOVA 
.~~.30: lspanyoJ müziği. 19.30: Hafif 

muzık. l9.l5: Opera müziği. 20.0: Ro
mansla3r. 21: Dans. 22: Almanca yayım. 
23.05: Fransızca. 24: İsveççe. 

LEIPZtG 
.21: Duyumlar. 21: "Die Maedelc von 

Bıberach,. adlı varkılı radyo piyesi. 23: 
Duyumlar. 23.30: Dans. 

ROMA - NAPOLI - BARİ 
20.15: Karışık müzik. 20.45: Sözler. 21. 

15: D'!yuml~r: 21.~: Sözler. 21.40: (Bari) 
Yu!lanı~tan ıçın müzikli yayım. 21.40: "La 
Ghıbellına,, adlı Renzo Bianchi'nin opera
sı. 

lstanbul radyosunda solo gitar müziği falan Mario P:ırodi 

Mukavele sureti hazırlanıyor 
Dün Posta ve Telgraf Genel Direk 

törü Nazif, Bayındırlık Bakanlığı Hu 
kuk Müşaviri Avni, Ankara Telefon 
Direktörü Niyazi. Muhabere ve Mu
vasala Başkanı ve Mürakabe Heyeti 
Başkanı Kadri ve Bayındırlık Bakan
lığı Sosyeteler Direktör Vekili Mil
hendis Emin dün Telefon Sosyetesin 
de toplanarak hükumetle Sosyete ara
sında imza edilecek mukavele proje
sini hazırlamakla meşgul olmuşlardır. 
Bu proje sosyet~nin hazırlamakta ol
duğu proje ile karşılaştırıldıktan son
ra kat'i şeklini alacak ve parafe edi
lecektir. Aldığımız habere göre Ba
yındırlık Bakanı Ali Çetinkaya ile sos 
yete delegeleri arasında kararlaştırıl
mış olan esaslar, bugünlerde şehri
mizde toplanacak olan Bakanlar Ku
rulunda milzakere ve kabul edildik
ten sonra mukavele imza edilecektir. 

:>osyetecte "kaç memur var? 
Telefon Sosyetesinde, amele de da

lıil olduğu halde, 300 kadar memur 
vardır. Bu memurlardan şube şefi o
lan sekiz İngiliz direktörden gayri di 
ğerleri kamilen Türktür. Sosyete me
murları tesisat otomatiğe tahvil edil
mezden evvel dört yüzü geçiyordu. 
Otomatik tesisat dolayısile yüz ka
dar muhabere memuru işlerinden çı
karılmıştır. Sosyetede çalışan Türk 
meurlar meyanında sosyetenin teşek
kül.ünden beri orada çalışmış ve vazi
fesınde ihtisas peyda etmiş kimseler 
~a~dır. Hükumetçe bu memurların 
ı~tı~asından istifade edileceği şüphe
sız.dır .. Sosyete direktörlüğünün mu
avınlerı de Türktür. 

Memurlarm endişesi 
Ancak Telefon Şirketinin satın a

lı.nması kararı dolayısile, bir kısım 
şırket m~murları kendi vaziyetlerin
den ~?dışeye düşmüşlerdir. Birkaç 
sene once kurulan telefon memurları 
yardım sandığı, memurlar için fazla 
bir yardım yapamamıştır. Memurlar 
B~ym~~ı:hk Bakanlığına ve şirket ko
mıserlıgıne müracaat ederek bir yar
d.ım sandı~lan olmaması yüzünden, 
şırket bu ışten çekilirken kendi hak
~arını? ziyaına meydan verilmemesini 
ıstemışlerdir. Bu hurusta ilgili bir zat 
şunları söylemiştir: 

"Şosyete, yirmi, yirmi beş sene hiz 
metınde kullandığı memurlara bile 
bire.r aylık. tazminat vermek niyetin
dedır. Eskıden yılbaşı ikramiyesi ve
ren ve aylıklara muntazaman zam
lar ya~an sosyete, 14 senedenberi bu 
usul~~~ı de kaldırmış bulunuyor. Gös 
t.er?ıgı sebeplerin ne derece doğru ol 
augu, hesapları? ~e~kikinden anlaşıl
~ı~t~r. Emeklerımızın boşa gitmcme
sı ıçın: ~ ~at~nalma görüşmelerinin so
n~ erdıg~ bır sırada bizim vaziyetimi· 
zın de hır karara bağlanmasını bekli
yoruz.,, -------
Sivrisinek 
Mücadelesi 

[Baş tarafı 1 incide 1 
l'akat .~aç.ıp vesaitle gelen veya 

e~elce olmıyerek kalan bir sivri • 
sınek, ~apalı bir lağım çukuruna 
veya agzı açık musluklu ~l yıkama 
tene~elerine ve buna benzer yerle· 
r; ç-ı~ere k yumurtlarsa, şüphesiz 
sıvrısınek yetişir. Buraları, halkça 
~ak~lması lazım gelen yerler oldu
gu ıçin, miicadele heyeti. ancak 
meydana çıktıktan sonra görmek ve 

· mukabil tedbir almak vaziyetinde
dir. 

Mücadele sınırı, Pendikten Hay. 
darpaşaya kadar olan kısım ile Bü
yükada ve Heybeli adalarıdır. U-

Doktorların Tasnifi Bitti 
[Baş tarafı 1 incide] 

rına taksim ederken 1930 senesinden 
itibaren 1935 senesine kadar beş sene 
zarfındaki iş ve kazançlar üzerinde 
durmuş, doktorların malum olan va
ziyetlerini görerek, bilerek hakların
da ayr~ ayrı bir sınıf tayin etmiştir. 
Hukıımet, son kazanç kanununa go 

re azan~n mükellefiyetleri lehine yüz 
de 50 hır menfaat göstermiştir. Dok
torların sınıflara tayininde bu nokta 
daima gözönünde tutulmuş, her sene 
verdikleri vergi mikdarına göre hütün 
doktorlara yüzde 50 nisbctinde bir 
nefi gösterilmiştir. 

Doktorların sınflara taksimi işi he 
men hemen bitirilmiş gibidir. Istan • 
bul dahilinde ve ücüncü mıntaka Etib 
ba odasına bağlı bulunan birçok Ma
liye şubelerine doktorların sınıflarını 
gösteren listeler gönderilmiştir. Bu 
listelere göre doktorlar fevkalade 
sınıfla, birinci, ikinci, üçüncü ve dör
düncü sınıflara ayrılmışl~rdır. K~~u
na göre, fevkalade sınıf 1000, bırın
ci sınıf 200, ikinci sınıf 80, üçüncü 
sınıf 30, dördüncü sınıf ta 1 O lira sı
nıf vergisi vereceklerdir. 

Ayrıldıkları sınıfJarı dün öğrendi
ğimiz doktorların isim ve sınıfları 
şunlardır : 

FevkaUide sınıfa ayrılanlar 
Profesör Dr. Akil Muhtar, Neşet 

Omer, Mazhar Osman, Operatör Mim 
Kemal, Operatör Zogorgcos, Dahili
ye mütehassısı Taptas, Diş tabibi Sü
reyya, Diş Tabibi Sami Gözenberg
Bevliye mütehassısı Nureddin Meh • 
met. 

Birinci sanıfa ayrılanlar 
Profesör Dr. Kemal Cenap, Etib

ba odası yönetim kurulu başkanı Dr. 
Niyazi Gözcü, Etibba Odası yönetim 
kurulu üyesi bakteriyolog Ihsan Sa
mi, kadın hastalıkları mütehassısı Ke 
nan Tevfik, Operatör Ahmet Bürha
nettin, ürolog Behçet Sabit, cildiye 
mütehassısı HulUsi Behçet, Dahiliye 
mütehassısı Hadi Hakkı, kadın has
talıkları mütehassısı Profesör Tevfik 
Remzi, kadın hastalıkları mütehassı
sı Hadi İhsan, göz mütehassısı Hak
kı Hayri, idrar yolu hastalıkları mü
tehassısı Fuat Kamil, cilt hastalıkla· 
rı mütehassısı İzidor Grayver, Dahi
liye mütehassısı Gassen, kadın hasta 
lıkları mütehassısı Mahmut Ata, si· 
nir hastalıkları mütehassısı Dr. Ko • 
nos, Dahiliye mütehassısı Kremetos, 
dahiliye miitehassısı Mehmet Kamil, 
dahiliye mütehassısı Taranto. diş t.-ı
bibi Pertev Ata, diş tabibi Mustafa 
Mehmet. diş tabibi Reşat Methi, Opc 
ratör Orhan Abdi, diş tabibi Suat İs
mail, diş tabibi Ruhi Vamık. 

ikinci ımfa ayrılanlar 
Ku ak ve bo_ğaz hastalıkları rnüte

h.assısı 'Ekrem .Behçet, Operatör Fah
rı Ahmet, Bakteriyoloğ Fikri, kadın 
hastalıkları mütehassısı Fuat Fehim, 
dahiliye mütehassısı Hafız Cemal, 
asabiye mütehassısı Fahreddin Ke -
rim, kulak ve boğaz hastalıkları mü
tehassısı Bahri Ismet, bakteriyolog 
Fresko, kulak ve boaaz .hastalıkları 
mütehassısı Haydar ibrahim, cilt has 
talıkları mütehassısı Hodara, Dahili
ye mütehassısı lhsan Rifat. kulak ve 
bo~az h~stalı~l~rı • mütehassısı İhya 
Salıh, dış tabıbı Kazım Esat diş ta
bibi Kazım ls~ail, kulak ~e boğaz 
hastalıkları mutehassısı Sani Yaver 
kadın hastalıkları mütehassısı Orha~ 
Tahsin, fizik tedavi profesörü Dr. 
Nüzhet Şakir, rontgen mütehassısı 
Kazım Nuri. 

Dokuz yüzden fazla diğer doktor 
mütehassıs ve diş tabipleri de üçün: 
cü ve dördüncü sınıflara ayrılmışlar
dır. Ebelerle sünnetçilerin sınıfları 
dördüncü olarak kabul edilmiştir. 

Etibba odası Baş
kanı ne diyor ? 

Dün, bir muharririmiz, doktorların 
sınıflara tefriki işi üzerinde fikirleri
ni öğrenmek maksadile Etibba odası 
b.~şkanı Niyazi Gözcü ile görüşmüş
tur. 

Niyazi G~zcü.' ?da idare heyetinin 
çalışma .~ekıll~rını . ve üzerine aldığı 
~u çok onemlı vazıfe~i nasıl başardı· 
gını anlatmış ve demıştir ki: 
"- -~3.?5 sarı!ı kazanç kanununun 

bazı hukumlerını değiştiren 2 7 51 sa
yılı kanun, serbest meslek erbabını 
ve bu arada hekimleri de biri, kendi 
mesleki teşekkülleri tarafından ayrı
lacakları sınıflara göre verilecek mak 
tıı, d~ğ~ri .de muayenehane ve yazıha 
nelerının ıradı gayri safilerinin yüz-

ğım çukurları şehir talimatnamesi
ne uygun .olarak yapılmadıkça, su 
yollarına sı fon konmadıkça. Iağı 
çukurlarına istenilen vakitte içi t ~ 
kik olunabilecek surette kapakl:r 
yapılmadıkça, çukurlara giden ka • 
~ııl~.ar be~on, b?ru. veya çimento ile 
ortulmedıkçe sıvrısineklerin b 
1 d . 1 • ura -
ar a gız enmesı, yetişip ya im 

her zaman mümkündür. yı ası 

Mücadele hududu icinde 
Mücadele hududunda 14 b' 

km ev v d ıne ya-
. • a,.r ır. Bu kadar evin her 

~.~rı vasatı on günde bir defa görü-
u~. Son on bes gün içinde İstanbul 

mucadele mıntaka.sı dahilinde 22671 
e~l s~hhat memurları tarafından ge
zı mış, 11157 hel.i çukuru araştı -
rılmış, 9126 bostan ve adi kuyu. 
387 havuz ve çeşme, 5475 su deposu 
ve fıçı tetkik edilmiştir. Bundan 
başka asıl mücadeleye ait olan 
3858 üreme yeri de ayrıca gözden 
2eçi rilmiştir .. , 

de ellisi tutarında, nisbi vergi olma• 
üzere iki nevi vergi vermekle mükel
lef kılmaktadır. 

