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ıı lllltuda: 

Pcyamı Safa'nm fıkrası : 
"Çok taraflı kultür" - Or
han Selim'in fıkrası : " Bir 
agaç ve bir orman " :- Siz 
ne dı::rsıniz ? - Şehır ha
berlerı. 
Ankara telgrafları - Nu
rullah Ataç'ın yazısı : "Fı
kırlcr ve ınsanlar" - Fe
lck'ın fıkrası: Hala konuşu
yoruz ". 
Azız Hudai Akdemir'in tef
nka ı: " Birde casusluk!" 
- Saglık oğudu - Sevi5-
mder, evlenmeler. 
Son haberler - Casus Al
man kadını: " Matmazel 
Doktor". 
Memlekette TAN. 
Spor - Radyo. 
Dunya hadıselcri kar!jısında 
gazeteler. 
Kazan Hanlıfınm sQn gün
leri - Faydalı bilgiler -
Hikaye. 

Bakanlar 
Kurulu Pazar
tesi Toplanıyor 

b Şehrimizde toplanacağını ha
l er verdiğimiz Bakanlar kuru
b~nda bulunacak bakanlar birer 
b~·er lstanbula gelmektedir. 

Un de Gümrük ve İnhisarlar 
~akanı Ali Rana Tarhan şeh
'tı.tnize gelmiştir. Ali Rana Tar
~an. dün ögled:n sonra l.nhis.~r-
ar ıdaresine gıderek bır mud-
Qflfli'ttraI1\\ı "omw t1ıaı ıfilıf?lii1:: 
~1 Muhlis, Kültür Bakanı Saf· 
fe~.Arıkan ve Sağlık Bakanı Re 
tn gın de bugün ve yarın şehri
c!' ıe gelmeleri beklenmekte -
kır. Aldığımız habere göre Ba
t anlar kurulu pazartesi günü 

0~Planacaktır. Yalovaya gitmiş 
\> an. lç Bakanı Şükrü Kaya ev
•. elkı aksam lstanbula dönmüş 
ve d" 
~it ~n .akşam tekrc:.r Y alova~a 
h .. tnıştır. Dış Bakanı Tevfık 
.f\Uşt .. 
ttnı u Aras ta Adada istirahat 

ektedir. 

8ir anlaşma daha 

yapılmak üzeredir 

~1 elefon Şirketi 1 e Müzakere 
13~clcfon sosyetesi ile Bayındırlık 
tış anhgı arasmda imzalanacak sa
o~e~kavelcsi proje.sini hazırlayan 
lte~i Omisyon, dün sosyetenin mer
de.., nde toplanmış ve çalışmalarına 
ta ...,arn etmiştir. Bu toplantıda, PoslJa./ Telgraf genel direktörü Nazif, 
Vıti 1~dır~ık Bakanlığı hukuk müşa
tı.ı ?-{· vnı, Ankara Telefon direktö
ba.şlt 1Yazı, muhabere ve muvasala 
ltarı. 1 anı Kadri ve Baymdzrlık Ba
~itlt ıgı genel direktörü Emin ile 
bı.ııı.ıet delegeleri Gill ve Boyan da 
";~Uslardır. '-' ... rı.k·· 'as oı u toplantıda mukaveleye e· 

ttiru .aoak bazı meseleler üzerinde 
l'lı , 0 Ufni.ı.~. her iki taraf fikirleri
'lti r/ enıışlcrdir. Konuşmalar bir 
le au llne. kadar bitirilecek, mukave
clerha;etı tasdik edildikten sonra 

1mzalanacaktır. 

•o.it 
ti Gcne1 mudurü Nazif 

tcdcn ~ıluyor 
Sosye-

BUGUn 12 SAYFA 

ISTAN~UL 

i alya - Hab ş 
ı oyacaklar ! 

Galatasaray 
Seget'le 3 - 3 
Berabere Kaldı 

INGiLiZ SiY ASASI KAZANIYOR 

Harp Çıkm sın 
Meydan Verilm·y r! 
Üç devlet konferansi bugün toplanıyor. Laval 
Habeşistanda ltalya tarafından girişilen fütuhat 
harbinin ağır akibetler doğuracağına kanidir 

telakki ctmedigini söylemis oldugu -
nu sanmaktadır. Ayni gazete, Edcn'in 
dünLavale İtalya tarafından girişilen 
fütuhat harbinın agır akıbetler dogu
racagım ve böyle bir harbin herşey
den evvel Uluslar sosyetesinin mifu
zu ve andlaşmaların meriyeti nokta
sından zararlı olacağını, orta ve dogu 
Avrupasını teskin ctmeğe matuf gay
retleri mahvedeceğini, Italya için e
konomik sonuçları olacagını, uzun za 
man devam edecek bir harbin tam bir 
felakete sebebiyet vereceğini ve Fran 
sa, Cenevre prensiplerini korumadıgı 
takdirde, lngiltcrcyi Uluslar Sosyete 
si es~sına dayanan bir siyasaya de -
vam edememek zorunda bırakacagını 
söylediğini tahmin etmektedir. 

Eden, Aloisi, Lava! 
., -,,-~ 

raf gazetesi, Politis'in Eden ile yap
tığı özel görüşme sırasında, Von Sit
(ard'ın Ualual hadisesi hakkındaki 

İtalyan tezini cerh 
e t m e s i n i i m k a n s ı z olarak 

Daily Telegraf gazetesinin tasrih 
ettiğine göre, Eden bir nevi tehdit 
yapmak değil, fakat derin kanaatini 
söylemek isin bu sonuçları birer bi
rer göstermiştir. 

lngilterenin yalnız şu iki çözge· 
yi mümkün gördüğü 6Öylenmekte -
dir: 

Ya barışçıl b i r kotarma yolu 
bulmak için görüşmeler yapmak, 
yahut, durumun heyeti umumıyesi
le bu hususta tatbik edilecek usu • 
lün incelenmesini, uluslar us ete -
;,+.Iç UUG~U~ 

Laval • Aloisi konuşması 
Paris, 15 A.A. - Lava! - Aloisi 

arasındaki ilk konuşmalar bir saat 
f Arkası 5 incide l 

ilk Türk kotrası 
Pire yoluna açıldı 

" ipar ,, kotrası dün saat 16 da hareket 
ett~, içinde dokuz sporcu vardır 

Kotraya geliş - Kotrada -

Segct, 16. (Gece yarısınd n sonra) 
- Galatasaray ilk maçını bugun Se
get ile yaptı. Maçı seyretmek üzere 
a:n bin kişi gelmiştı. 

Saha gayri nızamı idı. H "a bu
lutlu, fakat yagmursu du. 
Takımımız şöyle y.ıpılmı~t· 

Necdet 
Hü~nu Luth.i 

Kadrı Fahır 
Necdet Münevver 

İbra um 
llclv ~· :;; rd 

Danyal 

Oyuna hafif bır ru 
de olarak ba ladık. Ha • m 
himizc hareket 
biz de ilk devr d 
ve yorgunluk dol yı ıl 
madık. 

Oyunun on dô d 
Seget sn~i!ÇI ı o 

Bilet ücret erinde yUzde 
onalhya kadc.ır ucuz ata,dı 

Akay dir ktorıi Cemil 
letlerde de birinci m vkidc yu de 
on beş buçuk, ikinci mcvkıde yuzıie 
on azaltma yapılmı tır. Bu "uretle 
Büyü.l:ada ve H yb lıye 1?1-lıp gel~ 
me fıyatl- n, b rı cı mev de 37.S 
kuruştan 30 kuru , ikınc· mevkide 
27,5 kuruc;tan 22 kuru a indirilmis 
olmaktadır. ~ 
K~prUden Burga ve Kın, lıadala

ra bırıncı mevki ücrc.ti 32,5 kuruş
tan 27 kurusa, ikinci m vkı ucreti 
d~ 2~ S kuruştan 20 kuru a ındıril -
mıştır. Kış mevsiminde Adalarda o
turanların ve gidip gdenlerın az ol
dugunu gözönünde bulunduran A • 
kay idaresi ve Adaları Giızdle.,tir
me cemiyeti yaptık! rı mü terek te
maslarla bu tenzılata l,arar vermiş -
!erdir. 
.. Bu tarife ile Adaların yaz ve kış 
ıçın ragb t edilir birer s.ıyfiye hali
ne p-eleccgi kuvvetle umulmakta -
dır. 

Aske·rl ik· 
Ya mıy n~ar 
İş Alm aca < 
(Hususi muhabırimiz 

b i ld i r i y o r ] 
Ar r , ıs 

Ask rlık t cıll dC"n ı tıf d edı"'
rek .ıskerlı ıru y pm nırs olan bır
cok gcn~·Jerın dC"vl r hı v. t111 alın
dıgı ve de\ Jet Jı zı , '>İnden uzun 
nıiiddı•r tediye yapılcırgı nlaşılmrş 
ve bıı Jııısus hakkrnd Bah nl r He
yetince bu kararmıme k.Jbul edıl • 
miştiT. 

Cumbadan 

Rumbaya! 

SAY 1 :116 - 3410 

On Birinci YIL 

SAHIP ve 

BAŞMUHARRiR! 

Mahmut SOYDAN 

=== 
TEL

.EFON ı Müdür: 24318. Yazı i61cri : 24319. 
l idare ve Matbaa : 24310. 

:::==:='.~~~==="---'::=::..=..:...=======-

ANIİLARI KORUMA MUCADELESI 

rtarllacak Anıtlar 
espit Ediliyor 

ANITLARI KORUMA ENCÜMENi BiR 
LiSTE HAZIRLAMAYA BAŞLADI 

R ·• k Sfoan'ın izcrlerinden olup çöplük haline getirilen iki 
uorekin anıt: Azapkapıda Sokollu, Fatilıte Nişancı Mehmet 
c.amileri. Bunlar ne zaman böyle çöplük olmaktan kurtarılacak? 

Y nıcamı ve digcr buyük dcğer
d ki n' t eserlerinin etrafındaki 
bın , du k.m ve kulübelerin istim
i k edilmesi iızerindeki tetkiklere 
dev m olunmaktadır. 

Turk mimarlıgının tarihsel ve 
yüksek kıymetteki anıtlarının kur
t nlması isin harekete geçen şar
baylık, Yenicamilc onun aibi ve o
nun kadar yüksek mimarlık şahe
serkrı 'in bir listesini Müzeler di
rektörlü •unden istemiştir. 

Muzeler idaresi, onarılmasını di
ledigi eserler üzerinde ötedenberi 

yapmakta olduğu tetkiklerini bir 
defa daha incelemiş ve arbayhğın 
teklifini büyük bir -sevinçle karşı
layarak listenin hazırlanmasını ken 
di idaresine bağlı ''Anıtları Koru
ma,, encümenine bırakmıstır . 
Öğrendiğimize göre, Yenicamile 

onun gibi tarihsel değerdeki anıtla· 
rın onarılması için istenen liste, A
nıtları Koruma en<:ümeninin salı 
günkü toplantısında görüşülmüş ve 
hazırlanmıştır. 

Ancak Yenicami civarında bulu
[ Arkası S incide] 

Moda Deniz klübü ü y e 1 e r i n -
den dokuz kişi, İpar ismindeki ye
ni bir kotra ile Pireye gitmek üze
re dün saat 16 da Modadan ha
reket etmişlerdir. 

İş Bankası şubeler şefi Fazıl, 
Milli Reasürans direktörü R e f i 
Bayar, Güzel San'atlar Akademisi 
direktörü Namık İsmail, deniz mü-

Kotramn denize açılrşı ... 

hcndislerinden Edip, lpekiş direk· 
tör~ Rüştü Zeki Spormen ve Mah
mut B a 1 e r 1 e d a h a d ö r t 
g e n c i n i ş t i r a k ettiği bu e
kip, altr günde Pireye varacak ve 
orada Yunan Denizcilik klübünün 
misafiri olacaktır. 

Denizciler, diin arkadaşları ve 
[Arkası 3 iuıcüdej 

Bu karornameyc gore, a kerlik fi
li hizmetini y pm nıış ol n gençler 
memuriyete alrnmıyacak ve askerli
ği gelmiş olanlar d cıl edilerek 
iş almaların m r 1 J: lm m k üze
re derhal skcrJıJ,, v.ı ... fclcrır. ~· ı;- 1 
rılac:ıklordır. 
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Dl1Sl1NDl1KCI; 
ÇOK TARAFLI KÜL TÜR 

Evvelki gün, hürriyetin bayı
lasıya aşı:klarile kıyasiye düş
manları arasındaki mücadele
nin herşeyden evvel nisbi mef
humlarda mutlak manalar ara
mak zafından doğduğunu yaz
mıştım. Bana arada bir sinirli, 
çünkü imlası ve karacümlesi 
!bozuk, ürkek, çünkü imzasız, 
mütevazi, çünkü "saçmalamış
sam kusura bakmayınız,, haşi
yesile mektup gönderen komü
nist bir okuyucum, ok işaretli 
bir yazısile ıbazı ilmi tavsiyeler
de bulunmak istemiş. 

Üstünde üç gün evvelki tari
ihi taşıyan bu mektubun ilmi id
diası çok eskidir, yarım asırdan 
fazla bir geçmişi vardır: Cemi
yet hadiseleri arasındaki sıkı 
münasebetin determinizmini en 
son tahlilde ekonomik amile 
götüren ve oraya mıhlayıp bıra
lkan bu Marksist telakki o ka
dar geride kalmıştır ki genç 
sosyalist mütefekkirlerin pek 
çoğu bu "vahide irca" sistemi 
üstünde ısrar etmiyorlar. Umu
mi tekamül nazariyesi, bize ba
sit hadiselerden çapraşık hadi
ıSelerin doğduğunu, ilk şeniyet 
basit olduğu halde ondan gelen 
şeniyetlerin gitgide artan bir 
kanşıkhkla ayrıldığını bildiri
yor. Mudil şeniyet bir kere 
doğduktan sonra süfli ve ipti
dai kuvvetleri de kendinde top
Jayan bu hadisede onlardan 
tıeıihangi birinin tek başına a -
mil olduğunu kabul etmek müm 
kün olamaz. Hem de yalnız ce
miyet hadiselerinde değil, yeni 
mantıkta "Causalite - sebebi
yet" ve yeni fizikte determinizm 
prensiplerinin sarsıldığı görülü 
yor. Modern ilimler, tefekkürü
müzün ebedi sandığımız kaide
lerini bile silkelezıken okuyucu
mun geçen asra ait bir ilmi zan
nı milyonuncu defa bana tekrar 
lamaya kalkmak istemesine gü 
lürnserim. 

Daha ciddi olmaya bizi mec
bur edecek bir nokta varsa fikir 
meselelerine karşı tecessüs du
yan bazı vatandaşların eski bir 
akiydeden sonra doğan cereyan 
ların tarihine ehemmiyet vermi 
ycrek bir tek iddia üstünde ka
kılıp kalmalarıdır. Bu sütunda 
bizim yapmak istediğimiz şey, 
lherhangi bir sistemin tenkidin
den ziyade, o sistemin yetiştir
diği sckterlerin birkaç ayete 
yaslanarak okudukları duaya 
amin derneğe hazırlananları da
ha geniş ve çok taraflı bir kül
türe teşvik etmekten ibarettir. 

Peyami SAFA 

Asılsız bir haber 
Eir akıam gazetesi; Şark gezisin

den dönerken Hasankaleye de uğra
yan Başbakanın, burada tezahüratsız 
karıılanması için bazı idare amirlerin 
cc tesirler yapıldığını yazmıştı. Me· 
zunen Dinarda bulunan Hasankale 
kaymakamı, bize gönderdiği bir tel
grafta bu haberin tamar:ıen asılsız 

olduğunu bildirmektedir. 
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Abanoz Bilezik 
RENE CHAMBE 

saçını kurdela geçirmiş, dudakları 
hayli boyalı bir kız gördüm. 

Yilrildük, ~eçtik. 
Artık size o dehlizdeki pastacı 

dükkimndan, şekercidcn, gömlek -
çidcn, be11berden, bunların her bi
rinden ayrı ayrı bahsetmiyeceğim. 
Aıağı yukarı hep biribirine benzi
yen bu dükkanlar dehlize sıralan
mışlardı. Her birinde de kızlar ve 
galiba her dükkanın arkasında da 
bir yatak odası .. 

Sinema salonu kapalıydı. Fakat 
dııardaki tahtada bir gün evvelki 
programın yazısı hala duruyordu: 
Şarlonun filmlerinden biri ... 

Möewe : 
- Haydi çocuklar, dedi, Maxim's 

'8ar'a &idelim, aize bilhassa orasını 
cöstcrmek isterim. 

Maxim's Bar'ın hakikaten muhte· 
tem denecek bir cepbesi vardı. Ka
yayı arıp ilılQbunda oyup dilzelt· 
mitler, kapıya g8z alıcı bir manzara 
vermitlcrdi. O zerinde de adı: Max
im'c Bar ... 

Girdik. İçerainin dekoru daha göz 
ehcr .. 

Genis, apaydınlık, en küçük tefer
riiatı bile unutulmamıs tam manasile 

Kültür Bakanhğının 
emri geldi 

935 - 936 dars yılı .Vse ve ort.a t>
kul/arcJa takb.c yazrmı, yoklama ve 
ders b:ı~ltıması hakkrnd'F dün Kül
tür Bakanlığınd'an Kültür direktör
lüğüm• bir yayım gelmiştir. Direk
törlük dün lise ve orta okul direk· 
tör/erini çağımralc ~ir toplantı yap
mıı ve Bakarılığrn bu yayımını ken
dil~ine bildirmiştir. 

Bu y.ayıma göre orta okulların üç 
smıfile liselerin blrinoi ve ikinci 
srnıflarınaa talcbawn bütünleme 
ve engel yoklamaları iki eyliilde 
başlayrıcak, 16 eyliılde bitecek
tir. Lise olgunluk yoklamaları 16 
eyliıld.en 21 eyllıle kadar devam ede
cek parasız fakir r.alebenin sıeçme 
smaçları 23 eylulde yapılacaktır. 
Hıe.r iki okulda da derslere JO eylül. 
de başlımnırş olacaktır. 

Mezuniyet imtihankırmda riyazi
ye, tarih, coğrafya, yurt bilgisl grup 
larımn soru/arı bakımlıktan gönde
rilecek, diğeır grupların soruları da 
yoklama heyeti trıralmdan yapıla
caktır. Talebe kaycfır 20 ağustosta 
b~lay:ıc~k vıe 30 ağustos saat 13 te 
bır.eoekur. Bundan sonm mür<1caat 
eden ralcbc kabııl olunmıyac;ıktır. 
On gün zarfında her sınıfa ne J:adar 
talebe kaydedildiği 30 ağustosta tel
gra!Ja Bakanlığa bildirilecektir. Bu 
surCJtle mekteplerin uılebe durumu 
Bakanlıkça genel Glarak anlaşrlacak 
ve hangi mekteplerde ne kadar §U· 
be açılacağı da bu suretle tespit e
dilmiş olaaaktır. Fıı yıl orta okul
larda talı:ıbenin çoğu imtilıanı kaza
nanmtlığı için liscflerin fazla k:ılaba· 
Irk olmryaoağı talımin edilmektedir. 
F'akat buna mukabil ilk okullarda 
muvaffakiyet derceesi çok iyidir. 
Bu sebeple orta okull:ır her yıldan 
daha kalabalık olacak, bu sebeple 
şubelen·n çoğu da orta okuJ/arda a
Flacaktır. 

Bursa ilbayı 
Bursa ilbaylığına atanan Yalova 

ilçebayı Şefik, şehrimize gelmiştir. 
Şcfik'in Yalovanın bayındırlık işleri 
hakkında çok çalışkanlığı görülmüş 
ve beğenilmiştir. Yeni Bursa il bayı 
bu ay sonunda Bursaya gidecektir. 
Yalova kaymakamlığına atanan Hüs
nü de bugünlerde işine başlıyacaktır. 

Maçka kanalizasyonu 
ne vakit ba9hyor 

Beyoğlu tarafının kanalizasyonu 
için sosyete ile temaslar yapılmakta
dır. Tophane, Fındıklı ve Cihangir 
kısmmnı bu yoldaki faaliyeti bittilmen 
sonra Beşiktaş, Şişli, Maçka ve Feri· 
diye semtlerinin kanalizasyonuna baş 
)anacaktır. Bilhassa Maçka ile Fcri
diye arasındaki bostanlardan inen ıa 
ğımlara önem verilmektedir. Bu inşa
at da bitirildikten sonra Kadıköy ta· 
rafındaki kanalizasyonlara ba~lana
caktır. 

Kötü ilSç kullanan berber
ler cezalandırılacak 

Berberlerin kadın saçı kıvırmakta 
kullandıkları ondülasyon makineleri
nin gayri sıhhi olduğu ve saçları yak 
tığı ileri sürüldüğünden Sıhhat direk 
törlUğünce tetkikat yapılıyordu. In
celeme sonunda hiç bir ferdi şikayet 
olmadığından ve bu da tuvalet levazı 
mından bulunduğundan makinelerin 
yasak edilip mühürlenmesine lUzum 
görtilmemi§tir. Ancak temiz tutulma
sına, bozuk olarak kullanılmamasına 
belediye dikkat edecek ve fena ilaç 
kullanan berberleri cezalandıracak

tır. Çünkü ondülasyon işinde kullanı
lan bazı illiçlann saçları yakabileceği 
anlaşılmıştır. 

bir Amerikan barı .. 
Birkaç kadın ve iki çavuş bir ke

narda içiyor ! ... Kontuarın gerisinde 
beyaz ceketli barman,m üşteri ve ge
len müşterilerden de kontuarın ar
kasından da eınir bekliyor. Şimdiki 
halde masalar tenha 1 

Duvarlarda gene Kah:er Wilhelm .. 
Nereye baksanız dubl W harfleri 
göze çarpıyor. 