Doktorların ayrılacakları sınıfların 
sayısı ve bu sınıflara göre verocekle
ri vergilerin mikdarı bulundukları şe 
birlerin nüfus sayılarına göre az çok 
farklıdır. Hatta Istanbul için Türki
yenin diger şehirlerinin hiç birine ko 
nulmayan,fevkaJade sınıf ayrılmıştır. 
Etibba odası da tıp mesleğı mensup
larının gadre uğramamaları için, ken 
dilerini en yakından tanıyan kendisi
ne kamutayın emanet ettiği bu vazi
feyi mümkün olduğu kadar kanun ya 
panların düşüncelerine uygun bir şe
kilde yapmaya çalıştı. Bunun için çok 
düşündü, çok çalıştı ve yaptığı i in 
mümkün olduğu kadar doğru yapıldı 
ğına inancı vardır. 

"O bu sınıfta ise ben şu sınıfta ol
malıyım.,, diye yapılacak itiraz yanlı§ 
tır. Belki filanca hakkındaki tahmin
de aldanmış olabiliriz. Fakat onda al 
dandık diye diğerlerinde de aldanma
mız doğru olmazdı sanırım. Fevkala
de sınıfta maktu vergi bin liradır. 
Buna üç dört yüz lira da nisbi vergi 
zammolunursa yekunu 1400 lira eder 
ki 2295 numaralı kazanç kanununa 
göre bu Iaakal on bin liralık safi ka
zancın ödemesi gerek olan yekun -
dur. Ben diğer meslek erbabını bil • 
mem. Fakat lstanbulda bulunan he
kimler arasında öğleden sonra resmi 
vazifesini bitirdikten sonra, bi;az da
ha ailesine refah temin edebilmek ve 
mesleğine karşı olan vecibelerini, ya
ni mesleğini takip için icap eden ki
tap, gazete ve saireyi tedarik edebil
mek gayesile,, haftanın ancak üç dört 
gününde, istirahat zamanlarından çal 
dığı günde üç dört saatlik say ile bu 
mikdar safi kazancı bu gün temin 
edebilecek pek az arkadaşa rastgel . 
dik. 

Bu sınıfa, bizim meslekte normal 
çalışma ile temin edilecek bir kazanç 
ile girilemez. Burası ancak bazı fev
kalade ahvalde zuhur edebilecek fev
kalade kazançlara rastlıyan çok talili 
nadir arkadaşların oturabileceği hır 
plas donördür. 

Halbuki burada, on bin lira kazan
cın dörtte biri bile temin edilemez 
ve maalesef o dediğimiz plas donöre, 
çıkmak değil, civarına bile varılamaz. 

Son günlerde gazetelerde, yapılao 
sınıf taksimine Maliye tahakkuk me
murlarının itiraz ettikleri yazılıyor. 
Bu tamamen asılsızdır. Tahakkuk me 
murlarmın söylenilen itirazlarını ka· 
nuna aykırı buluyorum. Çünkü 27 59 
numaralı kanun bu sınıflara tefrik işi 
ni Maliye meurlarına değil, bila kaydü 
şart kanunen mesleki teşekkül bulu
nan şehirler-de odalara, olmayan yer
lerde ise belddiye heyetlerine vermek 
tedir. Bu tefrik işi için ne Maliye me
murlarına, ve ne de mükelleflere iti· 
raz hakkı verilmemektedir. 

Biz bu vazifeyi maddi kazanç içih 
değil, ancak mesuliyeti ve şerefi oldu 
ğu için seve seve, memleketimize ve 
mesleğimize hizmt iç:n yapıyoruz. 
Böyle resmi devlet jşlerini gazete sü
tunlarında dedikodu şekline sokma
yı münasip bulmuyoruz. Bu hareketi 
yapanların kanunen teşekkül etmiş 
baro ve etibba odalarının vazife ve sa 
lahiyetlerini idrak edememiş olmaları 
na hamlediyorum. Netekim birçok 
resmi dairelerden odamıza yazılan tez 
kereler üzerine ( etibba muhadenet 
cemiyeti) diye yazılması buna açık 
bir misaldir.,, 

Viyana Güreş 
Takımı Geliyor 
lstanbııl, 14 (A.A.:· - T. I. C. ı. 

Giucş federnsyonun tfon: 

1 Eylülde başlamııh. ıiıere federas
yor.umuz tarafından tc. •ip edilmekte 
•Jlan dbrdiıncü Balı<.\11 güreşlerine ha 
%Irlık olmak üzer(' v:yana şehri muh 
telit ıtiıreş takımı davet edilmiştir. 
Bu takım ile gürcşçilel'imi-; arası:ıda
ki k~rşılaşmalar 24 Ağustosta başlı· 
yaı·<ıktır. Viyana muhtelit güreş takı
mı i.le müsabaka yap~cak güreşçileri· 
mızı seçmek için 18 Ağ.11.•, tabı· mıi 

sabaka tertip edilmiştir. Seçme mü
sat.akalarına saat 14 (,e bJ:şlanacak • 
tır. Tartı saat 13 tedir. Sikletlerde 
l:>ir l~ito tolerans kabu! edilmbtir. 

Alakadar gür~ş'rilerin gösterilen 
gün ve saatte miısaııaka yapmak üze
re 1 aksim stadyonıuııda hazır bulun
malar.n ıehemmiye~!e teblig ederi?.. 

Isparta hahcıları ve 
lzmir sergisi 

Isparta, 14 ~A.A.) - llbayın bıt§
kanlığında Tecım ve endüstri odasın
da !halıcılar, endüstriciler ve tecimer
lerin katılmasiyle bir toplantı yapıl • 
dı. Toplantıda arsıulus.ı.1 lzmir pana· 
yınna odanın iştiraki kararlaştırıldı. 
Panayırda memleketin başlıca çıkıt 
malla~ı~~an .ol~~ halılarımızla diğer 
çıkıt urunlerımızın de gösterilmesi 
programa alındı. 

Sergideki 1 s p a r t a pavyo· 
nunu.n öteki yıllara göre bu yıl daha 
zengın ve düzgün olmasına c:;alı ıla· 
caktır. Bu iş için aynJan komite der
hal faaliyete geçerek hazırlıklara bü
yiik bir hızla başlamı~tı:. 
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Azade Tarcan. 18.50: Almanca ders. 19. 
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Şa.mlı Ôrneğine Bir Müddet Sarıldı, S onra Başını Budapeşte 
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Sana Kardeşim Ali Ekrem Hanı T anılacağım. ,, ~!."' Süd ···;::;~: ç;og<nc m.W-

.,, Ve göğsünü açarak bir tomar ka
&ıt çıkardı: 

- İşte bunlardan. 
. Batır han hemen kağıtlara saldır
dı. Fakat Mamış; 

- Y ooo t • dedi • acele etme. Her 
!eyin bir sırası var. Bunları şimdi, 
Olduğu gibi ünlü hatuna emanet ede
tcgiz. Bunlann içinde öyleleri var
dır ki, Süelyman hanın eline geçtiği 
ancı.. Devlet Girayı mahvede-
tc~· . 

gız. G c n e ö y l c 1 e r ı var-
dır ki, Hürrem sultanın eline gec;e
tcJc olursa sadrazam İbrahim derhal 
~h~nncmi boylıyabilir. Hele bir ta
dıeaı Kasım paşayı korkusundan yıl-

rtınla çarpılmışa döndürebilir. . • 
f - İyi ya. .. Bunlardan derhal ıstı
ildc etmeliyiz. 
.- Etmiyelim diyen kim? Devlet· 

Girayın odasındaki çekmeleri, san
dıkları karıştırıp bunları ele geçir
~Cklc elbette bir maksat gütmüş bu
llnuyoruz. Lakin her §eyin bir sıra

'1 \'ardır. 
g· - Eğer bunlardan istifade etme-

1 ~Uşünmemiş olsaydım,Devlet Gira 
)1 Oldürmekten çekinmezdim. Doğ
ııı. .... Bana çok yalvardı. Öyle gözy~
~ doktü ki, merhametim kabardı. U-

n dişlerimi sıkarak bu kötü merha
ltıcti içimde boğmak ve sonra dünya
~· o sefil heriften kurtarmak benim 
ın zor olmadı. Demek istiyorum ki, 

~~\!, merhametim kabardığı halde da
'b~.Öldürmekten çekinmezdim. ~ğer 
~Çeıarayda hala bir Devlet Gıray 
h!ıyorsa, bunun sırrını ancak şu ka
tı tomarlarından istifade etmeğe 
. rar vermiş olmamla izah edebilir
•ın;. · ı h b' · \· .... Evet, bu vesıka ann er ırı 
tıc en azdan on bin atlının yardı
~nı kazandıracaktır. Lakin Kazan 
~r 1,eyden evvel Kazanlıların kılıs· 
t!•hileceti~i ·i;.;;··-e;;e idir ~- İ~te 
;ı~ ... Bu kağıtları sana gö_ster
~ ll\emcmiı olmamın sebebı bu--et - ·..;~;~~· 

0

bunların içinde Devlet 
~aYın kendi elile kaleme aldığı 
lla ,ınüsvedde vardır ki, Oı;manlı 
l\a dıtahı Kırımdaki hanın böyle bir 
~t ~yi hana göndermiş olmasına 
lttrre kadar tahammül edemez. Yi
hitıı~llnların içinde sadrazam İbra
~n Kasunpaşaya gönderdiği bir 
'atı c vardır ki, bunu Hürrem Sul
labi cJ~ geçirecek olursa vallahi İb-

"'rrıı yaşatmaz. 
it.~ 

~ill licrif, Kasım Paşaya ne diyor, 
~~or musun? Tabii kestirmcnize 

..._ n Yoktur bu emri ... 

..._ S~yle bakalım canım.M 
~ Oıyor ki: ''- Hürremin bo
ltır da, Posunda ve ondan daha cive
t~~1:eki, çalgıdan anlar koyu yeşil 
~~1 bir Rus kızı buldur ve en seri 
hı11 ta ile bize gönder. Sen padişa-
1111\ırııt\'kini bilenlerdensin. Bu kız 
l\e )li en çok seveceği gözdesi hali-
"' ~elebilmclidir. 

tıııı l'uha( l - diye mırıldandı Ha
laıı1~ &adrazam saraya, Hürrem Sul
trı1 Yerini tutacak bir güzel Rus 

, •0knıak isti}or demek? 
"ıtlrt t\'et ünlü hatunum. Acaba bu 
Stl'\c 11.p liürrem Sultanın eline ge
>ttcıt &adrazam lbrahime aman di-

' Vakit bırakır mı? 
~ rı~~klısın han... Fakat bunlar

' bÇın istifade etmiyoruz? 
'ltar!ı h'dim a... Kendi kendimize 
~Sııı... Utnıetli davranmış olmamız 

...... A. 
. , l nlayamadım ... 