Möewc beni peykeye doğru sür
dü: 

- Oturalım, dedi, allahaşkına 
oturalım da bir §eyler içe!im. 

Kendimi kanap,ye nasıl bıraktığı
mı tasa·ıvur edersiniz. Kafamı daima 
yerinde ve dik tutmak ıs~emeklc be· 
raber, öyıe bitik bir hal~ gelnıiş~im 
ki .. 

Möewe karşıma geçti, Framond 
kendisini ağır ağır sağıma bıraktı. 

Möewe anlatıyor.du : 
- Prensipimize göre burası zabit

lere ayrılmış bir yerdir. Onun için 
rahat rahat oturabiliriz. 

Elini masa va vurdu: 
- Garson 1 Garson! 
Beyazla:- gıyinmiş bir adam, ya· 

yından hrhyan ok gibi, hemen kar
ıım•za dikildi: 

- Emrediniz efendim, dedi. 
- Bir parça dur bakalım. SoHers 

siz ne içersiniz? Siz Framond? Ben
ce ya Porto, ya Oyster Kokteyl.. 
Hele bu kokteyli tadarsanız, bana 
öYle eelir ki. cok hosunuza eide::tk. 

Ne Dersiniz? 
G i O EN MEKTEPLER? 

Tıp Fakültesinin ı.tanbul tara- ihtiyaçtır, 700 bin nüfuslu bir §e· 
lına EfefİrilmHi ve Univer•itenin hirdeki yüksek mektepleri kaldır· 
ıslahı İfİ görüıülürken bir de, Uni- mak ta ayrı bir i§tir. Eğer bu 
versitenin Ankara'ya nakli •Öz.Ü nakledilen mektepler talebesiz.lik
çıkmııtr. O z.aman baz.ıları bunun ten dolayı buradan kalkıyorsa bu. 
doğru, baz.ıları da eğri olduğunu na diyecek yok. Lakin hükumet 
söylemiıler.:li. Fakat nihayet /ş. merkezinin mektep ihtiyacı için 
tanbul Universitesi yerinde kaldı gidiyorsa, sonradan /stanbuPda 
ve Ankara'da da ba%ı yeni Fakül- bu mekteplerin tekrar açılmasına 
teler açılmağa baılandı. mecburiyet hasıl olacağı şüphe -

Universite böyle duradursun siz.dir. Çünkü bir taraftan memle
arada bir lstanbul'dan bir yüksek ketin en büyük fehrinin çocukla· 
mektebin Ankara'ya taıındığını rını birtakım yüksek tahsil fube· 
iıitiyoruz. Bir hükumet merkezin- lerinden mahrum etmeği kimse is
de bütün yüksek mektepler şerisi· temez. Diğer taraltan da memle· 
nin bulunmaıı kadar tabii bir §ey ket için bu yüksek tahsil 1ubeleri
olamaz. Lakin bu mekteplerin bu- ne nekadar Ja:z:la adam girerse o 
radan kalkması da Türkiye'nin kadar faydalıdır. DÜ§Ündüğümüz. 
700 bin nüluslu en büyük fehri ve umduğumu::: şudur: Bugüne ka
olan lstanbul z.ararına bir §ey ol- dar l&tanbul'dan Ankara'ya taıın
duğunu da itiraf etmek laz.ımdır. mıı mekteplerin yerine lstanbul • 
Mektebi Mülkiye gitti. Seneye da yenileri açılacaktır. Ve bun· 
Harbiye gidiyor. Baytar Mektebi, dan sonra da artık mektep taıın· 
Orman Mektebi, Ziraat Mektebi masına lüz.um kalmıyacahtır. Çün
gitmiıti. Kadaıtro Mektebinin de kü haatane ve mektep ta§tnmalı
gitmeğe haz.ırlandığını öğrendik. tan z.iyade yenisi yapılmak lazım 
Güzel San'atler Akademiainin de gelen müesseselerdir. 
nakli söz.teri dolaııyor. 
Dediğimiz gibi Ankarada yük

.,ek tahsil ocakları açmak ayrı bir 

Biz. böyle düıünüyoruz.. 

Siz ne dersiniz ? 

Numarataj i~in dün Altın ve gümüş Ma
iki toplantı yapıldı dalyalarhazırlanıyor 

• w Genel ~bfus sayım komisyonu dün, Arsıulusal lzmir panayırı İstanbul 
?gleden once ve ~on;a olma.~ üzere mümessilliği, Türkofis vas~tasile 
ı1 ve şarbay Muhıddın Ustundağın darphaneye müracaat etmiş sergi i~in 
başkanlığında iki toplantı yapmıştır. hazırlanacak madalyalar h~kkmda te 
Bu t?plantılarda ilbay muavini Rük- mastarda bulunulmuştur. Panayırda 
neddın Sözer, bütün ilçe baylar ve fevkalade muvaffakıyet gösterenlere 
m~rkez b~r~su ~yeleri bul~nmuştur. altın ve gümüş madalyalar vcrilecek
Nu1?'1erota1 ışlerı hakkında ılçebaylar tir. Bunun için 600 madalya ısmarlan 
la, ~lçebaylıklard~ nümerotajr gözden ıruştır. İzmir panayırı münasebetile 
g_eçırc~ heyetler ızahaıt vermiştir. Ve- bugünden itibaren Devlet Demiryol
rılen ızah.ata g?~e. ı:ü~erotaj işleri lan idaresi, 15 günlük halk biletlerin 
genci şekıldc bıtırılmıştır. Noksanla- de yüzde 50 tenzilatlı tarifeyi tatbik 
rın tamamlanmasına çalışılacaktır. edecektir. Bu suretle ikinci mevki üc 
B.~nda!" başka her sayım memurunun retleri 12,S liraya, ücüncü mevki üc
b?lg~sıne (mıntakasına) düşen yerle- retleri de 8,7 S kuruşa inmektedir. Bu 
rı gosteren A cetvellerinin hazırlan- biletlerden istifade etmek isteyenler 
~:sın!_ b~şl~m:_sı ... ~~~l!,~~~ı~~~ ~ı;. be.ş_g\!!1!\ik.mjid'!~~..İ&!it.W~-:-
adalardan batlaınak auretile dolduru• Dundan başka, demiryollan idaresi 
~a~a~tır. Bu cetvellerin doldurulması ayın 20 inci günü !zmire doğru tren
ıçın ılçebaylar büroya gelerek izahat ler kaldırmağa karar vermiştir. Bu 
\'erecekler ve eksiklikler varsa tamam trenlerle gidecek yolculara yüzde 80 
!anacaktır. Nüfus sayımında çalışacak nisbetinde tenzilat yapılacaktır. 
kontrol heyetlerinin teşkiline de baş
lanmıştır. Öğretmenlerin bu heyetler 
de çalışmaları Külti.ir Bakanlığına ya 
zılmıştır. Nümerotaj işlerinin sonun
~u alınıncaya kadar bütün ilbaylarm, 
ılçebayların, kamunbay( nahiye mü
dürü) ların yerlerinden başka bir ye
te kımıldamamaları lç Bakanlığından 
bildirilmiştir. Merkez bürosundan 
bir kısmı bugün Yalovaya giderek 
n.ümerotaj işlerini gözden geçirecek
tır. 

Haydarpaşa köprUsU 
yapıhyor 

Haydarpaşarla tren hattı üzerinde 
bir g~çit köprüsü yapılma~ı kararlaş
mış ve Bayındırlık Bakanlığı ile be
lediye bütçeye tahsisat koymu~tu. Ve 
rilcn malUmata göre Bakanlıkla bele 
diye arasında bu iş etrafında temas· 
lar yapılmaktadır. Bu köprünün ya· 
pısına EylCıl nihayetine kadar ba§la
nacaktır. Köprü tren hattının üstüne 
yapılacak ve tramvay da bu köprü
den geçecektir. 

Bu kokteyl Cuno'nun harikulade bir 
buluşu .. 

Birden doğruldum ve sordum: 
- Cuno mu? 
- Evet, Cuno ! Siz Cuno'yu tabii 

tanımazsınız. İki sene Pıırisin Mont
martrelerinde. M.oulin Rouge'lann· 
da çahsmış bir adam.. Buraya nasıl 
düştüğüne de belki hayli merak e
dersiniz. Fakat öyle kokteyller yapar 
ki ... 

Kendimi tutamadım, dedim ki: 
- Verdiğiniz sigara gibi olmasın 1 
Möewe güHimsedi. Framond büs-

Çin elçisi abideye çelenk 
koydu 

İki gündenberi şehrimizde bulun· 
makta olan Çin sefiri General llo 
dün Taksim Cumhuriyet abidesine bir 
çelenk koymuştur. General Ho saat 
14 de Park otelden çıkmış ve yanın
da sefaret erkcim bulunduğu halde 
Taksime giderek üzerinde "Çin Orta 
elçisi Ho Yao Tsu" cümlesi yazılı o
lan mükellef çelengi abideye bırak-
mıştır. 

Şehir haricindeki itfaiyeyi 
takviye için 

Belediye hududu haricindeki itfaiye 
teşkilatlarının zayıf olduğu anlaşıl
mıştır. Şehir itfaiyesi de bunlara yar 
dım edemiyecek durumdadır. Fakat 
bunların da takviyesi Uizımgelmekte· 
dir. Bu sebeple belediye tetkikata 
başlamıştır. Civar itfaiye te§kilatlarr
nın da takviyesi için icap eden şeyler 
yapılacaktır. 

Fransızlarda bir prensip var. Kar· 
şılanna Alman damgasını taşıyan bir 
sey çıkınca, hemen kızıyorlar. tenkit 
ediyorlar, beğenmiyorlar, hırslanıyor
lar. Yahu, durun bakalım. Hissinize 
kapılmayın, sükunetle, seknetle, her 
şeyi etraflıca görün, muhakeme edin, 
cndan sonra kararınızı verin. Burada 
bir vatandaşınız var. MU!azirn Four
nier. Münevver adam, yüksek adam, 
fakat hep hissine kapılan adam ... 

Demin gördüğüm manzaradan son 
ra bir insan nasıl hissine kapılmaz? 
Kendimi tutamadım: 

KUÇUK HABERLER BiR AGAÇ VE BiR ORM~~ 
Geçen gün gazetelerde ok\l" 

dum. Büyükderede o t u r a ~ 
adamcağızın biri bahçesindekl 
yemiş ağaçlarından birisini kes
miş. Ağaç Koruma Kan~nuıı" 
dan haberi olmıyan bu şehırda§' 
tutunca Büyükdere karakolun' 
götürmüşler. 

• Kefalos yatile limanımıza ge
lerek birkaç gündenberi şehrimizi 
gezmekte olan İngiliz talebeleri 
dün şehrimizden ayrılmışlar ve Mu
danyaya gitmişlerdir. Talebeler sa
hillerimizi takiben lzmire kadar gi
decekler ve bütün Ege mıntakasmı 
dolaşacaklardır. 

• Şehrimizde bulunan 60 İtalyan 
talebesi dün memleketlerine gitmiş 
lerdir. 

• Her üç ayda bir toplanmakta 
olan Tramvay şirketi tarife komis
yonu bu hafta içinde yaptığı mutat 
toplantısında tramvay tarifesini ay 
nen kabul etmiş ve Bakanlığa bil
dimıişti r. 

• Münhal olan Emniyet sandığı 
müdür muavinliğine Ankara Ziraat 
bankası merkez müdür muavini Ha
lim atanmış ve yeni vazifesine baş
lamıştır. 

• 25, 50 kuruşluk paraların ka -
hpları Darphane müdüriyetince ha
zırlanmıştır. Kahplar alakadar ma
kama gönderilmi§tir. Bunlar mu -
vafık görüldüğü takdirde derhal pa 
ralar basılmağa başlanacaktır. 

• Haydarpaşa Nümune hastanesi
nin tamir ve inşaatı devam etmek
tedir. Hastane duvarlarından bir 
kısmı da bitmiştir. Sıhhi malzeme
leri de yakında ikmal edile<:ektir. 
Hastane 29 teşrinievvelde açılacak· 
tır. 

• Tapu ve Kadastro umum mü -
dürlüğü tapu müdürü Osman şehri
mize e-elmiştir. 

• Silivri.de büyükçe bir orman 
yangını olmuş ve dün söndürülmüş
tür. Yangının şimendifer bacasın -
dan çıkan kıvılcımlardan sıktığı sa
nılmaktadır. Bu gibi yangınlara 
meydan kalmaması için lokomotif 
bacalarına tel örgü geçirtilmesi dü
şünlilmektedir. 

• Şehrimizde bulunan finans uz
manları bugün tecim ve endüstri o· 
dasına gelerek tecimenlerle görüşe
ceklerdir. 

• Hazirandanberi devam etmekte 
olan kamyon seyrüsefer muayenele~ 
ri dün akşam Sultanahmette, Aya -
ıofya müzesi önünde ikmal edilmiş
tir. Muayenede seyrüsefer amir ve 
memurları bulunmuş, muayeneleri 
yapılan kamyonlara tasdikli muaye· 
ne cüzdanları verilmiştir. 

• Öğretmenler birliğinin tertip 
. ettiği,,.2.fla Anadolu gezisine bu -

• Univcrsıte- edebıyat akültesı
ne Epi dascop adlı bir alet getirtil
miştir. Bu aletle eski eserleri tetkik 
etmek daha kolay olacaktır. 

• Birkaç ~ndenberi fstanbulda 
bulunmakta olan İtalyanın Sofya 
sefiri Glisseppe Sapuppo, dün ak -
şam Sofyaya gitmiştir. 

• Ergani Bakır sosyetesi merke
zinin Ankaraya taşınması kararlaş· 
mı§tı. Bu işin birinciteşrinin başı
na kadar bitirilmesine çalışılacak
tır. 

• Gümrükler Genci direktör ve • 
kili Mahmut Nedim, bu akşam An
karaya dönecektir. 

Zafer bayramına hazırhk 
30 Ağustos Tayyare ve Zafer bay

ramı münasebetile gerek Tayyare ku 
rumu ve gerekse Halkevleri hazırlık· 
lara başlamıştır. 25 Ağustostan 30 
Ağustosa kadar bayram milnasebeti
le İstanbul Halkevleri namına radyo 
da her akşam Ali Riza Erem tarafın
dan büyük zaferle Afyon ve Dumlu
pınar zaferleri hakkında konferans • 
lar verilecektir. Alay köşkünde ayrı
ca bir müsamere hazırlanmıştır. 30 
Ağustosta lııtanbtil Halkevi de ordu 
zabitanına bir çay ziyafeti verecek
tir. 

-12-
Möewe sandalyesini ileriye aldı. 

kokteylden iki yudum çektikten son 
ra, dirseklerini masaya dayadı ve an
latmağa başladı: 

- Siz: hiç Thoulet'yi okudunuz 
mu? 

- Hangi Thoulet? dedim. 

Yemiş veren bir ağaca kaı1 
gösterilen saygısızlığın cezas!· 
nı bu Büyükdereli çekecekti! 
elbet te. 

• 
Boyuna gazetelerde okuYO' 

rum. Yer yer büyük orman yaıı· 
gınlan oluyor. Daha geçenl~· 
de ~\lemdağ fundalıkları kiil 
~d~ ~ 

Bir tek yemiş ağacı bilY 
şeydir, fakat bir orman bir t~ 
yemiş ağacından çok daha dt" 
ğerlidir. . 

Bir tek yemiş ağacını kesenill 
cezasını çekeceğini öğrend~ 
Orman yangınlarında gere 
dikkatsizlikleri, gerekse ağıt" 
kanlılıkları yüzünden dokuna"; 
lan olan insan elleri yok mu 
Bunların cezalarını çekip ç~· 
miyeceklerinden bile haberiI11iJ 
yok ... 

Orhan SELlr.4 

Şarkta Türk afyoll" 
larının satışı 

Uzak Şark mmtakalarında afyon it 
lerini tetkik eden Afyon inhisarı id'' 
resi Tecim Direktörü Sefik Men, d1" 
sabahki ekspresle şehrimize dönın!t 
tür. Şefik Men, Moskovadan t]P"' 
Şarka geçmiş ve bu mıntakayı baş~ 
aşağı dolaştıktan sonra gene ayni ~ 
la gelmiştir. Şefik Men. kendisi •• .c 
görüşen bir muharririmize şu~
söylemistir: 
"- Uzak Şarktaki afyon vaziyeti' 

ni gözden geçirdim. Makao, Maıı~" 
ko, Formoz, Hünkong, Singapur •• Si 
tavya monopolleri ile temas ettiı!". 
Türk afyonlarının satışını temin edl 
cek acenteler kurulması için görü~ 
lerde bulundum. Bütün buralara •!.& 
Y-onlamnızd,!!.n iimımeler P"Önd~ 
lcri derhal hazırlatarak ilk vasıta 9' 
göndereceğiz . ., 

Şefik Men, seyahati etrafında öıt~ 
li bir rapor hazırlamıştır. Bu rar, 
Ekonomi Bakanlığına gönderilece~ 
tir. 

CeUU Bayar dönüyor 
Ekonomi Bakanımız Celal BaY": 

yakında tdkik gezisinden dönece~ 
Verilen bir habere göre, Bakanrıı ıJıl 
nü§Ünden sonra Ekonomi Baka 
teşkitatında bazı değişmeler yapJIP' 
sı muhtemeldir. 

Aşım istasyonları yapil•~ 
Vilayet baytar müdiriyetince 1 ;t 

va ve Silivride ( 4) hayvanlık af71" ,c4 
tasyonlarının yapılması takarrilt ~ 
miştir. Evvelki gün Vilayet ba~ 
direktörü Etem, aygır deposu 111 dl# 
rü Abdülkadir ve Vilayet mübeıı ~ 
lerinden Ziya, Yalovaya gitınitle~ 
yeni yapılacal: aşım istasyonl• #' 
biri üzerinde keşifler yapmrtll ...ı4t' 
Ayni heyet bugün de Silivriye if' 
cek ve orada yapılacak aşını istal 
binasının keşfini yapacaktır~ 

yapmak isteseniz de hepsi bOJ!t.~ 
Biz her şeyi evvelden hesa4' aıif 

sonu ne olabileceğini ölçtük. ıssıJ' 
tik. Yavaş yavaş ve her sene tıl'' 
varf akiyetle tecrübelerini y~PcJi~ 
mız denizaltı gemileril1i ind.~r ı;ııO' 

Akdeniz bilhassa bizim goı 
ne aldığımız mıntakaydı. 'ğ~ 

- lştc bilmiyorsunuz. Thoulet dik Bu işle ne kadar uğra~tı ıe..ıı" 
bilmezsiniz. Akdenizin bazı yer~ 
de denizaltı gemilerimiz için rrı ~ lİ' 
k~t ve iaşe istasyonları yapısı' 
zrmdı. . . ~ 

bütün koltuğuna gömüldü. Dedi ki: 
- Doğrusu bu geceyi ben ömrüm

de unutmıyacağım. 

Her ikisi de neşe ve kanıı:ana f~ 
deydiler. 

Koktey'ler geldi. Möewe : 
- Tadınız, diyordu, bu güzelliği 

tadınız. 

- Fournier'nin adını benim önüm
de söylemekten utanmalıydınız. O a
damı niçin sokmuşsunuz? Nasıl gir
miş? Orasını bilmiyorum. Fakat bil
diğim birşey var. Uç sene onu bura
da tutmuşsunuz. Sonra da ondan tak
dirle bahsediyordunuz. Siz Almanlar 
hakikaten iğrenç mahluklarsınz. 

kate değer bir Fransız oseanografıdır, 
bir alimdir. o kadar bilgisine ve kıy 
metine rağmen sizler daha ismini bi
le bilmiyorsunuz. Yazdığı kitaplar • 
dan bir hayli istifade ettik. 

Bize evvela yolumuzu o gösterdi. 
"Deniz ve denizlerin kanunlan., 

kitabı, onun Alman meslekdaşların -
dan Kriimmel'in (Handbuch der Oze
anographie) adındaki kitaptan çok is 
tifadelerimiz oldu. 

Bize lazım olan şey neydi? Ne ara
yorduk? Hangi hedefin arkasından 
koıuyorduk. Bunların hepsini, hep -
sini değilse bile bir kısmını ıize etra· 
file anlatacağım. 

Bu meselenin önemını 

kavrarsınız. e / 
Yalnız bütün işleri bu önerıJıl~ 

re yapabilmek için, bizim 0' ~ 
!arda, Akdeniz kıyılarında ~ 
güvenimiz olan istasyonlar ~ 01J~dl' 
öyle kolay yapılacak işlerde~ ~ 

Yüksek erkanı harbiyeınil ,,1 
Ne yapacağımı şaşırmıştım. Kendi· 

mi zor tutuyordum. Möewe farkına 
vardı: 

- De Soliers, dedi, biz içiyoruz. 
Sizin izzeti nef ıinize dokunmak aklı· 
mızdan dahi geçmez. Belki içki ara· 
sında, neıe ortaaında insanın ağzın· 
dan kasdi olmıyarak hoıunuza gitmi 
yecek ıözler çıkabilir. Siz de onları 
ho§ görüp geçersiniz. Hatti ben size 
buranın bütün esrarını da anlataca
ğım. Mademki bir fırsat çıktı, istifa· 
de edersiniz. 