~ 1l'or11 ıaııı. müşkül değil. Demek is
ftrıc r kı, biz elimizdeki kuvvet
a ltaı \'anı tepeleycbiliriz. Mosko-

tabilcc a~!n. yalnız başına neler ya
"lltiin 'gını göstermeliyiz. Evet, 
)ard11ll zorlayıp Kırım Hanından 
ta şö 1aldık. Moskof mağtup olun
~rdı~ e düşünecektir: "Kırımlı 
~tdiııı etıneseydi, Kazanlılan tepe
t l''1> t" kve ... Müsait bir zaman kol-
'ta.cak~ rar taliini denemeğe kal

~r~lr hır. Fakat lvan aylarca çalı
~~ltı it azırladığı sürülerin yalnız 
)>"<lltdığU\'vetinıiz karşısında daya
• ~tacağı ını görünce ''Kazan benim 
el llccc1c 1tı lokma değildir., diye dü 
tııcrrıcğtc t~liini başka tara.flarda 

he' \'an· d?gru bulacaktır. 
111 tiri§~e 81~ ?izim yapayalnız har-

11)orı.. tnızı daha doi!ru bulmuş '"t:- "'nuz) .C:.\' • 
' to• et hatunum 

~ız B ... 
....._ l! atır Han? 
')" \':n1~c bu fikirdeyim Bike. 

h 'til .1z genç arkadaş? 
ll'1ı11a~~z~er, kanatlarının tatlı 

n a ~n ıcrt bir hücumu 

Devlet Giray oevap vermek istemeyince dövmeğe başladım 

saklayan bir şahin _gibi yi~c gen.ce 
doğru süzülmüşlerdı. Kuşoglan kır
piklerini kıpırdatmaksızın cevap 
verdi: 

- Mamış Bırdı Han doğru danı
şır ünlü Hatun ! 

- Evet kardeşim! Mamış Han 
doğru danışır ... 

Kuşoğlan sözlerini bitirir bitir
mez gür bir sesle kulaklara ulaşan 
bu son cevap Kazanın yarınını dü
şünen bu dört kafanın sekiz gözü· 
nü evvela biribirlerile ve sonra kap 
kara bir çift gözle karşılaştırdı. Ve 
o anda ayağa kalkıp birer adım ge
rileven üç erkeğin arasından kolla-
• &U:t' Q~tU dA '"'"1.J t.a..a a ..., .&n\ııo Jll ll UU Ulr 

çift kara göze doğru koştuğu gö
rüldü: 

- Kardeıtm, canım 

Bu, yirmi dört, yirmi beş yaşla • 

Bakanlar Ku
rulu Burada 
Toplanacak 

[Baş tarafı 1 incide] 
lar Istanbula çağınlmıştır. Dün 
Tüze Bakanı Şükrü Saraçoğlu 
Ankaradan lstanbula gelmiştir. 
Ankarada bulunan Sağlık, Ta -
rım ve Kültür bakanlarının da 
bugün veya yarın şehrimize gel 
meleri beklenmektedir. 

lç Bakanı Şükrü Kaya Yalo
vada bulunmaktadır. Dış Baka
nı Tevfik Rüştü Aras; Sil Baka
m General Kazım Ozalp, Finans 
Bakanı Fuat Ağrah, Bayındır
lık Bakam Ali Çetinkaya şehri
mizdedirler. Ekonomi Bakanı 
Celal Bayar A vrupada inceleme 
gezisinde bulunmaktadır. Ayın 
18 inde Istanbula gelecektir. 

:,. Finans Bakanı Fuat Ağralı 
dün Finans cspektörleri daire
sinde çalışmıştır. 

Ali Rina de geliyor 
Ankara, 14 (Hususi muhabirimiz 

bildiriyor) - Bakanlar kurulunı.ın 
lstanbuldaki toplantılarına iştirak 
etmek üzere Gümrük ve İnhisarlar 
Bakanı Ali Rana da hurdan hare
ket etmiştir. 

Takas 
Yolsuzluğu 

rBaş tarafı 1 incidel 
memur üyedir) ve komisyonda mu
vazzaf memur olmıyanlardan tecim 
odasından Havlıcı Recep, sigorta
cı Rıfkı, cezacı Necip, tecimen Su
at Karaosman, tütün tecimeni Ab
dülgani, eksper Faik ile memurlar
dan orman cibayet memuru Süley
man Nazif,Süleyman,Samim, gümrük 
merkez memuru Cemal, birinci ka
tip Hakkı muhasebe katibi Burha
neddin, manifesto memuru Yahya, 
muavene memuru Kemal, Sahip, 
Nurullah, Faruk, Enver, Servet, Ce 
lal, Mahmut, M. Enver, Agah ve 
48 &ümrük muhafaza mcm\lnı ki 81 

nnda genç irisi bir delikanlı idi. 
Genç irisi .... mi? Hayır. Çam yar -
ması gibi bir delikanlı. Koyu kahve 
rengi bir çift çizme dizlerine kadar 
çıkıyor ve başı çok tüylü bir kara 
kalpağın içinde yarı yarıya gömül
müş bulunuyordu. Ne geniş omuz
ları vardı bu delikanlının? 
İnce bir kara bıyık, kıpkırmızı 

dudaklarının iki yanından sarkıyor 
ve bunlar kadar ince bir çift parlak 
karakaş bol kirpikli koyu kara göz
lerinin üstünde muntazam iki hilal 
çi.::iyordu. 

Süyun Bike, genç erkek güzelli
ğinin bu en ihtişamlı nümunesine 
uzmı.ınüddet sar;lt kaldı .• Sonra ba
şını Kuşoi!lana aogru çevırerek: 

- Delikanlı! Gel!. - dedi • Senin
le kardeşim Ali Ekrem Hanı tanış 
etmek istiyorum. 

r Ark::t!\r var 1 

-.... ........ ~ 
BO R SA 

14 A~ustos ÇARŞANBA 

PARA L AR 

----- -------------------------Alıt Saııt 

Sterlin 
Dolar 

20 Fransız francı 
Liret 
20 Belçika frangı 
20 Drahmi 
20 İsviçre fr. 
Florin 
20 Çek Kron 
Avusturya oilin 
Mark 
Zloti 
Pengo 
20 Le1 
20 Leva 
20 Dinar 
Yen 
İsveç Kuron 
Altın 
M~:idiye 
Banknot 

620,-
123,-
166,-
192,-
81,-
23,-

816,-
80,-
94,-
22,-
40,-
22,50 
23,-
15,-
23,-
54,-
31,-
30.-

927,-
52,50 

233,-

ÇE K LE R 

Paris üzerine 
İngiliz lira5! 
Dolar 
Liret 
Bclga 
İsveç ırangı 
Leva 
Florin 
Çekoslovak kuıonıa 
Avusturya 
Pezeta 
Mark 
Zloti 
Pengo 
Ley 
Dinar 
Yen 
Çernovets 
lsveç kuronu 

624,-
125,-
169.-
196,-
82,-
24,-

820,-
81,-
98,-
23,50 
42,-
23,50 
24,50 
16,-
24,-
56,-
32,-
31.-

928,-
53,-

234,-

Kapan11 

12,03,-
623,75 

0,79,60 
9.69.20 
4,72,-
2,43,50 

.S3,40,90 
1,17,78 

19,16,30 
4,18,82 
5.81,43 
1.97,33 
4,21,-
4 51.40 

63.77.55 
34.96.33 

2.78.30 
10.98 

3,11,20 

iSTiKRAZL AR 

Türk Borcu I Kupon kesik 
" II " .. .. ııı .. 

Ergani 
tstikrazi dahili 

" • 

28.15 
26,50 
26,90 
95.-
94,25 

kişi hakkında ihmal, terahi ve sui
istimal yolsuzluklarından dolayı ek 
seriyetle muhakeme lüzumu kararı 
verilmiştir. 

Bu zatlardan birçoğunun bu kara
ra itiraz edecekleri anlaşılmıştır. 
Bu takdirde itiraz edenlerin dosya
ları Danış taya (devlet &ltrasma) 
&önderilecektir1 

13 - 15: Plak ve duyumlar. 18: Orkes
tra konseri. 19: Duyumlar. 19.15: Konse· 
rin süreği. 20: Sozler. 20.20: Popüler Ro
men müziği. 20.50: Sözler. 21.15: Radyo 
22.30: Duyumlar. 22.50: Hafif müzik (rö· 
salon orkestrası. 22.05: Konserin süreği. 
le). 23.15: Yabancı dillerle duyumlar. 
23.25: Konserin sıireği, 

Prag 
Köylü yayımı. 21.50: Dans müziği. 22.30: 

20.15: Süel konser. 20.55: Sözler. 21.10: 
Karışık yayım. 23.15: Duyumlar. 23.30: 
Hava raporu. 23.35: Almanca duyumlar. 
23.40: Cazbant. 

Varşova 
19.45: Plak. 20.05: Yarının pli.klan. 

20.15: Reklimlar. 20.30: Plak. 20.50: Ak
tüalite. 21: Orduya hitap. 21.45: Duyum
lar. 21.55: Konferans. 22: Senfonik or -
kestra. 22.30: Tiyatro. 22: Spor. 23.15: 
Duyumlar. 23.20: Kuçük radyo orkestrası. 

Moskova 
18.30: Ulusal muzik. 19.15: Konser. 

20.30: Plak. 21: Dans müziği. 22: Fran
sızca. 22.55: Role. 23.05: Almanca yayım. 

Hamburg 
20: Kadın yaynnı. 20.10: Müzikli skeç. 

20.40: Piyano birliğile bariton. 21.10: 
Dans miıziği. 23: Duyumlar. 23.25: Ser
gi servisi. 23.40: Miızildi program arası. 
24: Yeni müzik. 

Bresi av 
20: Akşam müziği. 21: Doyumlar. 

21.10 Dans müziği. 23: Duyumlar. 
23.30: Çingene müziği. 24: Yeni müzik. 

MUnih 
20: Karıııık müzik. 21: Duyumlar. 21.10: 

Avrupa hıikCımet merkezlerinin müzik 
parçaları (Role). 23: Duyumlar. 23.20: 
Çingene müziği (Budapeşte'den). 23: Du
yumlar. 23.20: Çingene müziiinin süreii. 
24: Yeni müzik. 

• • 
NôBETÇl 
ECZANELER 

Bu gece nöbetçi eczaneler ıunlardır : 
Bağçekapıda Mehmed Kiznn - Alem

darda Ubeyd - Lilelide Sıtkı - Kiı~ük
pazarda Cemil - Aksarayda Ziya Nuri 
- Karagümrükte Arif - Fenerde Emil
yadi - Modada Faik tskender - Altı· 
Yolda Mahmud - Şehzadebaşmda 1. Ha
lil - Samatyada Erofilo11 - Bakırköyde 
Merkez - Beşiktaşta Rıza - Şehremi
ninde Nazım - Hasköyde Yeni Türkiye 
- Kasımpaşada Yeni Turan - Büyüka
dada Mehmed -Heybelide Tanaş - Ga
latada Okçu Musa cadd. Asri İttihad -
Kumbaracıda Ciarih - Taksimde Mis so. 
Limonciyan - Kurtuluşta Kurtuluı -
Eyüpte Hikmet eczaneleri. 

• 
Ll M AN 
HAREKETLERi 

Bugün limanımıza gelecek vapurlar ı 
Saat 

6,30 Saadet ~andrrm:ıdan 
16.- Ankara Karadenizden 
16.15 Ayten Innitten 
17.30 Tayyar Mudanvadan 
18.- Mersin Ayvalıktan 

Bugün limanıquzdan gidecek vapurlar: 
Saat -9.- Güzel Bandırma lzmite 
9.- Asya Mudanyaya 

16.- Sakarya 1zmire 
16.- Kocaeli lmroza 
20.- Karadeniz Karadenıze 
21.- Gülnihal Bandırmaya 

• 
SINEMALAlt 
TiYATROLAR 

• Şehir Opereti: Tepeba31 bahçesinde 
perşembe, cuma, cumartesi. pazar gün
leri saat 21 de "Deli Dolu" operet 3 
perde, yazan Ekrem Reşit, bestcliycn 
Cemal Ra~it. İstanbul ciheti. Bebek ve 
Şişli tramvayları temin edilmiştir. 
17 ağustos cumartesi Deli Dolunun 
100 iınciı defası surprizleri. 

• Sümer : İlkbahar Şarlosı - Alayın 
Kızı. 

O Melek : Aşık Rahibe - Atk kelepçesi. 
• Yıldız r Kraliçe Kriııtin. 
• Alkaur : M •·:nalı adam. 
• Milli ı Görünmiycn adam - Şahane 

vals. 
• Sık ı Adalar çlçeii - Deniz ejderi. 
• Oıküdar Hale: Şahane Vals. 

OL ÜM 
İstanbul Hayvan borsası komiseri 

Bay Kadri ve orman komiserlerin
den Bay Şerefin babası eski Dilsiz
ler mektebi mUdürü Bay Sabri ve
fat etmiştir. Cenazesi bugün Bey
lerbeyinde iskele başındaki ap:>..rt • 
mandan kaldmlacaktır. Ölüye rah
met dileriz:, 
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(TAN) iN ÖYKUSU 

/ğde Ağacı Ve Deli 

- Ne kokuyor bihyor musun~ .. 
- Bahar kokuyor ... 
- Çok topdancısın 1 Gerçe etrafı-

mızda her şey bahara bir parça k.o
ku katmağa çalışıyor, ıslak kıremı~
lerin, toprağın da bu koku senfo~ı
sinde sesleri var. Fakat daha derın 
nefes al dostum. Burun deliklerine, 
rüzgara daha çok yalvar. Bak sana 
ne ılık, ne sarı, ne taze bir koku ge
tirecekler. Bu kokuyu şimdiye kadar 
sczemediğine hayret ediyorum. 

• Burun deliklerinin şiirini yapan ar-
kadaşımla Kumkapı'dan Beyazıd'a 
çıkıyorduk. Ben bir türlü onun bana 
sunmak istediği bu ılık, sarı kokuyu 
yakalıyamıyor ve kötü burun delikle
rimden şikayet ediyordum. Bir köşe 
başına gelmiştik, arkadaşım durdu: 

- 1şte,dedi,burada o koku artık el 
ile tutulacak bir hale gel.yor. 

Derin derin nefes alıyor ve büyük 
bir sevinçle bağırıyorum: 

- İğde çiçekleri kokuyor! .. Bura
larda bir yerde iğde ağacı olmalı. 

O: 
- Hele şiıkür !.. derken ben henüz 

bu kokuya kanmamıştım. İgde ağa
cının hangi mes'ut adamın bahçesin
de çiçek açtığını arıyordum. İğde 
ağacını. donuk sarı çiçeklerini gör -
mek istiyor ve: 

- Buralarda bir iğde ağacı var, 
fakat nerde ? diye soruyordum. Ar
kadaşım omuzlarını silkerek: 

- Adam sen de! Üzümü ye de ba
ğını sorma!. diyordu. 
Beyazıt kahvelerinden bir..inde • 

yim. İhtiyar bır adam geldi. Ce -
binden şişmanca bir zarf çıkardı. 
Seviml\ yüzlü bir adam." 

• 
Aradan birkaç dakika geçmişti, sa-

dakor elbiseli adam o kadar derinden 
içini çekti ki. dönüp baktım. Gözle
rimiz karşılaştı. O durgun gözlerle 
bir bana, bir de iki ehle dizlerinin 
üzerinde tuttuğu ufak bir resme ba
kıyordu. Baktım bu vesika fotoğrafı 
kadar ufacık bir fotoğraftı. Sadakor 
elbiseli adam hiç bozmadan bir be -
nim yüzüme, bir de fotoğrafa baktık
tan sonra nihayet benim hi~bir şey 
anlamadan şaşırdığımı görünce, is 
kemlesini bana daha çok yaklaştırdı. 
Ve gözleri kadar durgun bir sesle: 

- Oğlum! .. dedi, bir de sen bak. 
Belki ben yanılıyorum. 

Ve bana ufak vesika resmini uzattı. 
- Bu fotoğrafın tamamile de;i!se 

de, sizin yüzünüze benziyen yerleri 
var, değil mi? diye sordu . 

Ben nihayet şaşkınlık devresinden 
çıkmış, daha dikkatle bakarak: 

- Alnından mada, evet. Tuhaf 
şey, diyordum. 

Sadakor elbiseli adamın yüzü bü
yük bir sevinçle ışıl ışıl yanıyordu. 

- Demek yanılmamışım oğlum ... 
Demek gözlerimde hala sağlam bir 
taraf varmış. Resmini gördüğün de
likanlı benim bundan beş sene evvel 
ölen biricik oğlumdur. Allah sizlere 
ömür versin. onu tam yirmi altı ya
şında, Tıbbiye&ini bitirırken kaybet
tik. Ben yine nekadar olsa ken
dimi tutabiliyordum. Fakat anasını 
görmeliydiniz. O yıllarca oğlumuzu 
ebediyen kaybettiğimize inanmadı. 
Ve hala da inanmıyor .. Ve hala da 
inanmıyor. 

Güzel yüzlü adam bu son cümleyi 
bozuk bir plak gibi ayni tonla dört 
beş defa tekrarladı. Ve sonra yavaşça 
beni omuzumdan tutarak yumuşak 
bir sesle: 

- Delikanlı! .. dedi, çok büyük bir 
iyilik yapmak ister misin? 

- Yapabileceğim bir şeyse, hay 
hay ••• 

- Şu karşıki yeşil evi görüyor 
musun? .. İşte oracıkta oturuyoruz. 
Benimle oraya kadar gelecek ve ka
dınıma dünyaları bağışlıyacaksm. 

- Fakat ... 
- Korkmayın. Onun, sizin bo ·ynu 

nuza sarılacak, sizi öpücüklerle bo
ğacak kuvveti yok. O oğlumuzu 
kayb~deli od~sından çıkmadı. Çık· 
mak ıstemedı, orada onu bekliyor ... 

- Fakat beyefendi, siz bana bir 
hortlak rolü teklif ediyorsunuz ... 

O yine ayni yumuşak sesle başını 
sallıyor ve: "Hayır, kat'iyyen, bili -
kis" diyordu: 

- Bilakis... Siz ona hiç tasavvur 
edcmiyeceginiz bir hayat getirmiş 
olacaksınız, tutmaz diT.!erine takat 
;::,.lecek, sizi bir defacık görmesi ona 
\c.!aaı- ncfr~t ctme,c baıladıi,ı haya· 

Yazan: Bedri RAHMi 

tı bağışlıyacak. 
O kadar tatlı ve güzel konuşuyor

du ki, bana o kadar bı.iyük bir iyilik 
yapacagımdan bahsediyordu ki, ve 
sonra gösterdiği ev o kadar yakındı 
ki, kalktık. Karşıdaki yeşil eve, bizim 
eve giden yola muvazi yollardan bi
rile gidiliyordu. İşin asıl beni ürper
ten tarafı yeşil eve yaklaştıkça benim 
bir haftadır yana yana ağacını ara
dığım ıgde kokusunun artmasıydı. 
Kapının önünde durduk. İğde koku
su da bizimle durdu. Tertemiz bir 
avluya girdik. İğde kokusu avlunun 
iliklerine kadar işlemışti. 

Artık dayanamamış, ona bu kes
kin sarhoş edici kokunun nereden 
geldığini öğrenmek için: 

_ Bu iğde çiçekleri .. diye sorma
ğa kalkmıştım. 

O, parmağını beyaz bıyıkların çer .. 
çevelediği ağzına götürürken: 

_ Susss 1 diyordu. Belki biçare 
bir parça dalmıştır. 

Ben de gayri ihtiyari onu taklit 
ediyor, parmaklarımın ucu~a basarak 
merdiveni çıkıyordum. Benı sakız ka
dar beyaz örtülü bir misafir odasına 
aldı. Merdivenden çıkarken adım 
adım iğde kokusu azalmıştı. Çiçekler 
kadar temiz, beyaz örtülü masaların 
birisinin üstünde bana benziyen <leli
kanlının bir parça yaslıca, fakat ha· 
rikulade guzel bir kadınla yanyana 
bir resmi duruyordu. "Her halde an
nesidir" diye düşünüyordum. 

- Bana birkaç dakikacık müsaa
de edin. Onu bir parça bu büyiık se· 
vince hazırlamak lazım. 

Ve ben~ bembeyaz odada yapayal· 
nız bırakarak çıktı. Pencereden dısa
n bakıyorum: Tuhaf şey, tam arka
daşımın bana iğde kokı.ısunu kcşıt:t
tirdiği yeri görüyorum. Nereden gel· 
diğini tahmin edemedigım bir korku 
içimi kaplıyor ve birden omzumda 
bir el hissediyorum. Onun eli ve yi· 
ne o cana yakın sıcak ses: 

- Evladım, diyor. beni affet. Sa
na bir şey söyliyeceğim. 

- Buyrun. 
- Ben demin seni birden ürküt • 

memek için karımın ağlamaktan göz
lerinin kör olduğunu söylemeğe ce· 
saret edemedim. 

- ??? ... Fakat,mademki artık gör• 
müyor?. 

- Fakat hiç olmazsa sesinizi du• 
yacak. 

- Fakat tuhaf şey, demek sesim 
de oğlunuzun sesine benziyor?. 

- Tamamile, tamamile. Yoksa si
zi buraya kadar yorar mıydım? Bir 
dakikacık, karım henuz uyuyor. Şiın
di gidip uyandıracağım. 

• Art1k yavaş yavaş Finirlerim bo-
zuluyor ve bu tesadüfe lanet etme
ğe başlıyorum. Birkaç dakıka sonra 
yine ayaklarının ucuna basarak geli· 
yor. Bu sefer birden onun yüzünde
ki bu durgunluğu korkunç ve bütün 
hareketlerini gayri tabii buluyorum. 
O ayni sesle bu sefer iyice çıleden 
çıkaran şu sözkri sövlüyor: 

- Delikanlı, beni affet. Senden 
karımın kulaklarının da çoktan sağır 
!aştığım sakladım. 

- Fakat .• 

- Hiç olmazsa sana ellerile doku· 
naca.k .. Saçlarını okşıyacak. 