- Bakınız, §İmdi siz de hissinize 
kapıldınız. Gerçi harp arif esinde, ya
rınki düşmana karşı ben de ilanı aşk 
edecek değilim. Fakat durup durur· 
ken kızıp sinirlenmekdcnse, hakikat
leri olduğu gibi görUp bilmek ve öğ
renmek daha iyidir. Ben başka zaman 
larda kimseye ağzımı açmam, lakin 
ııize §imdi herşeyi söyliyeceğim. lsti· 
fade edersiniz. 
Merakım, hiddetimi yendi, iyice o

turdum: 
- Sizi dinliyorum, dedim. 

İmparator lkinci Vilhelm ''bizim 
istikbalimiz denizlerin üstündedir.,. 
demi§tİ. Halbuki !imdi biz b8yle 
dütünmilyoruz. Ve diyoruz ki: ''İs
tikbalimiz denizlerin altındadır.,, 

Fakat siz bunu daha şimdiye ka
dar bir türlü anlayamadınız. Bun
dan gözlerinizi denizlerin üstlinde
ki gemilerimize çevirdiniz. Fakat 
artık iş işten ge~miştir. Şimdi ne 

ca bu işle uğraştı. ~;..ı 
Demin "'eçtiğimiz Edell .A;;ıteP': 

M1' 
Doktor Graf'ın kabartma ·ısı 41: 
&ördünüz. Bu adam Erk•~~ 
yemizln imdadına yetitd· :. •"' 
huı buralarda dahi bir da ~ 
ni göstcrmit bulunuyor. te~ -, 

Mademki yabancı mem t fJl . ..I 
larında gemilerimize aerbet dl ,,,-

. · a1un 
bulamıyor1..z. Denızın _JJ 
bulamıyalım? kBSJ rr· 

[Ar 

~· 
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l FiKiRLER VE iNSANLAR 

n holo • 

HALA KONUŞUYORUZ ! 

NÜFUS VE iSKAN iŞLERi 

Genç şairlerimizden B. Feridun 
Fazıl Tülbentçi Büyük harpten son
rakiler adlı bir anthologia (korkma
yın, o da herkes gibi antoloji diyor, 
ne yapayım ki kelimeyi öyle bozm~
ğa benim elim varmıyor), o adda .~ır 
anthologia hazırlamış; bunun şııre 
verilen birinci kısmı çıktı ( 1) ; bun
dan sonra cıkacak olan iki kısmın 
birinde ro~an, hikaye, tiatro, öbü
ründe ise fıkra, mizah, nesir ( ?) , 
tenkit parçaları bulunacakmış. Gö· 
rülüyor ki B. Tülbentçi'nin planı, 
bütün edebiyat alanını kucakbya-

vardır ki? Hayır, B. Tülbentçi'ni_n 
böyle yalnız bir çığırı gösteren .hır 
anthologia yaptığını söylemeğe ım
kan yoktur. Zaten böyle bir kitap 
yazmak istiyen kimsenin sanat hak· 
kında belirmiş düşünceleri olması 
gerektir; oysaki B. Tülbentçi'nin, 
hiç olmazsa bu kitabını yazarken, 
böyle bir zahmet etmediği, önsözden 
de anlaşılıyor. O iki sayıfada, harp· 
ten önceki şair ve romancılarımız 
için yarımşar, birer iltifat cümlesi 
kulİanıvermiş ve sözünü şoyle bitir-

- Dün gelecektim, uydurama• 
dım. Bugün de hava biraz sıcak 
ama ••• Eyy? nasılsın bakalım? 

- iyiyim. Sen? 

enel Direktörlüğü 
ısma Ayrılıyor 

[Ozel aytarımız bildiriyorj 

lç B k d" k .. l .. w.. •• "f Anka~a,kl! 
cak kadar geniştir. . 

Hayır, planını bu kadar _ç~nış 
tuttuğu için s~tem cd.ecek. degı~ı.m; 
fakat iyi etmış de dıycmıyecegım. 
Çünkü ilk kısma ?akılırsa, B . . !~1-
bentçi bir anthologıada, hele Buyuk 
harpten sonrakilu gibi geniş bir ad 
taşıyan bir anthologiada ne gibi . ~e: 
ziyetler bulunması lazımgeldıgım 

t a anlık Nüfus genel ıre tor ugunu, nu us ve ıs an 
cneı direktörlükleri olarak ikiye ayırmak için İç Bakanlık mer 
~-teşkilatı kanun layihasına ek bir kanun lavihası hazırla· 

~tadır, 

.Yollarında Filmini Alıyoruz 
b/\.nkara, 15 (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Sinema müte
'•assı~lanmızdan Kenan, Trabzondan 1ran hududuna kadar olan 
lıa~sıt Yolunun filmini çekmek üzere yann otomobille bir seya 
c; e çıkacaktır. Kenan,, İran hududundan Tahrana gidecek, 

ada da muhtelif yerlerin filmlerini alacaktır. 

Şeh'r erimizde Bayındırlık 
~ A.nakra, 15 (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Belediyeler 
'Ve ar heyeti şehirlerimizin bayındırlığı için alınacak tedbirler 
):ır Yapılacak işler hakkında bir çalışma programı hazırlamıştır. 
l:a~gbam, Bakanlıkça onandıktan sonra imar heyeti, şehir ve 

a alanmızın imarı için faaliyete geçmiş olacaktır. 

ilaç Monopolu Kızılayın 
~~nkara, 15 (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - 2767 sayılı 

0 
~n hükmüne göre, şimdilik aşağıda yazılı gümrük tarife 

~SYonuna giren ilaçların Kızılay adına monopol altına ahn-
28 B Bakanlar Heyetince kabul olunmuştur. 271 C - 710 B -
a A - 729 C - 763, 821, 853 B - Kinin' bizmut' civayı ve

\a.n l'tıelhemlerini havi olup sıtma veya frengide kullanılan müs-
~erlerin memlekette yapılması ve yaptırılması. 

Hav; Tehlike
sini Bilenler 
'(~tıkara, 14 (A. A.) - Hava teh· 
z·~nı bilen üyeler: 
khtu öz kardeşler Balıkesir 25, 
et öz kardeşler 20, Ali öz kaı-

er 2Q.. Ali nrabacı ofüu..2°" M.ım: 
ttc~ ogullan 20, Ahmet Nuri Şe· 
a~ 20, Ahmet Memiş oğlu 25, 

~~. A.~ Özsoy Afyon 30, Şi.ikrü Mirim 
r rtıed Uzun İma 25, mSabri 

~rı 
2 

25, Ahmed arabacı 25, İhsan 
ıo O,. Salih Keseri 20, Ahmet Ey
~ 2 Nıyazi Demir Er 20, Ali Mey
O~aJcı O, Yusuf Tiryaki 20, Beytullah 
lıir ~ 20, Hüseyin Bursalı 20, Ak-
~ 'l ankası Afyon şubesi 20, Ke
~s. a·~lrnaz Tecimen Geyve Taraklı, 
~Çaı at Mcl:ımed tecimen 20, Arif 

ey zlı 20, Hakkı oğlu Haik 20, 
:~rac:ı}'a ve Sadi ~aşimoğlu manifa· 

~O 20. ~ehmet Kasap Ahmed oğ
~ Yii~ -Meftmed Emekli subay İmam 
~Q, ~ ~~n Boyabat 20, Osman eczacı 
~O, a: ık Tüzlü C. H. P. Başkanı 
~ka:an .Zehra Tüzlü C. H. P. 

( ltıı> 1
• eşı 20, Servet Nalbur 20J 

, O /\h Zıyaoğlu Kemaliye tecimen 
ltJ 20rtıed Ağrıkh 20, Mehmed Pc
fa ..., ·kAvnı Etem Ekrekli 20, Mus

ı:ı re . l' 
ı.ı 20 ır ı Çakır 20, Osman Şeki 
kru • liamit Pegirli Attar 20, 

~~hı t~a~kal 20, Mustafa Sabri Ha
L tı 30 cırnen 20, M. Ali Akalın ec
~ı 20 • Osman Büyük İmamın Bak· 
~til'lle' İbrahim Ziya oğlu tecimen 
<Ctıı~ ~O, Abdullah Ergi.illik teci
~O, ~u· ehmet Gülali oğlu tecimen 

. tı sta.~a Gül Ali oğlu Hali Ş. M. 
~ıı ı'o Ruştü Haznedar oğlu teci
< t!'\ 20 • Mustafa Embiya bey teci

O, li İbl\i. Osman odabaşı tecimen 
ı\ıı~ rahim Özmen bakkal 20. 

bı"l ta, 15.A.A. - Hava tehlike
b en·· '11!..... uyeler listesi : 

.. ,ı Gü K İ ~ l:>al r emaliyedcn 20, bra-

Galatasaray 
Seget Maçı 

[Baş tarafı 1 incide] 
yaptı. Hakem bunu gol saydı. Halk 
hakemin haksız hareketine aldırmı· 
yor ve aleyhimize yapılan bu golü 

d · -'a -u ..... ı ... !> .. A" v ;'"!ll; _f' .. ı;;7·~ri 
a ı a a macanar nenaıuaan ı ·ın-

ci 2ollerini de yaptılar. Penaltıyr da 
saı;açıklan sıkı bir şutla kalemize 
soktu. Bütün gayretimize rağmen 
bu iki sayıya mukabele edemiyor
duk. Devrenin bitmesine dört daki
ka kala soliçleri kalecimizin çıktığı 
bir sırada üçüncü sayıyı da yaptı. 
İlk devreyi 3-0 mağlüp bitirdik. 

Devre arasında dinlenirken birbi
rimize daha gayretli oynamazsak so
nucun çok fena olacağından bahsedi
yor ve çok çalrşmak için birbirimize 
teşvikte bulunuyorduk. 

Ikinci devrede cidden böyle bir 
gayretle oynadık ve açrldık. On be
şinci dakikada bu gayretimiz ilk 
meyvasrnı verdi. Bu aralık demarke 
bırakılan soliç Şeref sıkı bir şutla ilk 
golümüzü yaptı. Hala 3-1 mağlup ol
mamıza rağmen bu gol gayretimizi 
büsbütün arttırdı. Hasım hafif. bir 
paniğe uğrar gibi oldu. Bundan isti
fade ederek sıkı bir hücum yaptık 
ve beş dakika sonra merkez nıuha· 
cim Helvacı önündeki müdafii atla· 
tarak hafif bir şutla ikinci sayımızı 
yaptı. Oyunun bitmesine yirmi, yir
mi beş dakika vardı. Artık gayemiz 
galip gelmesek bile mağlüp olma· 
maktı. Fakat saat ilerliyor, beraber
liği temin edemiyorduk. Nihayet o· 
yunun bitmesine beş dakika kala f:cl· 

ğaçrk Necdet son golümüzü attr ve 
sahadan 3-3 beraberlikle çekildik. 

İkinci devrede takımımız de~işti· 
rilmiş, Lfıtfünün yerine Osman, Kad
rinin yerine Faruk, Fahirin yerine 
Lfıtfü, Danyalın yerine Fazıl getiril
mişti. İlk devrede muvaffak olamı
yan müdafaa, bu suretle ikincide has· 
ma hiçbir gol fırsatı vermedi. 
Takımda iki Necdetler çok güzel 

oynadılar. İbrahim ve Faruk iyidi, 
ötekiler orta bir oyun çıkarılar. 

Seget takımında en iyi oynıyanl.ır 
sağ ve sol açrkla orta haftI. İki mü
dafi ile kalecileri de iyi oynadılar. Ö
tekiler orta idi. 

Şeker ve Tuz 
Fiyatı inince ... 
[Hususi muhabirimiz 

yazıyor] 
Ankar.a, 15 

Şeker ve tuz fiyatlarında hasıl o
lan tenczzlilün piyasa temevvüçleri
nin ve iktisadi şartların husule ge
tirdiği bir netice olmayıp, neşredi· 
len kanunlardan doğma bir keyfiyet 
olduğu Fina~s Bakanlığınca naza~ı 
dikkate alınmış ve bu hususta valı
liklere şu tamim yapılmıştır: 
"Şeker ve tuz fiyatlarının tenez

zülü dolayısile bir tarafın istifade
sine mukabil, diğer tarafm zarara 
maruz kalması adalet ve hakkaniyet 
prensipleri ile kabili telif değildir. 
Mevcut stokların zararını telafiye 
matuf kanuni hükümler çıkarılmış 
olmasına rağmen müteahhitlerle ya 
pılan akitten sonra, evvelce derpiş 
edilmiyen bir sebeple fiyatı çok düş 
müş olan şeker ve tuzun mukavele
lerde tayin edilen fiyatlarla alınma
sı için akit daireye bir mecburiyetin 
tahmili hakkaniyetine uygun düş -
miyeceği gibi bu kabil mücbir se -
bepler mukavelelerin tadili zarure
tini husule getirir. 

Bu sebeple şeker ve tuza ait mü
teahhitlerle yapılan mukavelelerin 
yeni ahval ve şartlara e-öre tadili 
hususunda müteahhitlere teklif o • 
lunması, şayet bu tadile muvafakat 
etmezlerse mukavelelerinin fcsh: i
le ihtiyacın yeniden eksiltmeye k:>· 
nulması Iazımgelir.,, 

5 00 muallim 
Zam ahyor 

Ankara, 15 (Hususi muhabirimiz 
bildiriyor) - Kültür Bakanlığı bu 
yıl krdem zammı alacak orta tedri· 
sat muallimlerinin listesini hazırla
mış ve liste bugün toplanan memu
rin encümenince gözden geçirilme
ğe başlanmıştır. Bu sene kıdem 
zarrunı alacak orta tedrisat muallim· 
]erinin savısr 500 den fazladır. 

K uçi.ı K A: KARA 1 
HA BERLER i 

• Ankara, ıs - Gazi Terbiye 
enstitüsü kimya muallimi doktor 
Avni Refiğin Talim terbiye heyeti 
azalığına tayini tasdiki aliye ikti· 
ran etmiştir. 

• Ankara, 15 - 934 - 93S ders yı
h için~e gerek dış memleketler mek 
teplerınden ve gerekse memleket i
çindeki mekteplerden mezun olan 
~ecbu.ri_ ~izmete tabi 160 gencin ta· 
ymlerı ıçın Kültür Bakanlığınca bir 
liste hazırlanmaktadır. 

• Ankara, 15- A lmanyada Frank 
furt Am Mayn'da bir fahri konso
loslu~ ihdas edilmiş ve bu konso
loslug~ v~tandaşlarımızdan Hida -
yet Nıyazı tayin edilmiştir. 

l\ t ko~ 20, Sabri Öse 20, Cemil Ra
~~ıı ~ ~den 20, J;Iiıdaverdi 10, Ad
~taltc:~Jan 20, İhsam Hün 25, Ali 
"-a 1 ıo k 20, Mehmed 'Osgül Muh
b tı!qrı. '45 az:?1 Hasan oğlu Hayma-
11 1ı kti .: Suleyman İdris oğlu A· 
~ Sltlh Yhnden 25, AlJ Hakkı Deniz
s:hanogl Ukuk hakimi 20, Süleyman 
~ıı' ŞCti~ 2_5, Reşad Marmaristçn 
!ıtır 2o, A.h oglu Abdi 20, Rıfkı Tur-

Nlers· rnet Göncü 24, İsak Ara
~eı 1~den 20, Şarl Nadir 20. 

İkinci maçımızı ar.ın on sekizinde 
yapacağız.- LÜTFU 

l ı\rık~rdıye reis muavinliği 
ti tiy0~ 15 <Hususi muhabir?miz 

l\l'tltıa..,i~· -- İstanbul belediy~ re
tıı1 e. tayi~. ~a.rnidin Kocaeli valili
\.1 •t.ır. l 1 alı tasdike ·iktran et • 
tıı~lıfine s~a!lbul belediye reis mua-

dtıru 'E~ Bakanlık hususi kalem 
~ rem tayin edilecektir. 

A ~un ve . . > 'ltıka ımza tasd kı 
ı:~ı" ta, ıs (H • h b" . . .·~ .10r) _ ususı mu a ırımız 

t tj~sın1n ta Dı.şa.r~a. yazılıp gün ve 
~c en ka 1tdtkı ıçın noterlere r.e
(~ek lll:k lar!n fazla resim ver -

t f,an fa:lla sadıle olsa dahi, bir nüs 
t~ rıcıan al.Yazılmasına noterler ta
~ l.ıtıi b akahları mecbur edecek 

C. H. P. Toplandı 
İstanbul, ıs A.A. - Bildiriğ: 
C. H. P. Genyönkurulu bugün sa

at 14 te İstanbul ilyönkurul kura
ğında belli toplantısını yaptı ve 
parti işleri üzerinde görüşmelerde 
bulunarak kararlar verdi. 

Deniz yollarının alaca~ı 
vapurlar 

pek düşü~":e'?iş. O kad~.r ~.i kitab!· 
na yazdıgı ıkı sayıfalı~ onsoz~e, ~ı
tabın nasıl hazırlandıgını, şıırlcrın 
hangi esaslara göre seçildiğini anla
tan bir tek satır bile yok. 

lki türlü anthologia olabilir. Bi: 
rinde onu hazırhyan kimse, kendı 
zevkl

1

erine bakmaz, beğensin beğen
mesin her şairin, her yazarın büvi: 
yetini ne yapmak istediğini en iyı 
göste;en cs~rlerinde~ birkaç parça 
alır; kendisı de, bıze tanıttıgı bu 
adamların edebiyat, sanat hakkında
ki düşünceleri_ni, k_endileri_n?en önce 
aelenlerden kımlerın tesırınde kal· 
;;,ış, kendilerinden sonra kimlere ~-e
sir etmiş olduklarını an~atır. ~· Tul· 
bentçi'nin kitabında . boyl_7 ~ır §ey 
yok. Bir kere çok 1..ksık; buyuk ?ar~· 
ten sonra yazmağa başlıyan şaırlerı
mizi 68 sayıfaya sığdırabileceğini B. 
Tülbentçi nasıl aklından geçirmiş? 
Yirmi iki şairden parçalar alını~; 
gerçi edebiyatımız öyle pek. ze~gı~ 
değildir, fakat 19ı8 den ben, yırmı 
ikiden çok fazla §air adı duyduk ..• 

Hiç olmazsa B. Tülbentçi bize o 
yirmi iki şairi hakkile tanıtabilsey
di. Bakın Faruk Nafiz Çamhbel için 
ne diyor: 

"Faruk Nafiz Camlıbel c:;ki orman 
nezareti memurh;rından Nııfiz'in oğ· 
ludur. 1898 de lstanbul'da doğmuş· 
tur. Yük$ek tahsilini tıbbiyede ya· 
parken mektebi ikmal etmeden ı;ık· 
nuşhr. 

"Senelerce Anadolu'da edebiyat 
muallimliği yapmıştır. Bugün Is.tan· 
b ul'da muharrirlik ve muallimlik et· 
mektedir. 

"Eserlerinin a~lım ve hangi la· 
rihleı-de ıldıkl .,, 

Yirmi yıldır ça1ı~an, 01rç~ er-
ler veren bir şairin edebi hüviyeti 
hakkında bir anthologia sahibinin bü
tün söylediği işte bu kadar. Faruk 
Nafiz Çamlrbel'in kaç tarihinde doğ· 
duğunu, hangi mektepte okuduğunu, 
bugün ne işte olduğunu bilmek, onun 
eseri hakkında bir fikir edinmenize 
yetiyorsa ne mutlu size 1 Bay Tül· 
bentçi, eserlerini aldığı öbür yirmi 
bir şair hakkında da bize, bundan 
fazla bir şey bildirmiyor. 

Bir de seçilen eserlere bakalım; 
B. Tülbentçi, mesela Nazım Hikmet
ten "Denize hasret, Salkım söğüt, 
Babrihazer, Mavi gözlü dev, Minna· 
cık kadın ve Hanımelleri,, parçaları· 
nı almış. İnsan şaşırıveriyor; bunla
rın dördü de, Nazım Hikmet'in ese
rinde, ikinci derecede eserlerdir; 
belki "Bahrihazer,, sanatini göste
ren bir nümune sayılabilir, fakat 
öbürleri ne fikirlerini, ne sanatini an
latır. 

Bay Tülbentçi'nin öbür çeşitten, 
bir anthologia yapmak istemiş oldu
ğu da söylenemez... Öbür çeşitten, 
yani bir zamanın değil, yalnrz bir cı
ğırm şairlerini, yazarlarını göst;r. 
mek istiyen anthc , 'gia. B. Tülbent
çi kitabına Faruk Nafiz Çamlıbcl
den, Nazım Hikmet'ten, Necip Fazıl 
Kısakürek'ten, Ahmet Hamdi Tanpı
nar'dan, B. Yaşar Nabi'den, İlhami 
Bekir'den parçalar almrş. Bu şairler 
arasında birge (müştetek) olan ne 

. .. 

- Fena değil! Yalnız uykusuz• 
luktan biraz rahatııızım. 

- Geçmiş olsun! Doktora falan 
göstermedin mi? 

- Doktorluk İ§ değil 1 Sivrisi· 
nekten ..• 

- Nerede otunıyorsun? 
- Altunizadede .... 
- Cibinlik yok mu? 
- Var ama, etrafımda vızılda· 

miı,~uhrnnın değiştirdiği tegaddi 
tanı ve harbin cılız bıı:_nktığı, sefa. 
letle döğüşmeğe mahku~ . ço.;ukl~
rın nasıl bir edebiyatı olabılırdı. Bu· 
tün dünya cılız bir edebiyat doğaca-

maları sinirime dokunuyor, 

ğını ümid ediyordu. . 
- Savaş kurumuna bntvunanal 
- Elimde sivrisinek olduğuna 

"Seneler geçti ve geçıyor •.• 
"Fakat kafanın üstünlüğü adaleye 

dair yesikam yok. 

galib geldi. 
"l şte bu kitap galib sanatkarların 

antolojisidir.,, .. 
Tanınmış bir romancımızın: Bu· 

~ünün gençleri harb zamanında sa· 
man çöpü ile büytidiı; onlardan ."~ 
hayır gelir?,, gibi bir şey s~yledıgı 
rivayet edilirdi; B. Tülbentçı aceba 
ona mı cevab vermek istemiş? yoksa 
bu sözleri, belki bazı kimselere güzel 
görüniır ama, hiç bir şey demek de
ğildir. 

Bay Feridun Fazıl Tülbentçi, Ön· 
sözün bir yerinde bir fikir yürütür, 
bir hüküm verir gibi oluyor: "Türk· 
çülük cereyanı lisanı sadeleştirdi. 
Türkün milli vezni olan heceye faz. 
la rağbet gösterdi,, diyor; "fazla,, 
kelimesınin ne demek olduğunu dü· 
şünürsek bu cümle B. Tülbentçi'nin, 
hece veznine bağlanıp aruzu büsbü· 
tün atmagı dogru bulmadıgını gös-
terir ... 

Hayır, hiç şüphesiz onun böyle 
bir maksadı yoktur. "Bütun dünya, 
cılız bir edebiyat doğacagını iımid 
ediyordu.. derken nasıl "ummak, 
ümid etmek,, i "sanmak, korkmak., 
yerine kullanmışsa "fazla,, kelimesini 
de, fazlalıkla ılişigi olmıyan bir an· 
lamda kullanıvermiştir. 

Son yıllarda yetişen şairlerimizin, 
romancı ve hikayecilerimizin eserle
rinden bir anthologia vücude getir· 
mek fikri hiç de fena değil; okurla· 
ra da, yazarlara da bir ?izmet olu;. 
Fakat oldukça ağır bir ış, hatta bır 
bakıma tenkidin en zor şeklidir: bü· 
tün kitapları okumak, bir . }'.'aza~ı~ 
eserleri arasında sanat ve fıkırlerını 
en iyi gösterenleri ayırmak, sonra 
zevkimizi karıştırmadan o yazarın 

yatımak istedi ini özetmek (hulasa 
etmek ) ; doğrusu kolay iş aeğil... N e 
yapalım kı bir anthologıa üzerine 
adını koymak istiyen bu zahmete 
katlanmalıdır. 
Umarım ki B. Feridun Fazıl Tiil

bentçi de, kitabının bu kısmını iyi 
bulmamıştrr; onu, lazım geldigi ka
dar vakit sarfederek, yeniden yazar, 
öbür kısımlar için de d;ha dikkatle 
uğraşır. 

Nurullah ATAÇ 

ilk Tür 
Kotrası 

{Baş tarafı 1 incide 1 
klüp üyeleri tarafından uğurlan -
mışlardır. 

Deniz sporları hayatımızda önemli 
bir adım sayılabilecek olan bu seya
hati değerli sporcularımızın muvaf· 
fakiyetle başaracaklarına ve deniz 
sporlarile ugraşan memleketlerdeki 
klüplerin küçük vasıtalarla büyük 
denizlere açılma hareketinin bizde de 
meraklılarını artıracaklarına şüphe 

yoktur. 
Kotra ile beraber Atinaya giden 

muhabir arkadaşımız bu seyahatin 
bütün tafsilatını resimlerile beraber 
T."..N okuyucularna bildiırecektir. 

- O da ne demek? 
- Demesi §U ki; ''ya tatarcık 

ısırıyorsa" diyorlarmış. 
- Tatarcığın sesi çıkmaz. 
- Seslisi de oluyormu~. 
- Sinema gibi desene! 
- Evet! Hem aonra gazetel~rde 

( diyev) ler, tekzipler fal anlarla 
uğraşmağa vaktim yok. Bir gazete
den [cebinden bir parça çıkararak] 
kestim şunu. Beraber okuyalım. 

"Evler ve çevresinde sivrisinek 
üremesini önlemek eshabına özel ya· 
sağın buyruğudur." 

- Bunda anlanuyacak ne var. 
"Evlerdeki sivrisinekleri yoketmek 
(kanunu ı ahsusla) ev sahiplerine 
düşer" diyor. 

- Ala. Lakin şu alt tarafını an· 
}asana! "Evinizde sivrisinek vaziyeti 
yazınızla hiç birlik olmayıp tersine
dir. Birleşmek yerinde her zaman iyi 
görmekle bu hal açığa konur." Ne 
demek bu? 

- Doğrusu ben de pek kavrı· 
yamadım. ''Sivrisinek vaziyeti ya. 
zınızla birlik olmayıp" camlesi çok 
tuhaf bir söz. Eski Babıali şivcsile 
yeni türltçenin kanşmasından doğ· 
mu§ bir (stil kırması). 

''Birle~".nek yerinde her zaman 
iyi görmekle bu hal açı~' konur" 
sözünde de mutlaka bir tertip ya• 
hut ifade yanlışı var. Anlamak 
için boşuna kafa yorma! 

- E ben §İmdi ne yapayım? 
- Sivrisinekleri tut! Gözlerint' 

pire tuzu ek ! 
- Sen işin alaymdasın! Ben 

dört gecedir gözümü yummadım .•• 
- Açıkgöz adamın hali başk.:ı· 

dır. 
- Gideyim bari! Senin de işin 

vardır. 

- Sen bilirsin! Güle güle !. .. 

• Artık rahat rahat yazacaP,ımı 
uınnrnk kapımı kapadım. Elime 
kalerni aldım. Düşünmefe başla • 
dım. Nckadar düşünmüşüm pek 
belli değil. Bnşımı kaldırdığım za• 
man kar§ımda bir zat oturuyor 
gördüm. 

- Ne istiyarsunuz? •. 
- Efendim. Ben ötedenberi si-

zin yazılarınızı okurum. Bir şey 
sinirime dokunuyor. işimin icabı 
Şark Dcı'tliryolJarını" n gider geli
rim. Bnzı va~onların üzerinde ( 40 
kişilik) yazılıdır. 

- E ne olmuş? .. 
- Müsaade edin, alt tarafı var. 

Ayni yazınrn altında da (6 • 7 
hayvanlık) diye yazılı. Demek ki; 
40 kişi 6 hayvana müsavi tutulu
Y?r. Nedir bu şimendifer idaresi-
nın ••. 

- Azizim o istiap mcs lesidir. 
Haşa, 40 adamla 6 hayvanı bir tut
mak değil ... 

- lvi amal Yar ve ağyar ..• 
- Korkmayın! Onu var ve ağ. 

yar anlamaz.. Maamafih ben sıra
sı gelirse yazarım. 

- Aman bnyun! ihmal etımeyin 
insanivet namına .•• Miisaadenizle 

- Selameti~ efendim. • .. 

• 
.-. .Beş dakikanızı bana verebilir 

mısınız? 

- ~~remcm. Affedersiniz. Çok 
me~gulum •. 

- Size bir mektup göndermiştim 
de ... 

- Neye dair ... 
.- Nişanlımı gece devriye çevir .. 

mış te, ondan şiknyet ••. 
B - H~! Hntırlad~m. Azizir.n! 

unlar ozel ve entım şeylerdir. 
gazetelere yazılması yasaktır. 

- Ama, kız benim nİ!\1'.nlrm? 
- Olabilir. Hnttii kendisi bile 

kendi hakkında gazetelere vazı 
r~zmasına müsaade edPmez .. Onun 
ıçın mektubunuzu alabilirsiniz. 

- Verin! Ben başka gazeteye 
yazdırırım. 

- Pek ummam •.• 
- Oyle ise siz hepiniz bir soy. 

dansınız ... 
- Öyleyiz ... Ne olacak? 

.. - Y ook, ynni bilelim de ••. Ona 
gorc .•• 

- :" ~na .cöre ne yapacaksın? .. 
Tehdıt mı cdıyorsun? 
. -. ~ayır, ca:ı:eteciler hakkında 
fıknımız olsun diyecektim 

B~§kn bir &Özünüz var mı? .• 
Me§guluın demiştim ... 

- Artık, bu istiskalden sonra 
ne diyebilirim. 

- Güle güle... . 

lll ır k • l ıgınca k ıt o madığı Tüze Ba-
ararlaştırılmı~tır. _ 

Deniz yolları idaresinin yeni yap 
tıracağı vapurlar için fabrikalardan 
gelen tekliflerin tetkikine başlan
mıştır. Bu iş için Ekonomi Bakan· 
lığı fen heyetinin de iştirakile De· 
niz yolları idaresinde toplantılar 
yapılmaktadır. Bu incelemeler bir ı 
ay kadar sürecektir. Yazın e n zevkli eğlencesi= Dağcllık 

Ve çıktı gitti ama doğrusu sinir· 
lendim. 

B. FELEK 

• 
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No. 111 Aziz Hüdayi AKDEMiR 

lngiliz Gemilerinin Kurduqu Muhasara Hattı 
/ çinden Sahte Alman Gemisi Geçmiye Çalışıyordu 

Cazement de boş durmuyordu. 
Toplanan İrlandalılara ateşli söylev
ler veri- r, yeşil ve kolları sırmalı 

• t_h.ıl İrlanda üniformasından 
bahsediyordu. 

Her şey yolunda, fa~at iş bir türlü 
üremiyor, meydana hır şey konamı
yordu. İrlandaya bir adam gönder
mek ve orada halkın ne dereceye ka
dar hazırlanmış olduğunu a'nlamak 
lazımgeldi. Cazement işlerini adım 
adım gözetliyen Entellicens Servis 
bu adamı, İrlandaya ayak atar atmaz 
yakaladı. Esirlerden seçilmiş olan 
bu ajan birçok itiraflarda bulundu 
ve yapılacak şeylere dair de bilgiler 
verdi. 

İngiliz yazılarına göre Almanyada 
Cazement hareketlerini gözetliyen ve 
doğru olarak bildiren 40 .. O. 1:3· iş~
retli casustu. Hatta Cazementın bır 
denizaltı gemisiyle İngiltereye hare
ket edeceği hakkında Almanyadan 
Amerikaya çekilen şifreyi elde eden 
ve açan da bu ajandı. 

Denizalh gemisi hareket 
etti 

Yalnız denizaltı değil, İngiliz aja
rıının (geliyor 1) diye çektiği tel
graf da beraberi Telgraf danışıklı 
sözlerle çekilmişti. Cazement harc
iket ederse telgrafta (yulaf - avoine), 
geri kalırsa (hayvan yemi - fo~rra
ge) kelimesi bulunacaktı. 12 nısan 
1916 da Almanyadan çekilen tel
grafta avoine sözü geçiyordu. 

Simdi mesele Cazementi götüren 
ge~iyi yakalamağa kalmıştı. Fakat 
bu gemi İngiltere kıyılarına yana-
ıncaya kadar ele geçmedi. Yalnız 

gene ayni !!Ünde Aud adlı bir Nor
veç gemisi Kristiyanyadan kalkarak 
lngiltereye gidiyordu. Halbuki bu 
gemi Ca;ement için silah ve malze
me yüklü, önce Siban ve daha sonra 
Castro adını almış ve Vornemande
dan kalkmış bir alman gemisi idi. 
Geminin bütün adamları Alman. ~1-
d u ğu halde vesikaları, adları ve sa
yılan Norveç gemisindekilerin ayni 
idi. Görünüşte odun yüklüyse de 
hınca hınç silah dolu idi. Kaptanı 
deniz mülazimi Kari Spinder oldu
ğu ıhalde vesika sır.da Norveçli Niels 
Larsen gözüküyordu. 

Gemi en tehlikeli mıntakayı geçi
vor. Bir aralık iki Hollanda balıkçı 
gemisi, İngiliz gözcü servisinden 
olacak, Afıd'a yaklaşıyorsa da Nor
veçli olduğunu görerek çekiliyorlar. 
Daha sonra Norveç gemisi kılığında 
bir gözcü. O da şüpheli bir şey gö
remiycrek dönüyc-;-. Dört gün, dört 
gece ortada hiçbir İngiliz gemisi gö
rünmüyor. Fakat, işte bir İngiliz 
!harp gemisi! Üzerlerine geliyor, yak
laşıyor ve o da bir şey yapmaksızın 
cenubu garbiye dönüp gidiyor, Al
manlar sevinçlerinden haykırıyorlar. 
Nihayet kara görünüyor. Sahte Aud 
abluka hattına girmişti. Karanlıklar 
arasında bir İngiliz gef\lİSinin hızla 
üzerlcrinc geldiğini görüyorlar. 
Dönmek ve kaçmak imkanı yok. Ma
sum İsveçli rolü oynamağa karar ve
riyorlar. lngiliz gemisi o kadar yak
laşıyor ki her iki geminin adamları 
biribirlerini görebiliyorlar. Almanlar 
yakalanmış demektir. Hayır l İngiliz 
gemisi hiçbir şey y.apmadan birden
bire dönüyor ve gene süratle uzak
laşıyor. Niçin? 

Kaptan Spinder hatırasında diyor 
ki: 

" ... Üzeri boyanmış olduğu için 
ismini okuyamadığım bu İngiliz ge
misinin yaptığı bu hareket hayatımın 
çözülmez bir muammasını teşkil et
mektedir.,, 

Abluka hattı geçiliyor. Aud 20 ni
Hn sabahı Trolee limanına giriyor. 
Verilen işaret üzerine kıyıdan yeşil 
bayraklı bir sandal gelmesi lazımken 
hicbir şey zuhur etmiyor. 

Gene o sırada, gene o limanda bir 
denizaltı gemisi peyda oluyor. Deni
ze indirdiği portatif sandalla üç kişi 
kıyıya çıkıyor. Sandalı orada bıraka
rak ilerliyorlar. 1 e adüfün kötü şa
kalarından olacak, bir köylü oralarda 
dolaşırken sandalı görüyor. İçersine 
giriyor. Oç pardösü ve parı}ösüJerin 
cebinde Berlinden alınmış üç şimen
difer bileti buluyor, biletler 12 nisan 
1916 tarihlidir. Derhal polise haber 
veriyor. Entellicens Servis işi eline 
alıyor. OraJarda, delik, deşik her 
yer aranıyo~. Mec Kennas tarafla
rında eski bir tabyanın harabesi için
de dolaşan bir adam buluyorlar. Adı
nı soruyorlar. Yanlış bir ad söylü
yor. Polise götürüyorlar. Polis mü
fettişi ve daha öncelerı Cazementi 
tanımış olan oir o •• ıs bunun Caze
ment olduğu.lU söylüyorlar. Sandal
dan çıkan öbür iki kiti, kıyıdan çok 
\lzaklaşmadan polisin eline geçmi§ 
Wwıuyor. Artık Caıemcnt de ken-_. 

l§galde Anadoluy.a kaqı kurulan 
hu fesat ocağında parmağını gör -
düğümüz onursuz, uğursuz ve nrsız 

bi.J' adam: Kaymakam Fettah 
[Kaçtıktan sonra da En
tellicens hizmetinde kal • 
mıştır.] 

disini saklamaktan bir şey çıkmıya
cağını anlıyor. İngiliz emniyet işleri 
müfettişi diyor ki: 

" ... İlk sorduklarıma hiç karşılık 
vermedi. Almanca bir gazetede çıkan 
makalesini gösterdim. 

- Ben vicdanıma göre hareket 
ettim. Bazı İrlandalılar vicdanlarını 
saklıyorlar. Fakat ben İrlanda için 
hiçbir şeyden korkmuyorum. Suçu
mun bağışlanmasını dilemiyeceğim. 
Sizden yalnız şunu istiyorum. Bilme
lisiniz ki yaptığım iş.lerin hiçbir 
noktasında alçaklık ve namussuzluk 
yoktur . ., 

- Fakat Almanlardan 2400 lira 
aldınız? 

- Hayır. ben bu parayı İrlanda 
yurddaşlarımdan aldım. Almanlardan 
on para dalıi kabul etmedim. Ben 
size göre alçak bir vatan hainiyim, 
fa~ 1yt l.rh ir'lan\la 7ua~uyuıu. 
Size. göre bir asiyim ve hıyanetle 
suçluyum. Ben sizin yapacağınız her 
şeyi önceden düşündüm ve göze al
dım. 

YENi NEŞRiYAT 

Perşeme Mecmuası 
Perşembenin 20 inci sayısı güzel 

ve renkli olarak çıktı. 

Bu sayıda Naci Sadu1Jah ve İbra
him Alaettinin fıkraları, dünya ha
berleri, Mustafa Uysal'ın kültür işle
rine ait güzel bir yazısı, Aslan Tu
fanın Üniversiteliler kampta bir re
portajı, p,. E. Talunun Habeşistanda 
bir Türkün hatıra~ı. Kemal ÖngÖ"e
nin Üsküdardan Anadoluya silah ka
çırma tefrikası, Ziya Şakirin mRktul 
kadınlar serisi. Mahmut Yesarinin 
romanı, Hatice Hatibin güzel bir hi
kayesi, ve diğer b_irçok alakalı yazı
lar vardır. 

İstanbul 7 inci icra memurluğun
dan : Bir borçtan dolayi mahcuz o
lup satılmasına karar verilen büfe, 
camlı dolap 21-8-935 çarşall)ba günü 

saat 11 den 12 ye kadar Çarşı içinde 
Y organcılarda Gelincik sokağında 2 

numaralı dükk11nın önünde hazır bu
lunacak memur tarafından açık ar· 
tırma suretile satılacağı ilan olunur. 

(13752) 

- Ne vakittenberi ulusçu oldu
nuz. 

- Ben her vakjt ulusçuyum. 
Cazementin hangi mahkemeye ve

rileceği ve nasıl muhakeme edilece
ği lngilterede uzun boylu münaka
şalar doğurmu~ ve nihayet yüksek 
bir mahkeme kur11lmasma karar ve
rilmiştir. 

İyi bir avukat, tarihe geçecek, 
kuvvetli ve ateşli sö.derle Cazementi 
m:.ıdafaa etmişse de kurtaramamış
tır. 

Mahkeme karan sudur: 
"Rojer Cazement; sen kanunda 

yazılı suçların en Qüyüğü olan vatan 
hainliğinden suçlusun: Kralın düş
manı olan alman devletine, bizim 
içinde bulunduğumuz bir harpte, yar 
dım ettik. Hakkında verilmiş olan 
karan bildirmek ödevimdir. Hapisha
neye götürüleceksin, oradan seni 
idam yerine götürecekler; boynun
dan, ölünceye kadar, asılacaksın.,, 

Cazement itiraz etti: 
- Bu mahkeme hak Uzerine ku

rulmuş bir mahkeme değildir. Ben 
İrlandalryım. Beni yalnız İrlandalı
lar mahküm edebilir. Bu mahkeme 
benim için yabancıdır, bir suikast 
mahkemesidir. Ben İngiltereye de
ğil, vatanım olan İrlandaya çıktım. 
lrlandanm vereceği hükümden kork
mam ve istekle kabul ederim. Fakat 
tr;giliz hükmünden nefret ediyorum. 
Beı. kutlu ve ulu hakkımı istiyorum. 
İdam hükmü İngiliz kanununundur. 
P.:.ı kanun istila ve tahakküme daya
nan bir kanundur. O, maddeye hük
meder, fikre değil 1 Harpten sonra 
İrlandaya istiklal vaadediliyor. Hal
buki burada istiklale çalışanlar va
tan haini diye asdmağa götürülüyor,. 

Cazement 3 ağustos 1916 da Pet
noville hapishanesinde asılarak öldü
rüldü. 

Cazement İngilizlerce bir hain, 
İrlandablarca bir yurdsever ve Al
manlarca bir provokatör olarak ta
uınmı•ur. 

Ya Aud gemisi? O da ayni gün 
yak:ıliındı, içindekiler esir edildi, eş
yası ve gemi batmldr. 

( Arloasr var) 

1stanr ,ı altıncı icra memurluğun- 1 

dan : Mahcuz ve paraya çevirilmesi
ne karar verilmiş 3 No.h beyaz 5-6 
numaralı siyah ve 14 numaralı para
keta baliğ iğnesi ıtçık ikinci arttır
ma suretile 21-8-935 çarşamba gü
nü saat 17 den 18 c kadar İstanbul 
Balıkpazar Peynirci sokak 14 numa
ralı mağaza önünde satılacağrndiin 
talip olanların mahallinde hazır bu
lunacak memuruna müracaatları i
lan olunur. (13763) 

İstanbul 6 cı icra dairesinden 
MaJıcuz ve satışa mukarrer 4 adet 

muhtelif markalı Manyato Galata 
Maksudiye caddesi 96 sayılı dükkan 
önünde açık artırma ile 20-8-935 sa· 
1ı günü saat 17-18 e kadar satılacak
tır, taliplerin mahallinde bulunan 
memura müracaatları bildirilir. 