. Tıtr.ıyen ellerini yine omzumda 
hısscdıyor ve bırdcn geri çckilıyo • 
rum. O yine o durgun gözlerle bana 
bakıyor. Bu gözlerin içerisi bomboş, 
"deli" gözleri olduğunun ancak far
kediyorum,<lizlerim bükülüyor.Alnı
mı soguk terlerin zindrledigini his
sediyorum. O gene kayboluyor. Oda
dan fırlayıp çıkmak istiyorum.Adım
lanm beni götürmüyor. Uçüncü bir 
defa kapıda görünüyor. Bu sefer yü
zü kıpkırmızı. Dudaklan titriyor. Se
sindeki yumşaklık tahtalaşmış: 

Anlattı, anlattı anlattı. 
Bir kedi imdadıma yetişmese: o a

damın belki de gırtlağına sarılacak • 
tım. Bana arkMsını dönmüş ve büvük 
bir itina ile çiçek suluyordu.O ar.ılık 
yanı başımdaki duvardan bir kcdı at· 
ladı... Kedir.in atladığı alçak duvar
dan atlayıp kendimi ufacık bir sokak
ta bulmam bir dakikada olmuştu ... 
Yeni kurulan evlerin arasmda kalmış 
bu çıkmaz sokaktan birkaç adım öte
de kendimi evimin yolu üzerinde bul
m~ş ... Ustüme başıma çeki duzen ver 
mıye çalışıyordum. Igde agacı gene 
kayıplara karışmış. Fakat artık beni 
boğmağa çalı an kokusu gene evime 
l ar adım adım arkamdan i:elmii· 
u. 
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ISTANBUL BELEDiYESi iLANLARI 

Sahası : Bir metro- Muvakkat 
M.murabbaı su kıymeti teminatı 

Cihangir yangın yerinde Ayas 16,25 15 18,30 
paşada Çeşme arkası sokağın-
da 55 ci adada yüzsüz arsa 
Cihangirde Firüzağa malı. Ka- 15,60 S 5,85 
<lirler so. 13 cü adada yüzsüz 
arsa 
Fatih yangın yerinde Halıcılar 12.73 2,50' 2,40 
köşkü Molla Ali fenari mah. 
Nuri baba so. da 130 cü adada 
1,20 yüzlü arsa 

Yukarda sahası bir metrosunun muhammen kıymeti ve te
minatı yazılı bulunan arsalar alakadarları arasında satılmak 
üzere pazarhğa konulmuştur. İstekliler şartnamesini levazım 
müdürlüğünde görebilirler. Pazarlığa girmek için de hizaların
da gösterilen muvakkat temniat makbuz veya mektubile bera
ber 2-9-935 pazartesi günü saat 15 de daimi encümende bulun
mabdır. (B.) (4791) 

Kilo 

Ekmek 21600 
Şeker 2160 
Mercimeıi 400 
Kuru fasulv: 1000 
Nohut 400 
Pirinç 500 
Bulguı 330 
Soğan 1500 
Tuz 350 
Patates 2000 
Sarımsak 100 
Soda 300 
Beyaz peynir 100 
irmik 100 
Patlican O 
Domates 700 
Taze fasulya 1000 
Dolmalık biber 300 
Sakız kabağı 500 
Pirasa 800 
Lahna 800 
İspanak 100 
Havuç 300 
Taze bakla 500 
Yer alması 120 

Adet Tutan Muvakkat 

o 
o 

1500 

2376 
604,80 

628,25 

504 

teminatı 

187,5 
45,5 

47,S 

38 

Et 5400 2700 202,2 
Yumurta 15000 262,S 20 
Kuru kayısı 100 20 1,5 
Un 200 28 2,5 
Makarna 550 90 7 
Sade yağ 1560 1170 88 
Beyaz sabun 1000 180 13,S 
Çocukları kurta.nna yurdu için bir en icsin4 UZlJ.1»~ 

ve yukarda Y..azılı bulunan muhtelif cins yiyec:._ck ı ı kı~ma ayrı-

larak ayrı ayrı açık eksiltmeye konulmuşt~r: İsteklı .olanlar 
şartnamelerini levazım müdürlüğünde görebılırler. E_ksıltmeye 
girmek için de hizalarında gösterilen muvakkat temınat mak
buz veya mektt1bile beraber 27-8-935 sah günü saat 15 Daimi 
Encümende bulunmalıdır. (B) ( 4629) 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
İdaremiz ihtiyacı için şartnamesi mucibince 10,000 

kilo yerli mali Nişasta kolası satın alınacaktır. 
·Vermek isteyenlerin pazarlığa iştirak etmek üzere 

26-8-935 tarihine rastlayan pazartesi günü saat 14 de 
yüzde 7 ,5 güvenme paralariyle birlikte Kabataşda Le· 
vazım ve mübayaat Şubesindeki alım Komisyonuna 
müracaatları. ( 4646) 

İdaremiz ihtiyacı için şartname ve nümunesi mucibin
ce 70 kilo Hususi San yaldız verniği ile 300 kilo 4 1/2 
No. Vernik satın alınacaktır. Pazarlığa iştirak etmek 
isteyenlerin 23-8-935 tarihine rastlayan cuma günil 
saat 16 da yüıde 7,50 teminat paralariyle birlikte Ka
bataşda Levazım ve mübayaat Şubesindeki alım komis
yonuna müracaatları. ( 4 600) 

1 -. Kırklarelinde Yaprak Tütün Ambarı inşaatı 
kapalı zarfla eksiltmeye konmuşdur. 

2 - Tahmin edilen bedeli keşif ( 2 2 4 9 8) lira ( 2 3) 
kuruştur. 

3 - İhalesi 3-9-935 sah eünü saat 14 dedir. 
4 - Şartnamesi ( 113) kuruş mukabilinde Kabataş

<la Levazım ve Miibayaat Şubesinden verilir. 
S - Eksiltmeye gireceklerin (2490) sayılı kanunda 

yazılı şartlar dahilinde ve muayyen gün ve saatından 
bir saat evvel ( 1688) liralık teminat ve teklif mektub
larını Kabataşda Levazım ve Mübayaat Şubesindeki 
Alım Komisyonuna müracaatları. ( 4 71 O) 

Posta Telgraf ve Telefon Baş 
müdürlüğündeden: 
İstanbul Paket Pastahanesi çatısının tamiri açık ek

siltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 1819 lira 78 kuruş
tur. Eksiltmeye iştirak edeceklerin 22-8-935 perşembe 
günü saat onda 13 7 liralık muvakkat teminatları ile 
en az 1500 liralık bina işi yaptığına dair Nafia Başmii
hendisliğinden tasdik edilmiş ehliyet vesikası ile birlik
te Galatasarayda Posta T. T. Baş Müdürlüğü Alım sa
tım Komisyonuna gelmeleri. 

Keşif ve Şartnamesi her gün Baş Müdürlük yazı ış
leri Is alemin de görüle bilir. ( 4 5 7 3) 

Kız, Erkek Nişantaşında 

"FEYZiYE,, 

Geceli, CiUndUzlU 

LiSESi 
Ana, ilk, Orta ve Lise kısımları Fen ve Edebiyat şubeleri vardır. 

Türkiyenin en eski huıusi lisesidir. Tnlebe yazılması içio Cumar
tesi, Pazartesi ve Perşembe günleri mektebe müracaat edılebilir.

1 Jstiyenlere mekteb tarifnameai gönderilir. 

Telefon: 44039 1 

• • 
lstanbul Sıhhi Müesseseler Arttır
ma ve Eksiltme Komisyonundan: 

İstanbul Leyli Tıp Talebe Yurdu talebesi için lüzu
ml' olan (700) aded kasket mevcud nümune ve şartna
mesi veçhile açık eksiltmeye konulmuşdur. 

1 - Eksiltme : 21-8-935 çarşamba günü saat 15,30 
da Cağaloğlunda Sağlık Direktörlüğü binasındaki Ko
misyonda yapılacakdır. 

2 - Tahmini fiat beher adedi ( 110) kuruşdur. 
3 - Muvakkat garanti ( 5 7) lira ( 7 5) kuruşdur. 
4 - Şartname bedelsiz olarak yurttan alınır ve nü

munede orada görülür. 
5 - İsteklilerin cari seneye aid ticaret odası vesika

sile (2490) sayılı kanunda yazılı belge ve bu işe yeter 
muvakkat garanti makbuz veya banka mektublarile 
belli gün ve saatte komisyona gelmeleri. ( 4499) 

5879 

Dokumahane Şubesine 
işletme şefi alınacak 

Türkiye Ziraat Bankasından: 
Avrupa Mensucat mekteblerinin birinden mezun 

ve en aşağı üç sene muntazaman Fabrikalarda dokuma 
işlerinde çalışmış olmak şarttır. Talipler arasında Al
manca bilenler, Fabrikalarda başlı başına işletme mü
hendisliği yapmış ve iplikçiliği de tahsil etmiş olanlar 
tercih olunur. 

İsteklilerin Ankara ve İstanbul Ziraat Bankalarında 
mevcud hizmet şartnamesini okuduktan sonra tahsil 
derecesi, mekteb şehadetnamesi, şimdiye kadar hiz
met ettikleri yerlerden aldıkları bon servisler ve nüfüs 
kağıtları surtlerini ve tercümei hallerile birlikde, niha· 
yet 25-8-1935 tarihine kadar Adanada Ziraat Bankası 
Mensucat Fabrikası Müdürlüğüne taahhütlü bir mek
tubla gönde.rmeleri_yeva_bizzat ant:irrru:.lA..,~ /J.,., oô~ 

6127 

Bursa aplıoaları 
Türk Anonim Şirketinden: 
idare meclisinin 9 Ağustos 1935 tarihli toplantısında verilen 

karar üzerine Şirketin sayın hissedarları aşağıda gösterilen me
seleler etrafında görüşülüb kararlar alınmak üzre 16 EylUl 1935 
Pazartesi günü saat 1 O da Şirketin İdare Merkezi olan Bursada 
Koza hanındaki dairesinde toplanmağa davet olunurlar. 

Görüşülecek meseleler: 
1 - Mali vaziyet ve müstakbel faaliyet. 
2 - Şirketin mevcud müessesatındaki eksiklerin tamamlan

ması ve işletmesine aid şeklin tayini. 
iDARE MECLİSİ 

Darbhane ve Damga matbaası 
müdürlüğünden: 

1 - Kapalı zarf usulile elli ton yerli saf külçe kur
sun almacakdır. 

2 - Eksiltme 11 Eylül 935 çarşamba günü saat 16 
da Müdüriyetimizdeki Komisyonda yapılacakdır. 

3 - İstekliler şartnameyi almak üzere Pazartesi, 
Çarşamba, Cuma günleri saat 14 den 1 7 ye kadar 30 
kuruşluk pulla beraber Mubasebemize müracaat edebi
lirler. 

4 - Eksiltmeye' girebilmek için isteklilerin 640 
liralık muvakkat teminat akçasını veya Banka mektub
larmı teklif mektublarile birlikde yukarıda yazılı gün ve 
saatten bir saat evveline kadar Komisyona verecekler-
dir. (4758) · 

T. i. C. i Güreş Fedrasyo
nundan: 

1 Eylülde başlamak üzere Federasyonumuz tarafın
dan tertib edilmekde olan Dördüncü Balkan güreşlerine 
hazırlık olmak üzere Viyana şehri muhtelit güreş takımı 
davet edilmiştir. 

Bu takım ile güreşçilerimiz arasındaki karşılaşmalar 
14 Ağustosda başlıyacakdır. Viyana muhtelit güreş ta
kırnile müsabaka yapacak güreşçilerimizi seçmek için 
18 Ağustosda bir müsabaka tertib edilmişdir. Müsaba·· 
kalara saat on dörtten başlanacakdır. Tartı saat 13 de
dir. Şıkletlerde bir kilo tolerans kabul edilmişdir. 