(13763) 

İstanbul 6 cı icra dairesinden : 
Bir borçtan dolayi mahcuz ve pa

raya çevirilmesine mukarrer 4 san
dalya, 2 koltuk, bir küçük ve bir bü
yük siğara sahpasi, bir ıecade İs
tanbulda. Ankara caddesinde 43 No. 
yazıhane önünde açık artırma ile 
19-8-935 pazartesi günü saat 9,30-
10,30 a kadar satılıktır, taliplerin 
mahallinde bulunan memura müra
caatları ilan olunur. (13763) 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban
kası lstanbul Şubesinden: 

Şimdiye kadar kabul evsafını haiz olmadığından do
layı "geçmez" damgası vurularak sahiplerine iade edil
miş bulunan fersude banknotlar hamillerinin yeniden 
tadil ve tatbik edilmekde olan talimat hükümlerine gö
re bu paraların kabulü mümkün olup olmıyacağı tet
kik edilmek üzere Cumhuriyet Merkez Bankasına mü
ra<·aatları. ( 4799) 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
1.-İdaremiz ihtiyacı için nümune ve şartnamesi mu

cibince 1000 top 5 No. müsveddelik kağıt satın alma
cakdır. Vermek isteyenlerin pazarlığa iştrak etmek 
üzere 27-8-935 tarihine raslayan Salı günü saat 14 de 
yüzde 7,5 güvenme parasiyle birlikde Kabataşda Leva
zım ve Mübayaat şubesindeki Alım Komisyonuna mu
racaatları. ( 4 711) 

S AG L 1 K 
ÖGÜTLERi 

Gebelikte 
Tütünün Zararı 

Biri L. W. Sontag, öteki R. F. 
Wallacc adında iki doktor gebe ba
yanlara çok sigara içmenin etkisi 
üzerinde güzel tecrübeler yapmışlar. 
İlkin bayan sigara içmezden önce, 
karnındaki çocuğun nabzını saymış
lar, sonra bayana bir, daha sonra bir 
kaç sigara içirmişler. 

Bayan yalnız bir sigara içtiği va
kit çocuğun nabzı azalmış. Fa.k~~ si
garalar biribiri arkasından ıçıhnce 
çocuğun nabzı çoğalmıya b; ~ ·:ımış. 
Başlangıçta tabii sayıdan daıukada 
beş defa daha fazla attığı halde, bu 
fazlalık gitgide dakikada kırka kadar 
çıkmış. C'.ocuğun ı;ıabzında bu fazla
lık, sigara içilmeğe başladığından 
yarım dakika, bir dakika sonra başh
yarak sigaralar b!isbütün bittikten 
sonra daha on, on beş dakika sür
müş ... 

Sigaranın kalp üzerinde, damarlar 
üzerinde fena etk=,.ini zaten herkes 
bilir. Tütün çokça içilince kalbin 
üzerine ağrı gelir, yürek çarpıntısı 
başgösterir, kalbin vurması tabiiğ 
ahengini kaybeder, sigara daha de
vam ederse baş dönmesi gelir, kalbin 
adalesi kansız kaldığından insan ba
yılır. 

Çok tütün içmenin damarlar üze
rinde fena tesiri ötedenberi meşhur
dur. Nikotin damarlardaki tansiyonu 
artırır, damarların kireçlenmesine 
sebep olur. Tütün ötedenberi angine 
de poitrine denilen o korkunç hasta
lığın sebepleri arasında sayılır. 

Bunların hepsi ve tütünün daha 
birçok fenalıkları ötedenberi bilini
yordu. Yukarda adlarını söylediğim 
doktorların o güzel müşahedeleri 
çok tütün içmenin zararlarına bir 
daha, hem de en ziyade önemlisini 
ilave ediyor. 

Bir bayan kendi sağlığını düşün
miyerek çok sig(\ra içmekte devam 
etmek istiyebilir. Fakat gebelikte ço
cuğunun sağlığını bozmıya hiç bir 
suretle hakkı olamaz. Tek bir sigara 
bile çocuğun nabzını ağırlatıyor. 
Nabzın ağırlaşması bile çocuğun ıs· 
tırap çekmeğe başladığını gösteriyor. 
Sigaralar çoğaldıkça nabzın gitgide 
sıkJaşması ıstırabıg arttığını meyda
na çıkarıyor. 

Gebe bayanlar sigara içmeyınız, 

iki çiçek bir böcek 
Bir genci seven iki kız kardeş. 

Genci paylaşamıyorlar ve bu yüz
den kavga bile ediyorlar. Rumelihi
sarından Fikri imzasile bunlardan 
biri bize yazdığı mektupta: 

••• Bu tıbbiyeli gMci asıl tanı
yan benim. diyor. Arlmdaşıma da 
ben tanıttım. Üçümüz birlikte Bo
ğazda iki defa gezinti yaptık. Tıbbi 
yeli ona yalnız bir erkeğin kadına 
göstereceği 11ezaketi gösterdi. Baş
ka bir~y yapmadı. Fakat nasılsa ar 
kada!jrm ümide düşerttk Tıbbiyeliyi 
yalılauna d:aı.:et etmiş. Bu d!avıette 
ben yoktum. Sonradan öğrendim ki 
onl41' bir iki defa da gece gezintisi 
yapmışlar. Halbuki bu genç bana 
karşı son derıece iltifat gösteriyor. 
Anlaşılan arkadaşımın .rsrarrna mu
kavemet e&mı"yerek onun davetleri
ni kabul .etmiş. Bu hal fena halde ca 
nımı sıkıyordu. Nihayet bir gün on
ları iskele başında bernber görünce 
yanlarına gittim ve arkndaşımla kav 
ga ettim- Haklı değil miyim? On
ları tanıtan ben olduğum halde ben
den gizli görüşmeleri doğnı mudurl 
Bu kavga üzerine Tıbbiyrli ikimiz-

/ /[..~~~ 
\l ı.., \ıl . ~ 
~" \~ . 

le de görüşmekte mazur olduğunu 
söyliyerek çekildi, gitti. Kentfjsine 
hakkımı mücltıfaa edeuk bir mektup 
yazdım. Cevap (alaJ11C1dım. Sanıyorum 
ki l>enckn gizAi onunla konuşuyor. 
Bu vazjyette b9na ne tavsiye edersi
niz? 

Size daha sakin ve daha makul ol
manızı, artık bu iddialardan vazgeç
menizi tavsiye ederiz. Çünkü tanıdı 
ğınız gençle aranızda bir söz, bir 
vait, bir anlaşma olmadığı belli. Ar
kadaşınızla onun arasında da böyle 
bir anlaşmadan eser göremiyoruz. 
Olsa bile yalnız tanışmalarına dela
let etmek, size bu anlaşmaya mani 
olmak hakkını verir mi?. Hiç bir va 
kit? .. 

Genç tıbbiyeli, sizin abe-s kavga· 
nızı, daha doğrusu yersiz kıskanrlı-

kat ar.ad.an seneler geçmeye bıı~~ 
ca o da, ben de hu nikahta kel 

0 bulamamaya ba!filadık. Bir defa'! 
eski nişanlısı olan bir Rum delı 
Jısı ile konu§urken gördüm: e\;, 
madrm. Fakıat o kadar ya/var 
ge~ kabule mecbur oldum. OP 
sonra ben de başkalarile dii~üp ~ 
maya ba§ladım. A.rıadan on beŞ d 
geçti,· .şimdi biribirimize yalnıı. 
luk ve arln'ldıışlrktan ba!jka bıt 
duymuyoruz. Bir alışıklık var: 1 

o kadar •.. Arad:: bir keşlre evle , 
seydik!" de<fiğim zam:ın onutı 
ve gönülden bu fikirde oldugurııJ 
rüyorum. Sanıyorum ki ayrılı 
kendi dininden birisile evlenrrıelc 
teyecektir. Fakat bu fikrimi bir tt 
lü .açamıyorum. Çünkü aramız~~ 
saslı bir ihtilaf yok. Bu anla~-1, 
mazlrk, sevgisizlik, soğukluk ar~ 
mak için k§fi sebep değil midıt· 

Mademki eşinizde de ayni ala 
srzlığı görüyorsunuz, bu kafi sebt 
tir. Onun mağdur olmasına .rııe> 
verme~iz de lazımdır. HerşeY1 

çıkça konuşmanız kabildir. :Madef 
ki buna yakın bahisler aranızda. 
çiyor, ağız arar gibi onun fik.r}~1 

3 rar; nihayet onun evlenmedıgı t 

dirde ilerisinden emin olmasına~ 
rayacak paranın da hazır olduğ rf' 
bildirirseniz umarız ki razı ede 
niz. 

Evlilikte de, sevgide de en esıı 
aynlıkları alakasızlık, anlaşa~ 
mak, hoşlanamamak teşkil eder. b 
gaların en büyüğü bile gelip geçe 
lir. Kavgasız, sessiz. hatta sebeP,,, 
görünen tatsızlıkların önüne ge, 
mek kolay değil. 

• 
Tehlikeli bir baldı'Z 

Samsun S. N. imzasile: 
lki senelik evliyiz. Karrnıı~ 

krz kardeşi var. Kendisind'cn ikJ 
küçük ve ondan fOk güzel o/afi 
genç kız bizimle beraber otur~,,ı 
mecburiyetindedir. Bu mccbutlJ' 
barJa pek pahalıya mal oluyor. çııc' 
kü karrm onu !}iıfdetle kıskant~J. 
Her gün, her :Jaat, her dakika bu r:1 
d~n bir kavga çıkıyor. Geçen G 
nasılsa lxıldrzrmı serbest bir bal 
od~ında otururken gördüm. 01111 

:r ,... 

-..;~:•:;;·-;:1.~-:;-:;:-~u::;-;a..;;:ı-:;;.; jmız! &örünce terbiyeli. bir adam "~- ..:__,_ :'~-
--- nız armna doğrusu bu: Size cevap __,.., -

TAKSİM vermemekte de haklıdır. -"1 

çocuğunuza fenalı~ edersiniz. 

il Belediye Bahçesi 
17 Ağuıtoı Cumartesi ve 18 i 

Ağuııtos Pazar akşamlan ıaat 1 

21,30 ve Pazar matine ıaat 

17 1/2 da 

SUreyya opereti 
tarafından 

TARLA KUŞU 
Operet 3 perde. Orkestra, bale 

1 Meşrubat 40-60 kuruştur. 
•~ Duhuliye yoktur. -• 

• la beraber otuun karım nz kaldt f. 
Bizden boşanmak öğüdü isteyen - şüp bayılacaktı. Kız J.-ardeşini11 J 

lerin çoğuna anlaşmak, uzlaşmak ö- nındla bana yaptığı hücumlar bi.İf f. 
ğüdü veriyoruz. Çünkü çoğunu hak- bir cinayet işleyen adama anca~ 
sız buluyoruz. Fakat bazı anlaşama- pılabilir. O günden beri Jıaftalat ~ 
mazhklar vardır ki, uzlaımaya im - ti, hala konuşmuyoruz. Bana 1!8/ 

kan bulunmaz. Bulunsa bile gene pa har~kt etmemi tavsiye edcrsı~~ • 
muk ipliğine bağlanmı§ demektir. Bu kıskançlığa nasıl mani oJ.abl 
Böylelerine: rim?. ,~ 

- Canım efendim, §U yalancı dün Birsok kadınlarda kıskançlı~ e~ 
yada geçimsizliğe ne lüzum var?. Ge tır. Hiç bir tahrike lüzum gorttle • 
sinmenin yoluna bakın, aldırış et - Fakat Samsunlu okuyucurpuzu~.i 
meyin 1 şindeki kıskançlığı tahrik ettığ 

Demek ömrünüzü sonuna kadar ze sanıyoruz. Eğer birkaç kere b ~e' 
hir edin, demektir. bir tahrike sebep olmuşsa artıl< l< 

'Bir Musevi" imzasile, gelen mek- hareketi kıskanç kadının bir çaP ç • 
tuba, bu mülahaza ile, uyu§ma tavsİ· lık maksadına atfetmesi önüne ge 
yesinde bulunamıyacağız. lemez. 1,~ 

MOsevi okuyucumuz diyor ki: Kıskanan kadından, her hırÇ1,~ıl 
On be§ sene oluyor ki bir Rum kı ve huysuzluk beklenmelidir. E"\ııı 

zı ile tanıştık. Sevişmoden ~r.aber rahat huzur bırakmaz. Onun 1 >' 
oturmaya ba§ladık. A11am, babam, Samsunlu okuyucumuza ne yaP1tıı1· 

•111111111111111111111111111111111111111• kims~ olmadığı içı'n kurduğumuz pıp güzel baldızına baŞ'ka bir~" ere = VAPURCULUK = yuvadan aynlmak istemiyordum. masını, mümkünse başka bır ~ııı 

Metamorfoz 
6109 

E : Dört sene sonra ~ntfM nikah iste- göndermesini, yahut evlendir.rııe - -§ Türk Anonım Şirketi :_ di. Kabul ettim. Karı koca olduk. Fa tavsiye ederiz. ~ 

ı b =============================~· : atan ul Acentabğı : 
: Liman Han, Telefon: 22925. : - -- -~ Ayvahk yolu s 
: MERSiN vapuru 17 Ağuıtoı E 
E CUMARTESi günü ıaat 17 de E 
E Dikiliye kadar. (4817) : 

- = -§ Mersin Yolu ---5 ÇANAKKALE vapuru 18 E 
E Ağuıtoı PAZAR günü ıaat 10 E 
: da Mersine kadar. (4818) -
iiıııııırıııııııııııııııııııııııııııııııı~ 

~ SUADiYE PLAJI -• 
, 1 Sineması bugünden 

itibaren 

Devlet Deıniryollan ve 
Umum ldareai 

Limanları 
ilini an 

iıletme 

·befl 
ı O 7 5 7 lira 46 kuruş muhammen kıymetli takrı 05 

( 100) ton lokomatif ve otomotris ocaklarına ınah~111i müşekkel ateş tuğlası gümrüklenmiş olarak tesh tı" 
şartile 30 Eylül 935 pazartesi günü saat 15,30 da A ıl' 
kara' da idare binasında kapalı zarf usulile satın alıf ıl' 
cakdır. Bu işe girmek isteyenlerin 806 lira 81 kuruş~. 
muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikala ııi 
kanunun 4 ncü maddesi mucibince işe gir:me~e karı~ııi 
manileri bulunmadığına dair beyanname ve tekliflerı e" 
aynı gün saat 14,30 a kadar komisyon reisliğine verrı1 
leri lazımdır. }\1a1" 

Bu işe aid şartnameler parasız olarak Ankarada S v~ 
zeme Dairesinden, Haydarpaşada Tesellüm ve e 
Miidürlüğünden dağıtılmaktadır. ( 4805) _, 

·~~~~~!!!!!!!!~~~· ___________________________________ ......,,,. 'KARYOKA 

Amavutköy Nufus Memurluğun

dan : 

Romen tabasından iken Samatya 
Ahmet Kethüda M. Cami sokak 
8-19-2 5 kayıtlı Ekrem Demirdeı ile 
evlenen Todori kızı Anna Paraşkiv 

arzusile islamiyeti kabul ederek Fat
ma Sühendan ismi verildiği İstanbul 

Müftiliğinin 13-1-935 tarih ve 550 

No. lu vesikasmdan anlaşdmaela u· 

ıulen ilin olunur. .(13756), 

Makina mühendisi aranıyor. 

Ankara Şarbaylığından; 
Şarbaylık işleri için 300 lira ücretle, Yüksek 111 

hendis1ik diplomalı bir makine mühendisi alınacaktır·fo' 
İsteklilerin mektep şehadetname suçeti, bir boY al" 

toğrafisi ve şimdiye 'kadar bulunduğu vazifelerden. 
öığı vesikalar ili~ik olduğu qalde müracaat etmeler9ı8) (2173) (47 
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BÜYUK 
ALMAN 
CASUSU 

Matmazel 
HAK iKI 

Doktor'un 
ESRARI 

ALMANYADA BiR HADiSE 

Hitler Aleyhtarı Olan Bazı 
Kimseler Tevkif Edildiler 

Haydutların 
Eline düşen 
Gazeteci 

Anna Be/la ile Alice Field ''Madmazel Doktor,, 
Filmini Çevirmeye Hazırlanıyorlardı 

Essen, 15 (A.A.) - Bir milis askeri, Ess~n ~~_y~esinde bir o
telde siyasal hasımlarile, arasında çık:ın hır doguş sonucunda 
b~ç~kla yaralanmış ve ölmüş~ü~. 'V_o.elkısch~r Beo?aht~r g~.zete~ 
~ının yazdığına göre, başka ı~ı mılıs asken, partı ve ış ~one.yı 
1~aretlerini taşıdıkları halde, olen arkadaşlaı:nın ce~aze~ıne ış
tırak etmişlerdir. Bu aralık Nasyonal - Sosyalıst remızlerıne kar 
§t Yapılacak bir tahkir sebebile, bir döğüş çıkmış, ıbazı Hitler 
aleyhtarları tevkif edilmiştir. 

Londra, 15 (A.A.) - Pekin'den 
Reuter Ajansına bildiriliyor: "Çin 
kaynağından alınan haberlere göre, 
İngiliz gazetecisi Garet )ones, Şahar 
ilinde, Kuyuan'ın kuzeyınde, haydut 
ıar elinde bulunmaktadır. Şahar hü
kumet makamları, verilecek para mik 
tarını görüşmek üzere haydutlar nez
dine delegeler göndermişlerdir. Hay
dutlar, gazeteciyi özgür bırakmak i . 
çin 48,888 Çin doları, 10 tüfek. 10 ta 
banca ve 10,000 fişek istemektedirler. 