Alakadar güreşçilerin gösterilen giin ve saatte müsa
baka yapmak üzere Taksim Stadyomunda bulunmala· 
rım chemmY..ietle teblig ederiz. ( 4 7 9 3) 

CAN LJ 
·~ 

J • 

ôlt1 
DAQA 

POQTrÖYÜNÜZDt 
SANDIGINIZDA 
VEYA~UT 
K.iRALlk 
k'ASANIZDA 
SAKLADIGIN12_ 
PARADIR. 

ÇAKAT ' 
BANk'ANIZA 
YATIROIGINI Z 

DARA 
l="AiZ 

GETiRll?. 
O: 

WOLANT~( BANk' ONi ~ 
KARAl<OY PALAS - .ALALEMCi HAJ'I 

Manisa Şarbaylığından: 
Asgari takriben 240 beygir kuv

vetinde kondenseli kampavend 
si~temi dakikadaki adedi devri 
takriben 200 olan lokomobil veya
hut kazanı ayrı bir buhar makinesi 
ile bu makine ile doğru raptedil
miş " kayışsız " 200 kilovatltk 
"Triphase" 380/220 votluk en 
son model jeneratörü ile beraber 
Manisadaki yerine konmak ve işler 
b;.- ho.ldo -looli .... -. ....,.J:lı11:vl V"""' Li]lv 

"gümrük resmi belediyeye aittir,, 
bir makine alınacaktır. Taliplerin 
fiyatlarile birlikte Manisa Şarbay
hğına 20 gün zarfında müracaat-
ları ilan olunur. (4682) 

606' ___________________________________________ .,.,,/ 

ilanları 1 IJstanbul Komutanlığı Satmalma Komisyonu __.,, 
Gümüşsuyu Hastahane

sinin ihtiyacı olan yüz Ton 
kriple kömürü 16-8-935 cu
ma günü saat on beş buçuk
ta açık eksiltme ile alına
caktır. Beher tonunun fiatı 
on altı buçuk liradır. !Ik te
minatı 224 liradır. Şartna

mesi her gün öğleden evvel 
komisyonda görülebilir. İs
teklilerin vakti muayyenin
de teminat mektubu veya 
makbuzu ve Ticaret Odası
na kayıtlı olduklarına dair 
vesikalariyle birlikte Fın
aıklıda Komutanlık satınal
ma komisyonuna gelmele
n. ( 4404) ss20 

ı;: • :fo 

birlikte Fındıklıda Korrııl' 
tanlık Satınalma KotlliS' 
yonuna gelmeleri. ... ( 4405 >1 ssz 

flıı • • 
1'• Çatalca ve civarında 

birlikler için alınacak 019
11 

2827 5 kilo taze fasub'~s 
2827 5 kilo patlıcan 409 

0 
kilo kırmızı domates, 19 5 ~ 
kilo bamya 15 Ağust011 
935 Perşembe gu"nü saat 0 

·w beşde kapalı zarfla ekS1 

9' 
meye konmuşdur. Fasul)' 

11
, 

nın beher kilosunun ta S 
min bedeli 12, patlıcanıf11 4 
domatesin 7, bamyanı~ 9tı kuruşdur. İlk terrııfl si 
( 467) liradır. Şartnarrıio· 
her gün öğleden evv~l rs· 

Gümüşsuyu Hastaha - misyonda görülebilır. ıJb 
nesinin ihtiyacı olan ikiyüz teklilerin teminat rrıel<t rııJ 
elli dokuz ton kok kömürü veya makbuzlarile 249~11'~ 
16 Ağustos 935 cuma gü- maralı kanunun 2. 3 ıı ı-19 
nü saat 15 de açık eksilt- maddelerinde vesik31~\,i! 
me ile alınacaktır. Beher birlikde ihale saatındaI1 ~ıif 
tonun tahmin fiatı on se· saat evveline kadar te ıs· 
kiz lira seksen beş kuruş o- mektublarınr Fındıkl~da SıJ" 
lup ilk teminatı 367 liradır. tanbul Komutanlığı ef' 
Şartnamesi her gün öğle- tınalma Komisyonuna v 
den evvel komisyonda gö- meleri. ( 4403) 58ı6 
rülebilir. İsteklilerin vakti ___/ 
muayyeninde teminat mek- ----------
tup veya makbuzlari ve M t fot 
Ticaret Odasına kayıtlı ol- e a m 0 r 610 

duklarına dair vesikalariylc 



15. 8. 935 =============================================T A 
istanbul Harici Askeri Kıtaatı ilanları 

İstanbul Gayri mübadiller Komisyonundan: 
Ctnsi Miktarı Tah.Fiati İlk Te- Şartna- Eksiltme İhale İhale İhale 

Kuru~ minatı me pa- ~ekli tarihi günü saati 
Lira rası K. 

!'ün Çorap 
1Pliği 
l{ışlık el
biselik ku-

22000 Kiln 180 2970 187 Kapalı 28-8-935 Çarşamba 11 
zarf 

28-8-935 Çar§amba 15 

2-9-935 Pazartesi 11 

2-9-935 

5-9·935 Perşembe 11 

15 

Jnaş 65000 met. 250 9375 813 ,, fiin Çorap 
Pliği 18000 Kilo 180 2430 153 

kı,lık el- ~ 
biaclik 

~~uk 60000 met. 250 8750 750 ., 

kı~! el- 50000 ,. 270 8000 675 ,, 

biaelik · 
kutna, 56000 ,, 250 8250 100 ,, 5-9-935 ,, ıs 

Şartnamelerinin yukarda yazılı Fiatlar karşılığında 
almak ve örneklerini görmek isteyenler her gün öğle
den sonra Komisyona gelmeleri. 

Eksiltmeye gireceklerin yukarda yazılı kanuni temi
natları ile arttırma eksiltme !tanununun 2 inci maddesi
n.in birinci Fıkrasında ve 3 üncü maddesinde yazılı ve
sıkalarla teklif mektuplarını ihale günü ve saatinden 
en az bir saat evvel Ankarada M. M. V. Satınalma Ko
ınisyonuna vermeleri. ( 140) ( 4672) 6028 

**• 
6000 metre mavi renkde 

kışlık elbiselik kumaş kapa
lı zarfla eksiltmeye konul
llluşdur. Hepsine biçilen e
der 16500 ve ilk inança pa 
tası 1238 liradır. İhalesi 
29-8-935 per§embe günü 
s~at 10 dadır. Şartnamesi
n~ Parasız almak ve örneği
nı görmek isteyenler her 
~Un eksiltmeye girecekler 
llk inanç parası makbuz ve 
2490 sayılı kanunun 2 ve 
~-Üncü maddelerinde yazılı 
uclgelerle birlikde teklif 
lllektublarını ihale saatin
den bir saat evvel Ankara
';: M.M. Vekaleti Satınalma 
~ornisyonuna vermeleri. 
~138) (4670) 6027 

••• 
Askeri Lise ve Orta O

kullara Öğretmen aranı
~or. 

1 - İstanbul ve Bursa
~e;ırıki T .i~Pl~ı;lP Ktrrkk;ı)P. As-

~an auar L ses1ne ve 
~rta okulasına ve Erzincan, 
«\,Onya Askeri orta okulla
tına her ders için öğretmen 
itlınacakdır. 

2 - Öğretmenlerin ka
~Uni şart vasıfları taşıma
arı gerekdir. 

1. 3 - Bu gibilerden istek-
1 olanların dilek kağıtları
~ı Ankara'da Ask~ri Lise
.:_r Müfettişliğine gönder
''1eleri. 

1. 4 - Dilek kağıtlarına i
~§tirilecek kağıtlar şunlar
\llr. 

tl'kA - Fotoğraflı ve tas-
ı li fiş 

lt ~ - Çıkdığı yüksek o
~ lllanın şahadetnamesi ve-
a tasdikli sureti 

6 - Maarif okulalarında 
dersi olan öğretmenlere 
ders başına ücret verilir. 

7 - İsteklilerin 1 Eylül 
935 tarihine kadar müra
caatları. ( 155) ( 4 727) 

6094 

* * * 
Bayramıç Garnizonu ci-

varında bulunan piyade 
kıt'atımn ihtiyacı ıç1n 
578000 Kilo Un kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konul
muş talibi çıkmadığından 
yeniden münakasaya kon
muştur. Beher kilosunun 
muhammen bedeli 9 kuruş 
25 santim ihalesi 17-8-935 
saat 9 da Bayramıç Tümen 
Satınalma Komisyonu bi
nasında yapılacaktır. Unun 
evsafı ve şeraitini bulun
duğu yerin satınalma ko
misyonuna müracaat ede
rek öğrenebilirler. Müna
ka.~~va e-irecekler 2490 sa
yılı kanunun 2, 3 üncü 
maddelerine göre istenilen 
vesaikle 3 9 2 3 lira 2 5 kuruş 
muvakkat teminatını veya 
banka mektubunu müna
kasadan bir saat evvel Tü
men satınalma Komisyo
nunda hazır bulunmaları. 
(98) (4273) 5812 

••• 
Ordu için 1000 : 2000 

Süvari kılıcı alınacaktır. Bir 
nümunesi Harbiye Daire
sinde vardır. Talip Krhç 
yapan Firmalar tarafından 
bu nümune görülerek buna 
nazaran yapacakları nümu
ne ile şartname ve teklifle
rinin Ağustos 9 3 5 nihaye
tine kadar Harbiye Daire
sine gönderilmesi. ( 114) 

h C - Üniversitede imti- * • • 
to.an Vererek ehliyetname al- Teferrüatiyle birlikte bir 

(4446' 5825 

te~~ ise bunun tasdikli su- tanesine biçilen c.•1er 67 lira 
<liı~· Bunlardan tetkik e- 50 kuruş olan 1000 tane 
ruı ıkten sonra uygun gö- mahruti Çadır kapalı zarfla 
haı'~lerden aynca hüsnü- eksiltmeye konmuştur.' İha 
!>() ılrnühaberi, sıhhat ra- lesi 22 Ağustos 935 saat 11 
te ru ve teahhüt senedi is- dedir.Şartnamesini 338 ku-
rıecekdir. s ruşa almak örnegını gör-
1 - Ücretler şöyledir : mek isteyenler her güri ve 

~1 st~~bul'daki Askeri Li- eksiltmeye girecekler ilk i
de er ıçın Riyaziye ve Fizik nanç parası ile 2490 sayılı 
li/slerinin aylık ücreti 108 kanunun 2, 3 maddelerin-
9a afa, diğer dersler ücreti de yazılı belgelerle birlikte 
liScı~ara kadardır· Bursa teklif mektuplarını ihale 
\te ~~ ıçin Riyaziye Fizik saatinden bir saat evvel An
ltcr ~ınya derslerinin aylık karada M. M. V. Satınal
letj~t~. 12 6 liraya diğer ders- ma Komisyonuna 
tlard Ucreti 108 liraya ka- leri. (126) (4516) 

ır. 

içi~~kkale San'at Lisesi 
liray 1Yaziye ve Fizik 16 5 
lerin a kadardır. Diğer ders
~a k aylık ücreti 126 lira
~ltl ad~~dır. Konya orta o
Ücr::~ ıçın bütün derslerin 
~rıi 1 108 liraya kadardır. 
türı ~can orta okulası bü
"ard crsler 126 liraya ka-

ır. 

verme-

5919 

••• 
Vizenin 4427 5 liralık ek

meklik Ununun Pınar hisa
rın 312 8 O liralık ekmeklik 
unun Pınarhisarın 16600 li 
rahk sığır eti kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmuşdur. 
Vize Ununun ilk pey 3320 
lira Pınarhisarın 2346 lira 
Pınarhisann etinin ilk pe-

yi 1245 liradır. Üçüncü i
halesi 26 Ağustos 935 pa
zartesi saat 16, 18 dedir. 
İsteklilerin Vizede Satınal
ma Komisyonuna gelmele
rı. (133) (4627) 

6022 

•• * 
Sarıkamışda bulunan , 

kıtaat için azı 27000 çoğu 
30600 kilo sade yağı ve a
zı 3 milyon çoğu üç milyon 
altı yüz bin kilo kuru çam 
odunu 28-8-935 çarşamba 
günü saat 1 O ve 11 de Sa
rıkamışda Askeri Satınal
ma Komisyonunda kapalı 
zarfla eksiltmesi yapılacak
dır. Sade yağının tahmin 
bedeli 15840 liradır. Mu
vakkat teminatı 118 8 lira
dır. Kuru çam odununun 
tahmin bedeli 36 bin lira
dır. Muvakkat teminatı 
2 7 O O liradır. Şartnamesi 
komisyonda görülebilir. 
İsteklilerin teminatlarile 
teklif mektublarını belli 
saatten bir saat evvel Sa
rıkamışda Askeri Satınal
ma Komisyonuna vermele
ri. (141) (4665) 

D. No. 

6929 

4653 

3653 

5813 

5112 

908 

4943 

5329 

6578 

6060 

3542 

3026 

Semti ve mahallesi 

Mercan Daya Hatun 

Arnavutköy 

Beyoğlu Hüseyinağa 

Büyükada Yalı 

Tarabya 

Balat 

Samatya Imrahor 

Heybeliada 

Kadıköy Osmanağa 

Galata Y cnicami 

' 
Yeniköy Panaiya 

Fener Abdi Suba§ı 

Sokağı 

Tığcılar cacL 

E. Yenimahalle 
Y. Abdülhak 
İstiklal Cad. ll 

Kumsal Cad. 

Ayazma 

E. İşkembeci 
Y. Kasablar 

Samatya lmra· 
hor Cad. 
E. Yalı 
Y.Ay Yıldız 
E. Oton Ef. 
Y. Misakı milli 
Keresteci 

Çeşme 

Petro kapısı 

Emlak No. 

59-61 

·E. 34 

E.141-143 
Y.163-165-
165/1- 165/2 

E. 20-22 
Y. 24 
E. 92 

8 

Y. 138 

E. 46 Mü. 
Y. 94 
E. 4-6 
Y.10-l2 

6 

14 

Cinsi ve hissesi 

Üstünde odası 
olan ah§ap ma
ğazanın tamamı 
241 metre arsa-

Hisseye göre 
muhammen K. 
1380 T. L. 

Kapalı zarf 

241 Açık 
nın tamamı arttırma 

Üstünde oda1arı 1425 Kapalı 
olan kagir üç zarf 
dükkanın deru-
nunda müsta-
kar Hacı Meh-
med Çelebi ve 
Baltacı oğlu ge-
diklerinden ha.-
cı Mehmed çe· 
lehi vakfından 
olan gediğin 
15/120 Hissesi 
Ahşap hanenin 
9/16 hissesi 
918,50 metre tar
lanın 2/6 His. 
Kagir dükkanın 
kulei zemin vak
fının tamamı ve 
Ayasofya vakfı-
nın 1 /2 hissesi 
12 5 metre arsa
nın 18/21 hissesi 
Ahşap dükkanın 
8/32 hissesi 
Bağçeli ahşap 
hanenin 21/96 His. 

973 Açık 
arttırma 

20 .. 
400 •• 

1080 Kapaıı 
zarf 

105 Açık 
arttırma 

300 " 
Kagir iki dük- 3195 Kapalı 
kanın 32/48 his- zarf 
sesiyle 1/6 his-
sesinin 3/4 hissesi 
66 metre arsanın 
1/2 His. 
11,SO metre ar
sanın tamamı 

35 Açık 
arttırma 

23 ,. 
6025 

6000 çift kundura kapalı 
ı Yukarda evsafı yazılı gayrimenkuller on gün müddetle satışa çıkarılmıştır. İhaleleri 26·8·935 

eden pazartesi günü saat on dörttedir. Satı§ münhasıran gayrimübadil 'Qonosiladır. 

zarfla eksiltmeye konul- •!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!!!~~!!!!!!!!!!iii!~~~-• 

muşur. İhalesi 2-9-935 pa
zartesi günü saat 10 da M. 
M. Vekaleti Satınalma Ko
misyonunda yapılacakdır. 
Hepsine biçilen eder 30000 
ve ilk inanç parası 2 2 50 li 
radır. Şartnamesini 150 
kuruşa almak ve örneğini 
görmek isteyenler her gün, 
eksiltmeye girecekler 2490 
sayılı kanunun Z ve 3 üncü 
maddelerinde yazılı belge
lerle ilk inanç makbuzlarile 
hirlikrlf" tP.ktif mektnhJarıru 
ihale saatinden bir saat ev
vel Ankarada M. M. Veka
leti Satınalma Komisyonu
na vermeleri. ( 13 7) 

(4669) 6026 

* * * 
Maltepe Askeri Lisesin-

1 LA rt 
SATILIK 

30 ton istiabmda muş. Petrol ile 
işleyen "PARSONS,. markalı, 8 silin 
dirli, 120 ila 140 bevgir kuvvetinde 
motörü havi. 
Uzunluğu 23,75 metro 
Genişliği 3,60 ,. 
Sür'ati 12 mil 
Maaif akaju ağacından bir salon, 

bir hala, bir büfe ve aaire. 
ŞERAiT MOTEDIL 

Galatada, Kevork Bey Hanında 
(Alime Han) ı - 2 • 3 numarada 
SİDNEY NOWİLL ve şeriklerine 
müracaat. (3091) 5751 

RADYODA 

de talebe ve efradın 1990 
çift köhne fotinler ile 400 
karyolanın dökme halinde 
somya parçalı satılacakdır. 
Fotinlerin mecmuunun talı 
min fiatı heyeti asliyesi ü
zerinden (398) lira somya 
parçalarının beher kilosu 
( 40) paradır. Görmek is
teyenlerin her gün ve mü
zayedeye geleceklerin de 
fotinler için 3 O ve somya 
parçalan için 5 liralık temi
natla!"ını Tophanede Leva
zım Amirliği muhasebecili
e-ine yatırarak alacakları 
makbuzla birlikde 20-8-935 
sah günü saat 14 Topkapı
da Maltepe Askeri Lisesine 

· 15 Ağuatoı perfembe günü 
miır;ır.aatları. ( 160) uat 20 de Tuzla içme Maden 

* * * 
( 4 7 81 ) sulan üzerine çok kıymetli 

tecrübelere iatinad eden aağ-
68000 kilo Sığır eti ka- tık konferan11nı dinlemelerini 

palı zarfla 4 Eyllıl 935 çar- sıhhat sevenlere tuıiye ederiz. 
şamba günü saat 15 de İz- • • 
mitte Tümen binasındaki a
lım ve satım komisyonunda 
eksiltmesi yapılacaktır. Mu 
vakkat teminatı ~ 17 3 lira
dır. Şartnamesi her gün 
Komisyonunda görülebilir. 
İstekliler 9 3 5 senesinde a
lınmış fotograflı ve tasdikli 
Ticaret Odası vesikasını 
beraberlerinde bulundu
racaklardır. Kapalı zarflar 
aynı günde saat 14 de Ko
misyon Başkanlığına veri-
lecektir. (147) (4721) 

* * * 
129000 kilo sığır eti ka

palı zarfla eksiltmeye kon
musdur. Muhammen be
deli 19350 lira ve yüzde 7 ,5 

ilk teminat 1452 liradır. 
Şartnameler Komisyondan 
bila bedel alınabilir. İhalesi 
4 Eylul 935 çarşamba gü
nü saat 15 de ~rzincanda 
Tümen Satınalma Komis
yonunda yapılacakdır. Şart 
namenin dördüncü madde
si mucibince istekliler teklif 
mektublarını 2490 sayılı 
arttırma ve eksiltme kanu
nun 32, 33, 34 cü maddele
ri ahkamına • evfikan tan
zim ederek ihale saatından 
bir saat evvel Erzincanda 
Tümen Satınalma Komisyo 
nuna vermeleri. ( 139) 

(4671) 

Kapalı Zarf Usulile ~~, 

Eksiltme ilanı 

Sümer Bank 
Umumi Müdürlüğünden: 

1 • lzmlt kA§ıt fabrikası su alma ve temizleme 

1 
teslaat ve lntaatı vahidi fiyat esaslle eksiltmeye 
~ıkarllmış\ır. ı 

Tahmin edilen bedeli 118,609 lira 49 kuruıtur. 
2 • Bu ite alt evrak tunlardır: 
a ) Ek•lltme tartnamesl 
b ) Mukavele projesi 
c) Fenni tartname 
d ) Hususf t•rtname 
e ) Metraj ve ketif hUllsa cetveli 
·t ) Projeler 

latiyenler bu evrakı 600 kuruş mukabilinde SU· 
mer Bank Ankara 9ubeainden alabilirler. 

3 • Eksiltme 28 A§ustos 1935 Çar9amba gUnU 
saat 18,30 da Ankara'da Ziraat Bankası binasın. 
da SUmer Bank merkezinde yapllacaktlr. 

4 • Eksiltme kapah zarf uaullle yapllacakllr. 
5 • Eksiltmeye girebilmek l~ln isteklilerin 7181 

lira muvakkat teminat vermesi ve bu gibi itleri 

1 
muvaffaklyetle yapmıt oldu§unu veaalkle isbat 

. etmek ıazımd1r. 
8 • Teklif mektupları yukarda yazlldı§ı gün ve 

saatten bir •aat evveline kadar münakasa komis 
yonuna makbuz mukabil.inde verilir. Posta ile 
gönderilecek mektupların ihale saatinden bir saat 
evveline kadar gelmit ve zarfın kanuni şekilde 
kapatllmıt olması ıazımd.r. 

Büyük serbest Güreş Müsabakası 
Amerika'daki müteaddit güreşlerile ün alan ve pede

rini görmek üzere memleketimize gelen Dinarlı Meh
med pehlivan'la yine evvelce Amerikada bulunmuş olan 
ve halkımızcada sevilen mülayim pehlivan arasında 
Türk Hava Kurumu namına 18-8-935 pazar günii saat 
16 da Taksim stadında Amerikan usulü serbest güreş 
yapılacakdır. Aynı zamanda federasyon tarafından a
matör güreşçiler arasında bir seçme müsabakası tertip 
edilmiştir. Seçme müsabakasına tam saat 14 de başlanı
lacağından bilet sahiplerinin bu amatör güreşlerden de 
istifade etmek üzere saat ı 4 de stadda bulunmaları rica 
ediliyor. 

Mevki biletleri Hava Kurumu İstanbul Merkez şube
sile İstanbul Piyango Müdürlüğü ve Galatasaray sıra
sındaki Piyango satış gişelerinde satışa çıkarılmışdır. 
Seyircilerin rahatsız olmıyarak görebilmeleri için sureti 
mahsusada tertibat alınmış ve tam bir inzibat temin 
edilmişdir. Biletler mahdut olduğundan acele temin 
edilmesi muhterem yurtdaşlardan rica edilmektedir. 