-25-
[Hikayenin bu kısmı biraz 

fazla mübalağa edilmiş gibi gö-

italyadaki Su Baskı n ı 
Roma, 15 (A.A.) - "Orlea" gölü sularından teş;kkül eden 

sun'i gölün boyunca ilerleyen beş kilometre uzunluğundaki set 
rı~ıldığı sırada, gölde 15 milyon metre mikabı su bul~n~~k:~ 
~~~· Yıkmtı sonunda 200 ev harap olmuştur. Yüzlerce kışı .oldu· 
gu tahmin ediliyor. Yıkıntı altında birçok insan cesetlerı kal· 
llııştır. 

Anıtları Koru
ma Mücadelesi 

rünüyor. Almanya'da bir ada
mın Yahudi olup olmadığı ce
nazesinde hahambaşının bulu
nup bulunmamasile anlaşılıyor
sa, o zaman söyliyecek sözümüz 
yoktur. Genel savaş esn~smda 
kullanılan casusların nenın ne
si olduğunu Alman'lar pek ala 
bilirler. Böyle kimselerin değil 
sade kendi dinleri ve cibilliyet· 
leri, hatta birkaç batın evvelki 
vaziyetleri bile inceden inceye 
tetkik edilir. Kimin nesi olduğu 
meydana çıkar. Kaldı ki Ann:
Marie - Lesser'in babası da sag 
dır. Bunun Yahudi olduğunu 
bilmiyorlar mı idi? Eğer bari : 
cen anlamamışlarsa, nüfustakı 
kayıtlarına da bakmamışlar mıy 
dı? Bize kalırsa, Alman'lar öy
le tahkikat yapmadan, kimin 
nesi olduğunu anlamadan laa
lettayin bir adamı casus olarak 
kullanmazlar. Bu takdirde eğer 
Yahudi ise, Anne - Marie Les
ser'in casusluk dairesinde de 
Yahudidir diye kaydı vardır. 
Haydi farzedelim ki o zamanki 
Nachrichen - Büro bu kayda 
kulak asmamıştır. Fakat Zü -
rih'teki Alman konsolosunun 
her ay kendisi hesabına Berlin
den para alıp hastaneye verdi· 
ği bir kimsenin dinini bilme
mezlik edemez. Çünki: Anne -
Marie'nin pasaportu ile doğru
dan doğruya alakadar olan 
adam bizzat kendisidir. Belki 
Yahudilik hikayesini Fransız 
muharriri, Alman 'lara karşı ye
n i bir tariz vesilesi bulmak için 
uydurmuştur. Fakat muharrir 
iflrfoıc::.1,.,r tpvc:.; k etmek icin a y-

Almanyada 500 bin Yahudi Var 
Berlin, 15 (A.A.) - "Voelkischer Beo'bac:ıhter", Alm~n Y_a· 

hudileri hakkında önemli bir istatistik neşretmiştir. Bu ıstatıs
tiğe göre, Almanyada yaşayan Yahudilerin sayısı 499,682 ol~p, 
bunların üçte biri hükumet merkezinde oturmak.tadır. Bu mık. 
dar, Berlin halkının yüzde 4 ünü teşkil etmektedır. 

Uçakla Kaçakçılık Yapıyorlar 
'Bükreş, 15 (A.A.) - Özel aytarnnızdan: Su? - France uçak 

60syetesinin malı bulunan bir uçağın Ölt sancagında Draganeş
ti köyüne yakın bir tarlaya habersizce konduğunu haber alan 
Polis, bu hususta yaptığı gerçinde, uçaktan çıkarılan bazı paket
lerin otomobil ile Bükreşe sevkedildiğini öğrenerek, otomobili 
llükreşe girerken te"tkif etmiş ve içinde 85 kilo ipekli kumaş bul 
llıtıştur. 

Bulgarların Romanyadan isteği 
Bükreş, 15 (A.A.) - Özel aytarrmızdan: Romen gaze~eleri, 

'Son zamanlarda Bulgaristando. Doori~e adı altında faalıyette 
bulunan lre Dantiste teşkilatının geçen hafta Romanyaya karşı 
<l ... ... ..,,_ ~ - -- ·-o---- -=r-----· J ---· J ............ .. ..... .. ~\.u.-

:krlar. ün.iversul gazetesi, iOu gösterilerin Varna'da Polonya 
b ralı Ladıslas adına dikilen anıtın açılma töreninden sonra ya-
~lun~n İrre dantiste teşkilatının geçen haf ta Romanya ya karşı 

f?sterılen düşmanca duyguların Romenler üzerinde gayet fena 
~tki bıraktığını yazmaktadır. 

İ ngiliz Siyasası Kazanıyor 
b· [Baş tarafı 1 incide] 
a~ Seyrek 'Sürmüştür. İki hükümet dan. Habeşistanı paylaşmak üzere 
§i a.rn.ının bu görüşmesi hakkında planlar tertibi fikri hiçbir suretle 
ın ltldıye kadar hiçbir malUmat alma- mevzuu bahsolamaz. 
anııstır 
P •. · Par is görüşmeleri la arı~, ıs A.A. - Öğleden sonra 
~~l .. ıle Aloisi görüşmüşlerdir. Paris, lS A.A. - Gazeteler, Pa-

ba,~ruşmenin sonunda Fransız baş ris görü~elerinin olduk9a durgun 
lurı-nı gazetecilere şu diyevde bu- bir hava içinde geçeceğini söyle -
~~"uştur: mekle beraber, basının genel görli-

tu Bu ısabah Aloisi ile ilk bir gö • şü nikbindir. 
tıı ı:ne yaptık. 1906 Paris uzlaşması· Esasen basın, en büyük umudunu 
taıtıırnıaıamış olan devletlerin unun- Lavalin görüşme işlerindeki kabili~ 

arı bir toplantı yapacaklardır. yetlerine bağlamıştır. 
Petit Parisicn diyor ki: 

l> . lngiliz plfinı "İtalya ve Ingilterenin görüşleri 
Oğr arıs,. ıs A.A. - Röyter ajansının nrasındaki ayrılık ve Lavalin uzlaştı
ta,1 endığine göre, İngilterenin 1- rıcılık ödevi ne kadar zor olursa ol • 
dU~adan yana Habes tavizleri planı sun, gene umut verici bir nokta var
tir Fransız hüklımctine verilmiş- dıı ki, o da, devletlerin harbi berta· 
takd~ussolini bunları kabul ettiği raf etmek hususundaki müşterek is· 
llıeu r~e, Fransa ve İngiltere hüku- teklcridir." 
'Ya,ff c~~ Habeş imparatorunun mu - Petit Parisien'in başyazıcısı. Mus
•ab ~ ıyetini elde etmek için Adi- solini ile yaptığı bir görüşmeden son 
flac~ka nezdinde nüfuzlarını kulla- ra, onun sözlerini gazeteye geçirme· 
ltabuı !ardır. Laval bugün Aloisiyi mekle beraber, İtalyan • Habeş me· 
'on edecektir. Lavalin öğleden selesinden bahsederek bedbin söylenti 
tcnırc~d?~ Edeni kabul etmesi muh- lere rağmen, harbe mani olmak husu 

sunda 1ngilterenin tedbirli siyasası • 
l.o Habeşistana sil8h na, Mussolini'nin zekasındaki denkli-

lngiindra,. ıs A.A. - (Resmiğ): ğe ve Laval'in ikna hususundaki ka-
racı ~erenın, Habeşistana silah ih • biliyetine gilveni olduğunu yazmakta 
tına kkkında aldığı Ambargo kara- dır. 
\te_riı arşı Habeşistan tarafından Le Journal, Ingilizlerin yeni tek
tjlltu en Protesto notası, lngilterenin liflerde bulunacaklarını tahmin ettiği 
tere ~nu değiştirmemiştir. İne-il - ni söylüyor ve (Matin) de takriben 
iiç ~a tnbargoyu, Pariste toplanan ayni fikirde bulunuyor. 
l1i11 raflı konferans görüşmeleri - Le Journal diyor ki: 

[Baş tarafı 1 incide] 
nan dükkan ve binaların istimlaki 
pek pahalıya mal olac-ak gibi görün
mektedir. Bu anıdın etrafında bu
lunan binalar, o mevkiin tecimsel 
özelliği bakımından çok pahalıdır. 
Bu itibarla, bu bina ve dükkanların 
istimlak bedelleri hayli yüksek bir 
yekün tutacaktır. 

Maamafih, gerek belediye ve ge
re.kse Kültür Bakanlığı bu güzel iş 
için gereken mali yardımları esirge
miyeceklerdir. 

Abideleri Koruma encümeninde 
onarılması düşünülen anıtlarımız a
rasında çoğu koca mimar Sinana a
it olan şunlar vardır: 

Fatihte Karagümrük civarında 
Mesih paşa, Usküdarda Mihrimah, 
Fatih civarında Nişancı Mehmet 
paşa, Eyüpte Zal Mahmut paşa, 
Azapkapıda Sokollu Mehmet paşa, 
Kasımpaşada Piyale camileri ... 

Bilhassa y.ine Azapkapıda Valde 
Saliha çcşm~ııile Üsküdarda Şemsi 
paşa camiinin ilk planda onarılma
ları çok lüzumlu görülmektedir. 

Müzeler idaresi, bu eserler üze • 
rindeki tetkiklerine devam etmek
tedir. Bu tetkikatın arkası alınınca 
belc:diye, cok önem verdiği bu onar-

' • t .,.1 .. • ~ 

Haber aldığımıza göre, Müzeler 
idaresi Vefa cıvarında evvelce ki
lise iken sonra cami haline sokulan 
ve kilise cami.i diye anılan eser ü
zerinde de tetkikler yapacak ve bu 
tetkiklerin sonunda kilise meydana 
çıkarılacaktır. 

Arastadaki kazı 

rıca şu tafsilatı da verme te
dir :] 

Anna Balla i le Alice Fiald 
Alman konsolosunun Anne -

Marie Lesser'in cenaze merasi
minde bulunmaması, casusun 
Yahudiliğini ispat eden yegane 

Arasta sokağında profesör Baks- vak'a değildir: 
terın nezaret ettiği kazı ilerle- Geçen sene Paris'teki bir si· 
mektedir. Dün, çok kıymetli bir mo nema şirketi, Berndorf'un "Ca· 
zayık bulunmuş ve bunun ctrafmın susluk" adlı kitabının bütün 
genişletilmesine başlanmıştır. haklarını satın almıştı. "Mat -

Profesör Bakster, bazı mozayık • mazel Doktor" isminde biri 
!arın kemerlerin altında kaldığı ve 
kemerlerden birkaçının yıktırılma- fransızca, diğeri almanca olmak 
sı lazım geldiği hakkında Müzeler üzere iki film çevirecekti. A ra. 
idaresine bir müracaatta bulunmuş- dan çok geçmeden Almanya' -
tur. Bu önergeyi dün tetkik eden dan "Ufa" bir teklif yaptı. A l • 
Müzeler direktörlüğü, kemerlerin 
yıktırılmasına imkan olmadığı ne- man firması, iki filmi çevirmek 
ticesine varmış ve hatta bu kemer· hususunda Fransız finnasile 
lerin tapulu sahipleri çıktığını gör- teşriki mesai edebileceğini bil
m~tür. Bu itibarla. Müzeler direk· diriyordu. Bu, Fran'sızlar için 
törlüğü verdiği kararda şimdilik mükemmel bir fırsattı. Çünkü 
bu kemerlerin yıkılmasına mahal 
olmadığını ve şayet kemerlerin mu· imal masraflarını indirecekt i, 
hakkak kaldırılması Jazım ise bunun Meşhur vazn sahne Maurice 
bütün meydan uenişlctildikten son- Tourneur senaryoyu hazırladı. 
ra düşünüleceğini profesör Bakste- Ve şirketin direktörü hem An
re bildirmiştir.• 

Ö - nabella ve Alice Field ile tema-grendiğimize nazaran, kemerle· 
rin arka tarafındaki arsanın da sa - sa girişti. Her ikisi de bu zor 
bibi .. ':ardır. Kazının ilerleyebil- rolü oynıyacaklanndan dolayı 
mesı ıçın bu arsanın da iı.timlaki çok memnundular. Diğer taraf
gerekmektcdir. tan Berlin'de de hazırlıklara de-

Dünden itibaren Bak.ster kemer-
lerin içini bo aıtm'ıya ve a:aştınna· vaın ediliyordu. Leni Riffens -
Jarını bu yoldan ilerletmiye başla- tahl başlıca rolü oynamağa me
mıştır. Gerek kazı sahasındaki mur edilmişti. "Memur edilmiş" 
kemerlerin ve gerekse binaların is- tabiri burada hiç te yerinde de· 
timlaki ancak kazının sonlarına ğildir. Çünkü Hitler rejiminin 
doğru mümkiin olabiltcektir. en yüksek san'atkar kadını olan 

Dün öğleden sonra Bakster, hafif 
bir ra~ats.ızl.ık geçirmiş ve istiraha· Leni Riffenstahl hiçbir zaman 
te çekılmıştır. Profesör, bir aya ka- memur edilmezdi. O, san'at ale· 
dar kazı iizerinde çalışacak ve minde istediğini, kendi başına 
eylCıl otalarında 1ngiltereye döne- yapmakta tamamile muhtardı. 

ltararaonuna. kadar muhafaza etmek 
"·· ındadır. "Eden'in Romada yaptığı teklifle-
"10r" rln akamete uğramasından sonra In-

cektir. ., Filhakika, büyük Alman firma-
ı:s::::z sının bir içtimaında: 

dc, ı uş.nıeler akim kaldığı takdir- t-riltere vaktinden evvel açılmıyacak· 
teltrangtlterc, bağınsız hareketini tır. Diğer taraftan, Eden, Laval'in 
1 r ele ala<\ıktır. 
tlıp Jıarbe mani olmak için beşeri imkan 
to aratorun söyledikleri nisbetinde herşeyi yapmağa (azmet -

tıicııtdra, ıs A.A. :._ ''New • Chro- miş) olduğunu anlamıştır.,. 
ltonu;s,, gazetesinin bir aytan ile (Echo de Paris) fazla nikbin görün 
ligtan:n Habeş imparatoru, Habe • memekte ve: Şayet Aloisi, Eden gi
'°nunan,k topraklarını müdafaa için bi, toptan isteklerde bulunacak olur
•u•und ~dar mücadele etmek hu - sa, konferansın akıbeti hakkındaki u
elnıişı·akı kararını yeniden teyit mut pek azalacaktır. diye yazmakta-

"' ır. dır. 
~aria k 

Piltato onuımaları hakkında im • (Figaro), genel olarak mevcut zan 
.. ltaf tunları aöylcmittir: ları hülisa ederek diyor ki: 

~Ulu ıranın bize kargı yapmıt ol· "Bugünkü hava oldukça kasvetli • 
~iltcr ~ksızhklara Fransa ile İn - dir ve bir anlatma yapılması imkanı 
tağ111~nın yeni bir haksızlık kata - oldukça şüphelidir. Fakat umutsuz • 

nu sanmıyoruz. lanmağa lUzum yoktur. Lava!. zorlu 
);Ctlıni dev( letler, güvenliğimizi yü- görüşmelerde büyük bir maharet gös 

! taahhüt etmiş) oldukların· termiştir. Bu işte, kendini küçültmek 

istemiyeceği muhakkaktır.,. 
- Bu rolü ben oynıyacağTm ! 

Londra gazeteleri nikbin demiş ve Leni'nin bu isteği, 
Londra, ıs (A.A.) - Paristeki ilk Üçüncü Reich'in bir emri gibi 

konuşmalarda hakim olan hava gaze l" k · 
telerin biraz nikbin tefsirlerde bulun te a ~kı olunmuştu. 
masına sebep olmuştur. Times gaze- Her şey yolunda gidiyordu. 
tesi. İngiliz delegelerinin, Laval ve Filmi çevirmek için bütün im
müşavirlerini çok uysal ve müşterek kanlar hazırlanmıştı. A rtistler 
bir görüş elde etmek hususunda is- angaje edilmiş, dekorlar yapıl. 
tekli gördüklerini sevinçle kaydetmek ınış, bir sürü masraf ihtij ar 
tedir. 

Daily Telegraf gazetesinin Paris edilmişti. Derken günün birinde 
aytarı, Eden'in Fransa ile Ingiltere· Fransız sinema şirketi Berlin -
nin barışı korumağa kesin olarak ka- den şu telgrafı aldı: 
rar vermiş olduklarını göstermek için ''Matmazel Doktor'u çevir. 
bilhassa çalıştığım kaydetmekte ve mekten vazgeçtik. Sonra size 
bu hususta tahmin edildiğinden çok 
önemli bir uzlaşmaya varıldığını yaz izahat veririz." 
maktadır, U. F. A. 

General Kastelno, General Jolfe, General Pou 

Ertesi günü, U. F. A. nın bir Almancası olmadan bu filmi 
direktörü tayyare ile Paris'e tahakkuk ettirmek imkansızdı. 
geldi ve Fransız meslektaşları- Çünkü Faris sinema şirketi U. 
na A lman şirketinin neden bu F. A . nın yardımına güvenmiş-
işten vazgeçtiğini anlattı: ti. Bu suretle hem masraf az o-

B üyük casusun ne oldugu an· Alın 'd 
laşılmış ve Doktor Göbels. böy- lacak, hem de film anya a 
le bir Ari ırktan olmıyan bır ka- büyük bir rağbete mazhar ola
dmm bir kahraman olarak gös- cağından kar fazlalaşacaktı. 
terıımesine ta'hammül edeme • Bundan dolayı Fransa şirketi 
mişti. Bunun için proje yarım vazgeçti. 

[Arkası var] kaldı. ı 

Almanyada siyasal 
bir dava görülüyor 

Berlin, 15 (A.A.) -Temmuz 1934 
deki Hitler isyanının son evresini 
(safha) teşkil eden siyasal dava, harp 
divanı huzurunda 28-8 tarihinde baş 
hyacaktır. Harp divanı. adı Rintelen 
kabine projesi listesinde yazılı olan 
Viyana eski emniyet direktörü Stein
hause l,i muhakeme edecektir. Evel
ce mahkum edilmi§ olanlardan birçok 
}arı, davaları görUldüğü sırada Ste
inhausel'in ismi arkasına sığınmışlar
dı. 

Loid Corcun tenkidleri 
Londra, ıs A.A. - Loid Corç 

işçi birliklerinin ulusal klilbünde 
verdiği bir söylevde hükumetin e
konomi ve dış siyasasını şiddetle 
tenkit etmis ve bugünkü durumun 
yeni bir hilkfimet ve yeni bir parla· 
mento istediğini söylemiştir. 

Belçika • Almanya 
Brüksel, 15 A.A. - Dış Bakanlı

ğı, Belçika ile Almanya arasında bir 
pakt yapılmasının görlişüldilğü hak 
kındaki haberleri yalanlamaktadır. 
Locarno dolayısile esasen Belçika İ· 
le Almanya arasında bir ademi te • 
cavüz andlaşması vardır. 

J aponya • Amerika 
Vaşington, 15 A.A. - japonyanm 

bilyilk elçisi Saito, Fili.ps ile görüş
tükten sonra, artık başka hiçbir ha
disenin iki memleket münasebetle
rine zarar vermiyeceğini umdugunu 
söylemiştir. 

Görüşmede Japon imparatorunur:. 
Amerika gazetelerinde çıkan kari
katürle.ri meselesi mevzuu bahsol • 
muştur. 

V .yana hftdiselerinde ölenler 
Berlin, 15 A.A. - 2S temmuz 934 

te Viyanadaki hadiselerde ölenlerin 
h~tırası için Münihte Felderhalle, 
bır çelenk konulduğuna dair ''Wie
ner Neuigkcitsudelblatt., gazetesin
de çıkan haber tamamile uydurma • 
dır. 

Hiçbir çelenk gönderilmediği ve 
bu gazetenin iddia ettifi gibi. A • 
vusturyahların itirazından sonra 
kaldırılıp yeniden konmadığı kesin 
olarak anlatılmıştır. 

Fransada deprenti 
Clermond • Ferrand, 15 A.A. -

Burada oldukça kuvvetli bir depren
ti olmuş ve fakat hiçbir hasar yap
mamıştır. 

• Luceme, 15 A.A. - Kolordu 
komutanı Wille-yi yazdığı bir eser
de vatan hainliği ile suçlulayan 
mülazım Hagenbuch divanı harp!Se 
askerlikten tardolunmuştur. 

• . Kavnas, 15 A.A. - Yetkili çev
renler Alman nar.tilerine ait seçim 
listeJ.e~inin kaldırılacağına dair Al· 
man kaynaklarından verilmiş olan 
haberi yalanlamaktadı.r. Ve Alman 
partileri üyesinin seçı~ ~ak~ın~an 
mahrum edilmiyeceklerını bıldır • 
mektedir. 

• Viyana, ıs A.A. - United Pres
sin Başbakan Şuşnie-in çekilmek 
tasavvurunda olduğuna dair verdiği 
haber asılsızdır. 

• Buenos Aires, ı5 A.A. - Par
lamento Türkiye • Arjantin tecim 
andla~masını onaylamıştır. 

• Vaşington, 15 A.A. - Ameri
ka cumur başkanı, 30 milyon işçiyi, 
işsizliğe karşı mecburi bir sigortaya 
tabi tutan sosyal güvenlik kanunu· 
nu imze etmiştir. 

• Paris, 15 A.A. - MUstantik, 
telsiz lamba ve aletlerinin gümrük
ten kaçırılması içinde Havre'in bü
yük taşıma ve transit sosyetelerin
den birinin direktörü olan Faulig
ny'in tevkifini emretmiştir. 

• Roma, ıs A.A.- İtalya ile Por 
tekiz arasında bir tecim anlaşması 
imzalanmıştır. İtalyan Portekizin -
den gıda ve ilk maddeler ve Porte
kiz de İtalyadan yapılmış eşya ala
caktır. 

• Varşova, 15 A.A. - Dış Bakanı 
Beck Finlandiya gezisinden Gdini
aya dönmüştür. 

Deniz konferansı 
Londra. 15 A.A. - Resmi Ingiliz 

çevrenleri, Tokyodan gelen ve ln
gilterenin be devlet tarafından im
za edilmiş olan Vaşington andlaş -
masında imzası bulunan devletlerin 
akdetmeleri tasarlanan deniz kon -
feransınm birinciteşrin ayında ak
tedilmesini Japonyaya teklif etmiş 
olduğunu bildiren haberin kat'iyyen 
asıl ve esası olmadığını bildirmek
tedir. 

Böyle bir konferansın Fransa, ln 
giltere, İtalya ve belki de Sovyet 
Rusya tarafından deniz meselesinin 
genel surette mlizakeresi için esas
lar bulunmadıkça aktedilmiyeceği 
tasrih olunmaktadır. 

Tokyo, ıs A.A. - llkteşrin~e 
Londrada toplanacak olan denız 
konferansı için burada hazırlıklar 
yapıldığı haber verilmektedir. 
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TTE TA 
Bursadan Mudanyaya Akın 
Bursa, (Özel aytarımız bildiriyor) - Bursalılar, bu yıl Mu

danyaya fazla rağbet göstermeğe başlamışlardır. Cumartesi 
günleri otomobil ve arabalarla, pazar günleri de trenle binlerce 
Bursalı Mudanyaya taşııunaktadır. Mudanyanın kiralık evleri 
ve üç büyük oteli tıklım trk1Im denecek haldedir. Denizden fay
da uman, dağdan sonra ciğerlerini deniz havasile şişirmek iste
yen Bwısahlann bu akını rağıbetin derecesini gösteren bir ör
nektir. 

Edirnede Sergi Açıhyor 
Edime, (Özel aytarmuz bildiriyor) - 25 Ağustosta burada 

bir ehli hayvan sergisi açda~aktır. Sergiye, Trakyanın her tara
fından iştirak edilecektir. Bu iş için girişilen hazırlıklar bitiril
mek üzeredir. 

Köylüye Dağıtılan Beyanname 
Aydın, (Özel aytanmız bildiriyor) - Aydın Hava kurumu 

ve Halkevi köycüler şubesi başıkam Ahmet Arkayanın başkan
lığında bir heyet Asaf Gökbel, Vasfi Bilge, Hiıkmet Şölen ve 
Becerikle beraber köşk kamununa gitmişlerdir. Hava tehlikesi 
için propaganda söylevleri veren heyet üyeleri bu arada beyan
nameler de dağıtmışlardır. Uye yaznnı iti önemle devam et
m~ktedir. 

Düzce-Adapazarı Maçı 
Bolu, : (Tan) - Dün Düzcede Adapazan gençler birliği 

ile Düzce takımı arasında yapılan maçı ikiye kaT§ı dört sayı ile 
gençler birliği kazanmıştır. 

Bolu ilinde spor ilgisi gün geçtikçe artmaktadır. 

Tokatta Şarap Fabrikası 
Tokat, (Özel aytamnız bildiriyor) - Son zamanlarda yapı

lan tarnnsel araştımıaların sonuncunda Tokat'ta bir şarap ve 
bir konserve fabrikası kurulması muvafıık görülmüştür. Bu ka
rarın bir an evvel tatbik sahasına konulması imkanlan araştı
rılmaktadır, 

ilk Pamuk toplanmaya başladı 
Adana, (Özel aytarımız bildiriyor) - llimizin birçok yerle

rinde iane denilen ilk ağız pamukların toplanmasına başlan
mıştır. Bunların toplanması bir ay kadar sürecek, ondan sonra 

............. ~ 
Merzifon postane· 
sindeki aksakhk 
düzeltiliyor 

Merzifon pa.taaı için bu 6Ütun· 
ela çıkan bir yazı üurine ilgilile
rin harekete gectikleri ve Merzİ· 
fon'lulann isteği etrafında incele
meler yaptıklarını memnuniyetle 
öğrendik. Brı ifi gömen geçiren 
Poata ve Telgraf iapektörlerinden 
bir 3at, Merzifon aytarımua fun
lan .öylemiftir: 
"- Yerköyünden gelen Çorum 

postasını bugün i~in kaldırmağa 
imkôn yoktur. Eskiden Amaaya'ya 
ve Havza'ya iki postamg daha 
uanlı. Onlan kaldırdık. 

Merzilon'un haftada ,,a.taaı 
vordır. Havza'dan gelen üç günlük 
PGdayı, hergüne çıkarmak ihtiya
cı kar§llamaia elverecektir. Şimdi 
bu imkanı tetkik ediyoruz.'' 

Bunun temini, fiiphe yok ki, is
tetin yerine getirilmesi demektir. 
Y alnı.z, gazete ve mecmua gibi pa· 
ketlerin Yerköy'üne verilmemeai, 
rnünhaaıran Merzifon'a ait çanta
larla ve Havaı yolu ile gönderil • 
rneai de göz önünde tutulacak bir 
noktadır. 

Adanada C. H. P. 
yeni binası 

Adana, (Özel aytarımız bil
diriyor) - Genel caddelerdeki 
ağaçların iyice büyüyebilmesi 
için elektrik direklerinin ortaya 
alınması urayca karar altına 
ahnmıı, Kolordu Caddesinden 
işe başlanmıştır. Bu caddenin 
ortasına da bir yaya kal4ırımı 
yapılmaktadır. 

Belediye karşısında kurulan 
Cümhuriyet Halk Partisi bina
sında yapı bitmiştir. Adana 
Halkevinde bulunan Parti ku
rağı yakında buraya taşmacak
tır. 

1 
K ÜÇUK TELGRAF 
HABERLERi 

POLiS 

~llnan kurşun 
Tahkikatı 

Bundan iki ı;rece evvel yeni kuru.
lan Ayasofya müzesinin kubbeai üs 
tündeki bazı kurşun tabakalarının 
çalındığı haber alınmı§tır. Hırsız -
lrk, dün Müzeler idaresine haber 
verilmiştir. Direktörlük çalınan 
kurşunların yerlerini tespit ederek 
hazırladığı raıporla vaziyeti Emni
yet direktörlüğüne bildirmiştir. 

• Şimdiye kadar on be§, yirmi 
dolandırıcılığı görülen sabıkalı 
Mevlüt, Polis tarafından şiddetle ta
kip edilmekteydi. Mevlüt, evelki gün 
gene Unkaparunda Yaşar isminde bi
risini dolandırmak için yanına sokul
muş ve it üzerinde yakalanmı§tır. 
Sabıkalı dolandırıcı hakkında tahki
kat yapılmaktadır. Kendisi adliyeye 
teslim edilmiştir. · 

• Kurtuluşta oturan İlya tram
vay ile Beyoğluna giderken Ab • 
dürrahman isminde bir yankesici 
yelek cebini kesmiş, 80 lirasını ça
larken cürmü meşhut halinde yaka
lanmıştır. 

• Zincirlikuyuda Halidin ahırın
dan evvelki gece yangın çıkmış, süt 
çü Hasan ağanın bir beygiri ve ahı
rın bir kımnı yandıktan sonra ateş 
söndürülmüştür. 

• Tahmil tahliye amelesinden 
Halit oğlu Yusuf, isti.f ettiği balye
leri düşürerek altında kalmış, aya
ğından yara alarak Beyoğlu hasta
nesine kaldırılmıştır. 

Zehirli gaz hücumlarına 
karfı 

Zehirli gaz hücumuna karşı tehir· 
de yapılmakta olan tetkikat devam 
ediyor. İstanbul tarafında eskiden 
kalma birçok sarnıç ve mahzen bu· 
lunduğu için bu tarafta aığmak terti· 
batı kolayca yapılabilecektir. Fakat 
Beyoğlu cihetinde biraz güç olacak
tır. Çünkü bu civarda mahzen ve sar
nıç yok denecek kadar azdır. Bunun
la beraber önemli incelemeler sonun
da bunun da çaresi bulunmu9tur. Bey 
oğlu tarafındaki ekserisi büyük olan 
kargir binalann münasip bir odası sı
ğmak haline konacak, tehlike vuku· 
unda o binada oturanlar bu odaya 11-

ğmacaklardır. Tetkikata devam edil· 
mektedir. 

Dün Bir Gazetenin iki Sa 
Süren Müdafaası Yapıld 
Astarar gazetesinde çıkan b i r 

yazıdan dolayı Yedikule ·Ermeni 
hastanesi başhekimi doktor Serkis 
tarafından Astarar gazetesi aleyhi· 
ne açılan davaya, dün de birinci ce
za mahkemeeiııde bakıldı. 

Her iki taraf ta iddia ve müdafa
alrını yaptılar. İlkin doktor Serkia
yarun vekili NaTIIlİ Nuri, krsaça id
diasını anlatarak, müekkilinin Aa
tarar batmuharriri Arslanyan tara -
fından açılan davadan dolayı bera
ati.ni istedi ve bilakis, kendi aleyh
lerine Astararda çıkan makalenin 
battanbaşa hakaretle dolu olduğu -
nu ileri sürdü. 

Bundan sonra Aetarar sahibi ve 
bapuharriri Arslanyanrn vekili E
sat, çok uzun süren müdafaaaını 
yaptı. 

Esat, müdafaasında, mahkemenin 
on celaesini işgal eden, karşılıklı 
olarak açılmış üç davanın nasıl ve 
nereden doğduğu, her birinden mi -
saller getirerek ve kelimeler üze -
rinde durarak anlattı ve bu arada 
Astararda hafiflik başlığı altında 
çıkan yazıyı ele alarak, hafiflik 
kelimesinde hakaret bulunmadığını 
gazetelerde çıkan hafiflik ltelime -
sinden misaller göetererek izah et
ti ve sözü Ermeni cemaatinin idare 
ettiği Y edikule hastanesinin vazi
yetine getirerek, hastaneden çıka -
nlmış bir hekimin Norlor guetesin
de neşrettiği bir mektup dolayısi
le müekkili olan Astarar başmuhar
ririnin bu mektubu tenkit eden bir 
yazı yazdığını söyledi. 

Bundan aonra, müddei umumtıl .. 
ğin Astarar aleyhine açtığı davanın 
Matbuat Kanununun 42 inci mad -
desine uygun olarak açıldığını ileri 
süre!'ek dedi ki : 

- Kanunun bu madde11ine göre 
gazeteler, k~ndi aleyhl.:rirıd~ açı • 
lan davayı. gazetelerinde yanmaz· 
Jar. Kanuna bu maddenin konmasın· 
daki sebep şu idi : 

Dava edilen şahıs. dava eden •· 
leyhinde, kendieini davaeına pipan 
edecek ıekild,e neşriyat yapılıyor· 

du. Maksat, buna mani 0JmakU0 

Halbuki, bizim hakkımızda cta• 
açıldığını kaydeden yazımızda d 
ufak bir hakaret yok.tur." ._._ 

Bundan sonra müddei umuıntl,. 
makamı, Esadın müdafaasında bld 
noktalara cevap vermiş ve ~ 
tarafından görülecek başk.1 davalaf 
olduğundan müdafaasmı kısa ket' 
meaini kendis~ne bildimıiştir. ~ 
bu ihtara karıı: 

- Mahkemenin büyük bir sabd" 
la beni dinleyeceğine eminim 1 di1J" 
rek müdafaasına devam etmiş ve~ 
saatten fazla süren müdafaasını ur. 
tirerek, müekkiJi Arslanyanm betti' 
atini istemiştir. 
Duruşma karar verilmek oıeı«: 

başka güne bırakılmıştır. 
• Arnavutköyünde Hatice ve f{f" 

ecrin evinden 1500 lira kıymetin 
elmas ve ziynet eşyası ç:ıım~Kı-_ 1 
suçlu Muhsinle nişanlısı Güttr.~ -~ 
teybine açılan davaya, dün bir~ 
cezada devam edilmit ve bazı phitf 
Jer dinlenilmi§tir. 

• Polis nezuethane11inde, kanudl 
aykın olarak tutulmut kiıı" ııse:ıcıı:ı 
hakkında bir yazı yazdığmdan do '" 
layı Son Posta aleyhine Emni 
Müdürlüğünce takibat yaıpıldığ 
yazmıştık. Dün, Son Posta muhat'" 
riri müddei umumiliğe çağrılarall;, 
kendisinden bu yazı hakkında b~ 
şeyler aorulmuştur. 

• Evvelki akşam, Büyükdered .. 
Trikof isminde bir Bulgar, evvel 
nişanlı bulunduğu Vaeilikinin k 
deşi Koço tarafından Cildürülmüt 
tür. 

Xoço ile Vasiliki., Büyükdere 
Y~niköydeki bağlara doğru gide 
ken, Trikof önlerine çıkım§ ve "I 
silikiye utaımak iatemittir. K 
bunuıı üzerine Trikofa çekiliıp gi 
me11ini ihtar etaıiı, Trikof bun 
dinlemeyince Koço tabancamı ç 
mit ve Trikofu yaralamııtrr. T 
kof, derhal Etf al haatane11ine kal 
dınlmıfl& da biraz sonra ölmüt 
Tahkikata genel aavamanyar 
mil el )DoymuftUr. 

Kazanç beyannamel•· Liman ltçllarini yani bir Feaflval'e hazsrhk 
rlnin tetkiki haber endlpye dUtUrdU Birsok Avrupa ıehirledııde ol 

1931 senesinden 1934 seneai ıroııu- Buııclan bir mBddet nvel Liman ~bu yıJ.duı itibaren bql 
na kadar muhtelif mıntakalardaki Us Jııet yıl bizde de yapılacak 

Ük 1 fl f ka yükleme ve bopltma ameteıerite U- ..._, 
m e le er tara ından verilen - man idare.si arasında çıkan ihtıtit' .a& (şenlik) etrafındaki 
.zanç beyannamelerinin Beyoğlu ma nrlıldara devam edilmektedir. B 
liye müteJıassıaları komisyonu tara· üzerine yapılan müzakerelerde ı · iti muvaffakiyet elde 

1 ~f~ın-d~a~n~~~~f@~~·~·f.!~~·~F1İiİidİa~a·l~ı li~fli!ll[t~~l~!.~1~6~-~ v~ ıu ıehirlerinde 
1 ye t e e fi- ı em allCrf görmiiı olan 

zere komisyona verilen 6500 beyan- açığa çıkarılinasr karal'lettı.rılmıştı. aiyft]ef ele kıomiteye alnımııtır. 

kozalann devşirilmesine başlanacaktır. 

ınnKoza;;:;:.:m:ah::;:s:Wün:·~·~iia~1>11~·~asa:::da~g~e~a~::~iiU~~ye~r~==!!!r~ 

Bütün evler bir renk olacak 
Kırşehir, (Özel aytanmız bildiriyor) - Şehrimizdeki bütün 

yapıların muayyen renk boyalarla boyanması kararlaştırılmış, 
bunun için il_gililere tebligat yapılmıştır. Bu kararm tatbikine 
geçildiği için şehrin yüzü değişmeğe yüz tutmuştur. 

Yıkılan toprak dükinlann yerine iki ay içerisinde betondan 
40 dükkan yapılmıştır. Hergün birkaç yeni dükkanın temeli 
atılmaktadır. 

• p, 
san, Yusuf, Mehmet'ten müteşekkil
dir. Denizcilik Heyeti Başkanı Cemil 
kafilenin başındadır. 

• Karamürsel, (Tan) - Uç ay· 
dır devam eden Kocaeli ityar ve öğ
retmenlerinin kampı bitmittir. Kamp, 
bundan böyle her yıl kurulacaktır. 

• Merzifon, (Tan) - Bando teş
kilatı şefi Fazlı Çavu§, Mardin Halk
evi bando ıefliği vazifesini üzerine 
aldığı için bu~ .ıdan ayrılmak üzere
dir. Kendisini sevdiren Fazlı Çavu
şun bu ayrılışı teeaaür uyandırmııtır. 

Çorum, (Tan) - Bu yıl Sağlık Okulundan JS genç mezun olmuştur. Yukarıki resim, yeai 
mezunları öğretmenleri ile bir arada gösteriyor. 

nameden 4000 den fazlasının ince- Bu yoldan olmak üzere Liman -ge- KıeiDite hergtln toplanmakta 
nel direktörlüg~ü yakmdan Liman ır--ı Ji ••1--ıiyetl ilf'_i .. b lemeleri bitmiştir. c.uva n m"5~- :il' 06 

Sevk müfett1•llğine emir verecek d··'-1 '1''-leri ~--e '---rla11 Şimdiye kadar yapılan tetkikler'• ., YA arı yenı ı.-; """" ~& 
ve çıkarılacak~e · seçilmeel ..... 1 ro- ta·'a~ıııa illve de mükelleflerin beyannamelerinde ,_.. -ıt o an P •-- a& • için sıhhi bir fapdaca.d&". kted' 

gösterdikleri kazanç yekiinuna ili· Bu mueyenede r tıterint ta • m~estl~l bizde ilk defa yapıl 
vesi lizım gelen miktarın bir buçuk hammülü u olanlar ayrılacak ve ~ 1 ..____ d'kır. 
milyona yaklaıtığı anlatılmaktadır. için ~k giise o-ma 1 

Yani böylelikle 1931 den 1934 aonu- mıpr lira ikramiye lle açığa çıbo e liyor. Memleketimisüı gençle 
na kadar yapılan kazanç tahsili.tı - rılacaktır. ele mill! oyunlara ittirak edeceklel"' 
nın bir buçuk milyon eksik olduju Bu ıuretle bit' m1ktar aelacak o- dir. Bu eebeıple muhtelif milll 
anlaşılmı,ıır. lan amelelerden gwlye kalanlannm lar ı.pit edilmelıııtedk. Bunlar 

Bütün be~nnamelerin tetkiki bugiinkUn itlerle ıeçinebilecekleri uıcta Zeybelr. Orta Anadolu, Yu 
bittikten ve bulunacak yeldbı da E 
temyizden geçerek tudik edildik • umulmaktadır. rı Anadolu, Seıpetçi oyunu, 
ten sonra bu paraların tahsili için Fakat timdi de Uman amelelerini rum ban ve Dadat oyunları bu 
tazım 2'elen muamelelere başlana - başka meaele telifi. diltilrmll§tilr. maktadır. Muhtelif yerlerdeıı 
caktır. Bu da, bundan bir mflddet evvel Li· lana notaları tedarik edilmittlr. 

Tapu va kadastro itleri man tarife komieyonu tarafından oyunlar muntazam bir ıekilde ..,. 
Tapu ve kadastro genel direktörü teepiıt edilerek Ankaraya g6nderi • erbkle bir ku tarafından oynana 

Fahrinin Balıkesir. Bursa, Izmir ve len yeni yükleme ve botaltma tari• caktır. Komite ayrıca Halkevi, GiM 
havalisinde tetkikat yapmak üzere fuinde bir takım tenailklar yapıl· 1 s • tl besile de tcmu e~ 
gittiğini yazmııtık. Genel direktCir • ana ar tU -" 
Bursa, Balıkesir ve diğer mmtakalar· dığına dair çıkan haberlerdir. rek programı geni§letmektedir. :8 
da tetkikatını ikmal etmİ§tir. Direk- MUzede kurulan tarihi oad1r dan batka her villyetteki halke•1" 
tör, lzmir ve nuntakuında da tetki· Askeri mise tarafından müze bU rile de tem1ı1 edilHeık miııt ~~ 
kat yapacak ve sonra lıtanbula dCine ne bir ay evvel kurulan tarihi çadı· rm notalan istenecektir. y..,.--·. 
cektir · nn dün kaldırlmaaı takHriir etmit ite memleketlerden de notalar itte~ 
Bebek bahçesinde danall çay de gerek aeyyüılann ve gerekte bal- Fe.tivalden bir hafta evvel . --t~. 

Emlak ve emval komiayonculan, lan fa.ala aWra ı&terdilderi anlqıl- rilmesi temin edilen bütün n~ 
dellallar, muakkipler cemiyeti, bu ak mıttır. Bunun için Müze direktörlü· tetkik edilecek ve bundan _.-
pm Bebek bahçesinde büyük bir ıar ğü çadırnı Aiuatos nihayetine kadar çalgı ile pt09alara bqlanacaktlf
den parti huırlamqtır. Garden parti emilik ~ 
saat 8 de bathyacaktır. Bu münaae- kaldınlmamaamı muvafık görmüıtür. ıuretle Fntl"f'alde hiç a.c fff. 
betle birçok eğlenceler ba.urlanmqtır. Çadırı ton bir ay içinde tahminen 10 kilmiyecektir. Komite bu yolda 
Danslı çay, sabaha kadar sürecektir. bin kiti ziyaret etmİ§tir. fitler de buırlamııtır. 

Na. 89 
1 

dinleneceksiniz.. ı yorum. Neden böyleyim? ı doktor~uk olduk desene.. ı yuyor, suratı hiç gülmiyor, bo-
-===-=--=ıı=ı==--=---=---a= Dedi ve .. Sözüne ekledi: Zatürreeyi de geçirdikten son Dedı ve .. Yerinden kalktı: yuna soruyordu: V O S M A 1 - Sonra ben bir iki arkadaş ra hem çok zaif düştüm, hem de - Haydi biz gidelim bari - Çok mu hasta buluyonu -

yor, bir yandan da Faııı:~ 
Kerimin bu 101"U§larmı OU--

yordu: bit 
alıp geleceğim!. sinirlerim bozguna uğradı. ör: Güney?.. nuz doktor?. 

Etem izzet BENiCE Ve.. Fazılın ne diyeceğini tada ciddi hiçbir sebep yokken Diye kanımın gözleri içine Güney ile en çok konuıan 
beklemeden oradaki oda hizmet bunun böyle oluşuna şaşıyo - bakarak ilave etti: Fahreddin Kerimdi. Küçücük 

Benden sonra da yqıyacak -
6ID, kendini üzme .. 

Diyor, iki yanında biriken 
doktorlarm önünde böyle konuı 
tuğu için sesi titriyor, üzülüyor 
utanç duyduğunu göstermek is 
tiyor, kızarıyor bozanyor, ha -
kışlanru önüne bakmaktan ayır 
mıyordu. Ve.. Bütün konuşma .. 
lar olurken oradaki genç doktor 
lar da biribirlerinin gözleri içi • 
ne bakıyor, 

- Nasıl?. 
Görüyorsun ya .• 
Aşk dediğin böyle olur!. 
Der gibi biribirlerine işmar 

ediyorlardı. t 

çisine: rum. - Kendimi çok takatsiz his- boyu, ufak tef~öriinüfii, ao -
- Git söyle araba hazır ol - Ramiz bu sözleri karşıladı: sediyoruın!. kulganlığı, bol kGlnıtuıu hemen 

sun.. - Zaten bunun böyle olacağı Sonra, güle güle Ramize pka onu Güney ile yakın bir tanış ya 
Emrini verdi. Güney Ramiz· belli idi. Son iki üç aydır, sinir etti: pıvermiıL- Elaya çalan iri ui· 

den soruyordu: içindesin. Hastalanmadan önce - Yahu .. Mazhar ömıan ha yah gözlerini bol kirpiklerinin 
- Ne oldu böyle doktor?. de böyleydin. Hastalıktan son. na üstelik bir de delilik kondu- altmda kırpa kırpa ve çıkık alm 
Ramiz orta yaşlı, çok ciddi ra, birden hızlandı. Bugünkü rur. Arkadl.§lmJZ filin ama, o- h, çıkık elmacık kemikli, kırpık 

görünüşlü, ağır konuşuşlu, ol • kriz birşey değil. Fakat, hasta- nun gözünde kendisinden başka kesik bıyıklı, avuç içi kadar &ti· 