(4794) 
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Sinir, nörasteni, baygın
hk, helecan, heyecan ve 
bütün sinir hastahklarında 

T ~ N::=::=:======================================~ 15 • s . 935 

Ci 
En mühim ıinir rahatsı.ılıklannda kat'i tesirini gösterir. Haıtalara hayat ve şifa verir. Tabiatin verdiği saf ve haliı turunç çiçeklerinden elde edilmit dünyanın en mükemmel çiçek suyudur. Binlerce kilo çiçek 

suyundan çıkarılmıt hülasan olan Neroli eaanı ile Huan Gülauyu Ye Gülyatı dahi ayni tabiilikle ve ayni eafiyette şiıelerde sablmaktadır. Haaan deposu: Ankara, Jstanbul, Beyoğlu. 

TOAS DIÇA~I 
0,10 % İNCELİGİNDE OİD 

HALİS İSVEÇ 
ÇELİGİLE YAPILMISTIR. 

HER YEQDE 

ARAYlnl~ 

TİCAQETHANESİ 
Tılıfon: 42878 • Telgraf: lıtanbul ftıdluıa • P,. K. • 813 

~ 'IZ.a.,;&.-· • ~-:+ . t . 1 •. . '1 ' \"1.~..rr- ..... 1-... -:.•":, ....... ·-v ........... ~ ·~ ·• . .. .. • ,. . ı. & .. , • ._ I" . ., - ' 

1935 Sonbahar LE·ıpz·ıa SERG·ıs·ı 

11111111111•1111••1111 

• 
• SAHiBirtirt SES i' nin 
• En Son Çıkan Türkçe Plaklar Listesi = Mahmure Şen ses: AX 1845 FAIDE YILDIZ: AX 1849 
• Haydi doıtlar Rumba Dıkmen güzeli 
= Hop hop gelen var Konyalım 

.J. RUHAJ: AX 1846 MÜŞERREF: AX 1850 
- Şu kızın gözleri Hicaz gaz~l Konce güller 
• Çobanın a,kı Adalıya sevdalandım = FBHRIYE: AX 1847 SAFtYE: AX 1881 • Görünce o dilberi Akşam 

• Görünce ben göynümü Gecenin mat~mini 
KUçUk Mellhat: AX 184& AFiTAB: AX 1852 

- Açılan güller Aşk denilen cellita 
• Kanamam Aldanamam Rumba Söyle ruhum 

• rtAHIDE AX 1854 Anam Anam • Yeni Adanah • 
= MEVSiMiN YENiLiKLERi = 
,.Merkezi: SAHiBiNiN SESi. Beyoğlu· Galatasaraylllllll!. 

----------------~----------~-~---------------

Bomonti Sise Birası 
Müşterilerine: 

Bomonti Şirketi İstanbul şişe birası müşterileri arasında 
1935 senesi yaz ayları için: 

BiR MÜSABAKA TERTiP ETMiŞTiR 
Her şişede etiketin altında numaralı bir kiğıd vardır. Bu nu
marayı alanlar arasında her ay nihayetinde bir noterin kontrolü 

altında müsabaka yapılacaktır. 

Verilecek primler 100, 60 ve 30 liradır. 
25 Ağustosta başlar. ' Müsabakada kazanan numaralar her ayın beşinde gazetelerle 

Alman şimendiferleri Ucretinde ilan edilecektir. Kazananlar ayın yirmisine kadar 
o/o 60 tenzilat. Her nevi tafsilat iCjin: şirkete müracaat etmelıdirler. 

LE(PZIGER MESSAMT LEIPZIG<AU emagne) Şirket, dükkanlarda ve lokantalarda numarasız şişe kabul etmeme 
İdaresine veya Galata' da ~hen • Münib hanında lerini ve şişelerin Üzerlerindeki numara k:\ğıtlarını muhafaza ey-
5 i~ kd~ 1 N~~ ~~~sa zoc~m~~~-----~-m_e_~-ri~~~u~y~ın~m~il~~~u~i~~~r·~n-~~n~r~ic=a=ed=e~~===~~~~·-

3711 d Um U m,..ı , u· 'du·· rl u· · g"" u·· n e 
Devlet Demiryolları ve Limanları işletme 

Orta Orman Okulu 
Direktörlüğünden : 

Parasız yatılı olan okulumuza bu sene müsabaka ile 
'25 talebe alınacaktır. İsteklilerin aşağıdaki şartları haiz 
olması gerektir. 

1 - Türkiye Cumhuriyeti teb'asından olmak. 
2 - Orta Mektebi bitirmiş olmak. 
3 - Yaşı yirmiden yukarı olmamak. 
4 - Sağlık durumu ''Dil, Göz, Kulak ve vücudunda 

arıza ve noksanlık olmadığını, arızalı ve dağlık yerler
de yürüyüp gezmeğe, Hayvana binmeğe bünye teşekkü
latının müsait ve dayanıklı olduğunu" tam teşekküllü 
Hastahanelerden ve bu Hastahanelerin bulunmadıkları 
yerlerde Vilayetlerdeki Sağlık Direktörliiklerinden 
alacakları mufassal bir raporla tesbit etmek, Aşı şe
hadetnamesi vermek. 

5 - Belediye veya Polis Merkezlerinden eyi ahlaklı, 
ceza görmemiş olduğuna dair mazbata getirmek. 

6 - İstekliler; Nüfus cüzdanı, Orta mektep şeha
detnamesi asılları veya tasdikli örnekleri ile sıhhat ra
poru, aşı şehadetnamesi, Hüsnühal mazbatası ve Üç 
adet vesika Fotograf ını bir dilekçe ile birlikte 5 Ağus
tostan 15 Eylül 935 kadar ''İstanbulda, Büyükderede 
Bahçe köyünde Orta Orman Mektebi Direktörlüğüne" 
göndermiş olmalıdırlar. Noksan evrakla yapılacak mü
racaatlar kabul edilmez. 

7 - :fı.1üsabaka; Orta Mektep tarih - Coğrafyası ile 
Riyaziye ve Biyoloji "Tabii ilimler " ders gurupların
dan olacak ve İstanbulda Büyükderede, Bahçe köyün
deki Mektep binasında aşağıda gösterilen gün ve saat
lerde yapılacaktır. 

A - 18-9-1935 çarşamba günü saat 13 de Tarih
Coğrafya. 

B - 19-9-1935 perşembe günü saat 13 de Riyaziye. 
C - 20-9-1935 cuma giinü saat 13 de Biyoloji 

"Tabii ilimler". 
8 - Müsabakada kazananlar tahsil esnasında Mek

tebi terkettikleri veya Mektebi bitirdikden sonra tayin 
o]undukları vazifeye gitmedikleri takdirde Mektebin 
yapmış olduğu masrafları ödeyeceklerine dair Mek
tebin vereceği nümuneye göre Noterlikte tasdikli taah
hüt senedi vereceklerdir. Taahhiit senedi vermeden 
Mektebe devama müsaade olunmaz. (4505) 

'S928 

Umum idaresi ilanları 1934 -1935 Lise ve Ticaret Mezunlarına 

İlk eksiltmesi feshedilen ve muhammen bedeli 19742 Müsabaka ile memur ah nacaktır 
lira olan 32 kalem lastik malzeme 28-8-93.5 çarşamba 
günü saat 15 ,30 da kapalı zarf usuliyle Ankarada İda- Bankanın dahili teşkilatında, fabrikalarında ve 
re binasında satın alınacaktır. Bu işe girmek isteyenle- diğer müesseselerinde istihdam edilmek üzere mü-
rin 1480,65 liralık muvakkat teminat vermeleri ve ka- sabaka ile (25) memur alınacakdır. 
nunun tayin ettiği vesikalar ve işe girmeğe manii kanu- Müsabaka imtihanında muvaffak olanlara baş-
ni bulunmadığına dair beyanname ve teklifler ile aynı langıç maaşı olnaak üzere, kazanacakları derecelere 
gün saat 14,30 a kadar kon1isyon Reisliğine vermeleri göre, 50-60-70 lira verilecekdir. 
lazımdır. Bu işe aid şartnameler parasız olarak Haydar- Bu memurlar ayrılacakları teşekkülün idari, ticari, 
paşada Tesellüm ve Sevk Müdürlüğümüzde Ankarada teknik iş bölümlerinde muayyen devrelerle çalıştın-
Malzeme Dairesinde dağıtılmaktadır. ( 4 7 3 O) larak yetiştirildikden sonra ehliyet ve liyakatlerile te-

FLI eavııtmaz 

ÖLDÜRÜR! 

Hasaratı ÖLDÜRÜNÜZ • Niçin tesiri şüpheli (Haşarat öldürücü 
mayi) ler tecrübe etmeıı ?. Bu kıymet· 
sız ve taklit mayller ne haşaratı öldü· 
rüp sızı onları ız•acatından kurtarırlar. 
ne de tehllkelerlne karşı himaye eder
ler. Bu tesiri şüpheli mayllerl kullan
mak b.ayhude bir israftır. Huzur ve 
emniyetiniz için müslrren F L 1 T 
isteyiniz. FLiT, bütün haşarata 
hakikaten ve ebediyen öldürür. Leke 
yapmaz, ıaze ve latif kokuludur. Siyah 
kuşaklı ve asker resimli sarı teneke· 
ıere dikkat ediniz. Piatlar tenzilatlı. 

Umumi Deposu : J, CRESPIN, İst. Galatı, Voyvoda Hın 1 

6099 mayüz edenleri bir seçim imtihanına tabi tutularak 
tecrübe ve bilgilerini tekemmül ettirmek üzere Ban
ka hesabına ecnebi memleketlerde fabrika ve ticaret 
müesseselerine gönderileceklerdir. 

Musabaka imtihanına kabul şartları: 
1 - Türk olmak, 
2 - Liseden veya Ankara, İs tan bul, İzmir, Tica: 

ret mekteblerinin birinden veya Lise nuıadili ecnebi 
mekte blerden Pek İyi, İyi derece ile 193 4-19 3 5 dert 
senesi mezunu olmak, 

3 - 18 yaşından aşağı 2 5 yaşından yukarı oıına-
ma k, 

4 - Sıhhati tam olmak, 
İmtihana gireceklerin nihayet 20 Ağustos t 935 

tarihine kadar aşağıdaki vesaiki Ankarada Sürntt' 
Bank Memurin Müdürlüğüne ve İstanbulda Sürnet: 
Bank İstanbul Şubesi Mi.idürlii.1üne göndermelet' 
lazımdır : 

1 - Nüfus tezkeresi, 
2 - Mekteb şahadetnamesi veyahut mekteb 

rafından verilmiş muvakkat tasdikname. 
3 - ·Resmi bir hastaneden alınmış sıhhat rapoı1Jt-
4 - 3 aded vesika fotoğrafı. 
:fı.füsabaka imtihanı 26 Ağustos günü saa~. ~ 

başlıyacak ve Ankara Sümer Bank Umum Mud 
lüğünde İstanbulda Sümer Bank Şubesinde yapılr 
cakdır. 

20 Ağustos tarihinden sonra vaki olacak ınilr:; 
caatlar nazarı itibare almmıyacakdır. ( 1 781) ( 41 1 

Umumi neşriyat ve yazı işleri Müdürü: Etem lzzet BENi 
Gazetecilik ve matbaacılık T. A. Şirketi, İstanbul. Ankara 

desi, 100.- Basıldığı ~er: TAN matbaalL 