gun bir adamdı. lığı önlemek lazım. Herhalde akıllı yoktur.. rünen esmerimsi yüzüne her sa 

- Hiçbir şey. Bir sinir krizi.. ben bir iki arkadaşla gelece - Ve .. Fazılm bu sözlerine hep niye değişen bir poz vererek: 
Dedi, devam 1!tti: ğim ! birden gülüştüler. - Hiç bir şeysi yok Fazılm, 

mak ;~e~~ olsa böyle bırakma· d:ı:~:k ~~u bükiik. tam bir !_!!~~~~~----~~~~!~~~! Bab:o~:~zünü Mazhar ös 
Fazıl, üzgün bir suratla: - Peki beklerim.. Ramiz dediğini yaptı. Maz • mana na onaylatıyordu: 
- Biliyorum, ben hastayım. Diyor, soruyordu: har Ösmanı, FahrettiQ Kerimi - Değil mi profesörüm?. 

Sinirlerim çok bozuk! - Kimleri g~tireceksin?.. aldı, geldi. Mazhar Osman iri, koskoca-
Dedi ve .• Kansının iri, siyah, - Mazhar Osmanı, Fahred· Fazıl, bu iki sinir doktorunun man görünüşlü gövdesi ile maro 

Fazıl iyice açıldıkte 
Doktor Rami~ 

sonra katmerli gözleri içine bakarak din Kerimi düşündüm.. uzun bakısmdan geçti. Güney ken bir koltuğa oturmuş ve o-

- iimdi siz doiru eve PdiP. 
sözünü sürdürdü: Fazıl: her hekimin yanmda duyduğu nun genişliğini doldurmuıtu. 

- Bco itiıı içinden çıkamı • - Olur, güzel. Biz de artık kederi bunlamı yanmda da du· Bir >:andah Fazıl ile konuıu· 

- Öyle bayan, kocamzıll 
bir ıeysi yok! 

Fakat, .p 
-,. Bir ~tan elli liraya 

der.. • ,,. 
Bir da111~an on bet 1ita 

lır.. --Bir ra iç yüz nraya Y• 

rirDeli d.uti deli, akdb cıedlf' 
akıllı olurt:::=: - bil 

Dedikleri Mazhar Ö~ ~ 
tün bu söylenenlere sanki da ır 
tılıkmıt gibi Fazılm Y~ioi* 
zun U%Un oturuyor, bol 111'1" 

ıuyor: ~ 

- Deli çok.. Yatak az.."';.:.« 
Bakırköyüne istediğim ~ 
veremedim. Yurdun her.~·~ 
dan aklına esen bize gebY 

Diye dert yanıyordu..:; 
lık söz çoluk çocuğa ~ö 

rA.rkdl .. 



16 - 8 • 935 T ~ N================================================ 7 

G LATASARAY SEGET'DE 
lstanbulda Yenilen Seget Takımı Diş Biliyor 

V Seget, 13. 8. 35 
i.ı apurumuz İstanbuldan akşam 
k:e:ı beşte hareket etti. Halbuki 
h ftlcmiz beşten sonra altı buçukta 
ınareket edecek olan diğer bir Ro-
e~ vapunle s yahat edecekti. Ço

eu lan d nız tutmasın diye bu va
P~rdan vazgeçilerek on bin ton hac 
lllındeki buyuk vapur ile. fakat yal
~ı:ı: dört beş saat geç olarak Kös-
enceye gelebildik ... 

h Ögle yemegi yenildikten sonra, 
eınen Bükreşe hareket edildi. Ak

§aın Yemegi Bükreştc yenildikten 
~onra da henüz yemek hazmolma -
dan Segete gitmek ıçin trene bin -
ık. On dokuz saat suren tren yol

~~lı.tgundan sonra S gete gelebil -
bık. Trende bizi, iki istasyon evvel 
t ır ınurahhas gelerek karsıladı. 1s-
~~Yonda da buket vererek nezaket 
~0~terdılcr. Hemen otelimize grle
l e uç günlük yokulugun yor lun
ugl unu çıkarmak için istirahate çe
<ı dik . 

Scgetin açık hava op,crosında sahn.enı'n göriinü~ii 
Foto: Licbmann 

. Bugun yani ertesi gtinü ögrendi
~ıne nazaran Segetliler Türkiycde 
ta aglubiyetlerini unutr:ıamışlıır ve 
v ktınlarını Peşte kltiplerinden tak- , w 

1Ye ederek bıze ders v"'rmek isti- Venus stadında oynayacagını haber 
aldım. Bu iki sahada O. N. E. F. sta-
dı gibi ölçüsü, bakımı pek yerinde de
ğildir. 

hadım etmiş bir futbol. .. Bir kere gö
rürseniz, dört sene görmemekle pek 
büyük birşey kaybetmezsiniz ... Bun
lo.rın oyunu ancak, bunlann aksi me
totla oynayanlara karşı mücadele ha
linde iken ihtimal daha güzelleşiyor. 
Yoksa Orta Avrupa kupasını her se
ne seyretmek için kilometrelerce se
yahate katlananların büyük futbol 
hastalan olduklarını kabul etmek la
zımgelecek ... 

"'il lJIJ bolHIC 

F-oto: Lıebmann 

!~r~armrn. Milli oyuncuları olan sağ 
g 1 ları da. Peştede Ferençvaroşa 
ca1tığı halde, bize karşı oynaya -

llç~~et kasabasında enteresa:ı olan 
l'ıı hava operası da Orta Avrupa -
l!~ en buyük açık hava operası ... 
ba tada hatta onların en büyük dini 
bu Y~.aınıarı oldugu için bu operada 
~~u.k müsamereler yapılıyor ve 
geh s.ı Cumur dahi geliyor. Seget 
dır rı Ytiz on bin kisilik bir şehir -
ııa~ nayram dolayısile otellerde, 
l::t 81Yonlarda yer bulmak güçtür. 
~ftan hep opera için geliyorlar. 

la b~~ı.rnız ayın ıs indedir. Teigraf
~ 11ldırece im, imdilik Allaha ıs

r adık. • 

LOtfi Aksu 

G 

Gaıatasaraym BUkreşte 
Yapacağı maçlar, Admira 

'a~e A v u s t u r ya futbolü 
Qerı~re 13 (Hususi muhabirimiz· 
rı\U\ - Bu hafta Avusturya futbolü
l:<>aterıe ?ldugunu. ne hale geldigini 
llın . t~bılecek kuvvette olan Admira 
~itrı 1;1 maçını seyrettim. Birini, bi
Yuv ener - Güneş takımına yenilen 
lladıentu.s •. ikincisi de C. A. G. ile oy
dı. a· ~kısmi de büyük farkla kazan
~erıı ırı!lde 4- O, ikincisinde 6 - 2 Ro-

1\aerı. yendi. 
lttıt ınıranın oyunlannı seyre gider
den ~stladığlm Unira Trikolor reisin 
dıtrı alatasarayın geleceğini haber al 
ha 1~ Bura gazeteleri daha reklama 
geçenınadılar. Kuliıp reisile aramızda 
hakk so,lerı yazmak Türk futbolü 
g()steında burada başlayan kanaati 
~o rıneğe yeter. 

tasar:en reisi - Bili~ misiniz Gala
Verıus~ı 24 iınde bizimie, 26 sında da 
ll'el'ler.~ oynamak üzere getirtiyoruz. 
~eı tes· uneş takımının bıraktıgı gü
ePey iır~erle Galatasaray maçlarından 
Caıata stıfade edeceğimizi sanıyorum. 

Cev sarayın kuvveti nasıldır? 
r>eıt tap veriyorum - Şimdiye kadar 
llıarıy:~ınrnıyan Türk futbolünü Ro· 
taraf 

1
• .a sık sık seyrettirmek her iki 

" Çın · · Cti b ıyı olur. Galatasarayın kuv-
teceni;~akpgım şeklinde de sizin dc
:rasırıda eh ıdı. Esasen futbollerimiz 
lır ~a enuz pek büyük farklar yok 
Oklldu nnrndayım. Bizim gazetelerde 
oy.. guma go" b' 'k" k . t "'rıcu İl . re, ır ı ı uvvetlı 
"Yarı turn e. takvıye edilerek Macaris -
b~ 01.tgra~ısıne çık~n <;ialatasaray bura 
ltıni : 1 vakıt ıyi oyunlarından 

~ill'lrıed Çr. arabilirse sizleri kazanır 
h erırn 
ol'\C" , 

~ı'- ts!e kon 
it a~n uşrnamızı burada bitir -

!'... &porcuıondan ayrıldıktan sonra ba
"" \Jnir ar~ sordum. Galatasarayın 

a rikolor iahasmda yahut 

Avusturya fufbolU 
Tribüne yerleştiğim zaman o kos

koca O. N. E. F. stadının baştan ba
şa dolu oldugunu gördüm. Bir gün 
evvel Yuventus'u yenen Admiralılan 
C. A. O. önünde de seyretmek üzere 
sayfiyeye gitmemiş ne kadar Roman
yalı sporcu varsa stada hücum etmiş
ler ... Belli ki Avusturya futbolünün 
itibarı burada çok yüksek ... 

Güzel, heyecanlı, futbol bezginliği
mi giderecek gibi bir oyun seyretmek 
ümidile yerime adamakıllı yerle§tİm. 
Maç başlamadan Avusturya oyunu -
nun göreceğimi sandığım birçok can
lı sahnelerini tasavvurumdan geçiri -
yordum. 

Oyunun umumi gidişini, maçın ne 
ticcsini yazmadan unu bildireyim; 
bugünkü A.vusturya oyunu, dünyala
" aıtust etse, her mlllete düzı.ineler
c~ g~l atsa futbolün dişisini oynayan 
hır sıstem olmaktan kurtulamamağa 
mahkum, kombinezonun ifratına ka
çarak bütün ilcaılığı ile beraber he
lecanını tamamen bitirmiş, kendi 
kendini yemiş bir futboldür.0 kadar 
ı uhsuzlanmış ki, maçlarını görmek -
tense, hikayeledni, tafsilatını okumak 
belki daha canlıdır. Hakikati. yazının 
ve sözün altında kalmış bir oyun ... 
Bir gün bizim Kadıköyündeki bir 
maçta dediğim gibi eğer kale direk
leri olmasa bu adamlar kombinezon
la Kadıköy iskelesine kadar gidecek
ler .. Burada da kale direkleri olmasay 
dı, bütün Bükreşi kombinezonla piya 
sa edeceklerdi. Keten helvası açar gi
bi, çevire çevire, kombine.zonlan tel 
tel ede ede boyuna topu aralarında 
döndürüyorlar. 

Fransız münekkidinin dediği gibi 
"futbol oyunundan ziyade. futbolün 
valini yapıyorlar.,, Erkekliğini zorla 

Bazı lngiliz muharrirleri Avustur
ya - lngiltere oyunundan sonra Viya
nalılarm fevkalade ince kombinezon
larından hürmetle bassediyorlarmış ... 
Herşeyin ifratı fenadır, fakat. Avus
turyanrn kombinezon ifratına düşmek 
tense, İngilizlerin ı?Üt ifratına düş
mek herhalde hayulıdır. Avusturya 
kombinezonuna kendi futbollerinde 
hasret çeken İngilizlere şöyle denebi
lir : Eğer siz de onların futbolilnü oy 
namakta devam etseydiniz, liğ maç
larınızda 60,000 lik seyircinin yarısı
nı bir senede kaybederdiniz. Seyirci 
buhranı Merkezi Avrupadcıki ~ibi si
zin klüp1eri de öldürürdü. lngiliz 
halkını stadlarda tutan futbolünün 
daima heyecan tarafına kaçmasıdır. 

Admiranrn on biri keten helvası ya 
par gibi aralarında kombinezonları 
evire çevire, tellendire tellendire Ro
manyalılar altı gol atıp sahadan çık
tılar. Kale önlerine kadar gelip içeri 
topu atacağına daha yakın arkadaşı
na vererek seyircilere ah! )ar vah! 
lar çektiren şu birinci sınıf ViyanalI
lar hakikaten pek ince oynuyorlar. 

Fakat ben onların inceliğine; çıt 
kırıldım diyeceğim. Süsünde, giyini -
şinde fazla inceleyim derken cıt kırıl 
dımlığa düşen küçük beyler, Beyoğ
lu caddesinde ne kadar tuhaf görünür 
lerse. bu Avusturya futbolü de bir 
spor çayırında onlar kadar tuhaf ka
çıyor ... 

Allah bizim futbolü bu kadar ruhu 
nu kaybetmekten muhafaza etmiş ... 

Eşref ŞEFJK 

Mısır Muhteliti - Red Star Maçı 
-

Fransa'da futbol mevsimi Red Star'ın Mısır muhtelitile yap· 
tığı maçla başlamıştı. Mısır'lılarm 3 - 1 kazandıkları bu maç
tan bir safha: Red Star kalecisi sıkışık bir vaziyette kurtarış 

• Yapıyor. 

O impi atlara 
Girmeli miyiz? 
Bir 
gir 

ucu u 

U usal Sa ga 
Bisiklet Yarışı 
Mesa e 
metre 

~ o 
~·k 

• • 

Ulusal savg.a r·arışırr.:ı ya ıl n Koca
eli bisikf0t~ılerinden Orh n, Kadri, 

Yunus 

TA 
Gündelik Siyasal Gazete 

TELEON{v ııl i:2 t9 
td re ı crı : 4310 

TELGRAF: "TAN,,lstnnbu 

ABONE 
Turk ye ı D rı ç n 

L r K Lı J K. 
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AD YO 
D 

ıre Radyosu Tehlikede 
Bir zaman sonra Kahire 20 kilo -

vat anten enerjisile çalışmağa baş -
ladı. Fakat dalgasını dcğiştirmeğe 
mecbur olduğu halde Brüksel ayni 
dalgada programlanm yaya durdu. 

Bunun sebebi de Brüksel Kahire 
den mesafece çok uzak ve kudreti 
yalnız 15 kilovattan !baret olduğu 
içindir. 

Bununla beraber kışlan cenup Av 
rupasından Kahire. çok iyi işi?i!ir -
ken Brüksel'in tacızatmdan şıkayet 
edenler az değildir. . 

Türkiyenin Trakya kısmındakı 
radyo amatörleri de iyi havalarda 
Brüksel'in Kahireyi iz'aç etmekte 
olduğunu iddia etmektedirler. Bel
çika radyolarının ikisi de Brüksel
dedir. Birinin dalga uzunluğu 322, 
öbürünün 484 tür. 484 metredeki Ka 
hirenjn üzerindckidir ki. kudreti 15 
ten 100 kilo~ata çıkartılacaktır. 
Eğer 100 kilovatı:ı çıkartılacak 

Brüksel dalgasını değiştirmez ve 
bugünkü yeı:inde kalırsa Kahireyi 
en müsait havada bile dinlemek ka
bil olamaz. 

T. BLEDA 

AFTA BiR ÖGÜT 
• ozukluk makinenin neresinde? 

Ctinku gürültü, anten ve topraksız 
k n c' yni ahenkte devam ediyor-

Bunun uzerinc hoparlörü yerin
d n çıkartarak başka bir makinaya 

taktık ve gördük ki, bozukluk onda 
değil. Sonra lambaları yerinden çı
kartarak bunları da muayene ettik 
hiçbirinde bir bozukluk görülmedi. 
Makinayı gene monte ederek acen -
tası olan mağazaya götürmekten 
başka çare bulamadık. 

Bu makinalardan elli, altmış ta • 
nesini tamir eden acentası da bu 
garip sadanın makinanrn hangi kıs
mından geldiğini anlıyarnadı ve ma 
kinanın bütün parçalarını yerinden 
sökerek muayene etmeğe başladı. 
Bozukluğun nereden olduğu bu 

dakika bilinmemektedir. Gelecek 
hafta sonucunu gene bu verimiz
de bildireceğimizi umarız. 

HA BERLER 
ünya m en bUyUk Radyo 

s rgisi hangisidir? 
Londrada ayın 14 ünde, yani dün 

rçı mı olan ergi dünyanın her ta 
r ında açılan radyo sergilerinin en 
uuyu udur. Şimdiye kadar yeryü -
zi.ınde bu buyuklükte bir radyo ser 
gi ı acılmış değildir. 

Sergide 500 muhtelif tiplerde 
radyo aleti bulunmaktadır. Yedek 
cıksam. hoparlör ve sair gösterile -
cek eyler ayndır. İng\l.z radyo ida 
resı halka cok ucuz fiatla radyo sat 
tırmak için icap e.den tertibatı al
mıştır. 

• 
Fransız Radyosunda yasak 

Frar. ız telsiz telefon idaresinin 
fi ol n posta telgraf bakanı ver -

mı oldugu bir emirde hükumet ta
rafından idare olunan radyo istas
yonlarında maceraperest ve polis hi
k·yelerınin anlatılmasını yasak et -
mi tir. 

• Otomobilli Radyolarda kaza 
R dyo makinalarr yerleştirilen o

tomobillerin ilk ortaya çıktığında 
konservatuvar belediyccile.r kaza -
dan çekinerek otomobillerde radyo 
bulunmasını bazı bakımdan doğru 

rm mi !erdir. 
Bu damların iddialarma göre o

tomobıll rın hareketi esnasnıda ve
rilecek radyo ~onserlerini dinliyen 
otomobıl kullanıcısı dalarak önün -
d kını gormiyecek ve kolaylıkla bir 
k z ya ugnyaı;a tu. Halbuki bu dü 
unc nin tamamile aksi sabit olmuş 

t r Nevyork belediyesinin bir res
mı i tati tıkınde yapılan otomobil 
kaz 1 rının yüzde Sinde radyo ma 
ın ı bulunuyormuş. Kaza olduğu 

sır da bunlardan birinde yalnız yüz 
de birinde radyo çalınmakta imis. 
Bundan anlasılıyor ki. kazalarla ot~ 
mobılde radyo makinası bulunması 
n•n bır ba lılıgı yoktur. Bunu he

p tımyerck Nevyork belediyesi 
r dyol otomobillerin kazaya sebe -
bı t verenlerine agır bir ceza ilave 
etmi tir. Söyle ki, her kazaya mey 
d n v rc.n radyolu otomobil sahibi 
k nunun verdigi cezaya ilave ola -
r k 50 dolar para cezasına çarpılır. 

• v· ana polisinde Radyo 
A vu turya polis işinde radyo alıcı 

v go'lderici postaları kullanmakta -
dır. Zazıta memurlarının üzerlerinde 
t ıd•kları bu aletler 2 kilometrelik 
bir yerden muhabereyi temin ediyor. 
M kin eler 60 ile 100 metre arasında
kı ktiçuk dalgalarla çalışarak konser 
veren kısa dalgalan taciz etmemek -

1 
te~~usturya polisi emrinde birçok 
r olu otomobiller de dolaşarak it 
görm ktcdir. 

Amerikan Radyo mUte· 
hassıs\arı Avrupada 

Amerikan (N. B. C.) radyo mü
tehassıslarınöan John Royal Avru
pada radyonun ilerlemiş olduğu mem 
leketlerden İngiltere, Almanya, Fran 
sa, Sovyet Rusya, Danimarka, ls
veç, Polonya ve ltalyada bir seyahat 
yaparak buralardaki salahiyettar prog 
ram müdürlerile görüşmiiştür. Ame
rikanın en büyük radyo kumpanyası 
olan "National Brod Casting Co .. , 
nin mütehassısınm bu seyahatı Avru
pa programlarını incelemek ve iyi kı
sımlarını Amerikada tatbik etmek i
miş. Bunlardan anlaşılıyor ki, yeni 
dünyada eski Avrupadan öğrenilecek 
daha pek çok şeyler bulunuyor. 

• Abonelerin son durumu 
Dünya radyo birliğinin elde ettiği 

son abone sayılarını kaydediyoruz. 
Bu durum Mayıs sonuna aittir. 

Avusturya 541,036 
Belçika 659,328 
Mısır 34,625 
Fransa 1.985,280 
lngiltere 7 ,092,596 
Macaristan 347 ,598 
Norveç 172,35.S 
Portekiz 37 5,632 
lsviçre 37 S,632 
Çekoslovakya 546,298 
Japonya 2,031,780 
Fas 23,140 
Yeni Zeland 153,365 

• Salzburg programlarını 
bUtUn dünya dinliyor 

Bu ayın başında verilmeğe başla -
nan Salzburg konser ve operaları, 
.programlarımızda da görüldüğii gibi, 
birçok yabancı radyolar tarafıdan rö
le ediliyor. Bildirildiğine göre bu seç 
me ve en usta rejisör ve müzik şefle
ri tarafından idare edilen bu ecserler 
40 milletin 286 radyosu tarafından 
nakledilmekte imiş. Konserlerden i
kisi yalmz 200 Amerikan radyosu ta
rafından nakledilecektir. Salzburgda 
başlıyan resmi programdan önce 26 
ve 27 Temmuzda iki Anton - Bruck
ner konseri verilmişti. Bruno Valte• 
rin dirije ettiği bu konserler Italya, 
lsveç. Norveç, Çek ve Macar radyo
ları tarafından röle edilmişti. 

• lsianbul Radyosunda TUrkç• 
sözlü eser ler çoöahyor 
İstanbul radyosunun caz müzi • 

ğinde türkçe sözlü eserler günden 
güne fazlalaştırılmaktadır. Bunun 
sebebi halkın bu eserlere karşı bü
yük bir istek göstermesi imiş. 

• 
ZUrih Radyo ser gisi 

Zürihte de büyük bir radyo sergs 
si açılıyormuş. Sergi 30 ağustos -
tan 3 eylül akıamına kadar a~k bu 
Junacaktır • 
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Dünya Gazetelerine G •• ore Hidisel er 
HARP ÇIKARSA 

Habeşistan, ve Avrupa 
lzvestiya'dan: 

İtalya ile Habeşistan münasebeti 
6yle bir noktaya gelmiştir ki İtalya 
artık yakında ya savaşı, yahut barı-

Halle Selasiye 

şı seçmek zorundadır. İtalyanın bu 
husustaki kararı İngiltere ile Fransa
nın Habesistan meselesinde ltalyaJ, 
tatmin ed~cek bir şekil bulmalarına 
ve Habeş imparatorunda bu şekli ka
bul etmesine bağlı olacaktır. 
Eğer böyle bir şekil bulunmaz ve 

yahut Habeşistan İtalya himayesini 
kabul etmezse savaş çekinilemez bir 
hal alacaktır. 

keti, Almanyanın mukavemetine uğr 
radığından İtalya ile Almanya ara
sında dostluk bo2;ulmu~tur. Bir za
manlar Versay muahedesinin yeni
den gözden geçirilmesini istiyen 
İtalya şimdi bilakis Almanya aleyhin 
de harekete geçti. 

Hulasa bu suretle Avrupada ge
nişlemek imkanını bularr .. yan ve harp 
sonunda bütün galiplerin büyük 
müstemlekeler edinmesine mukabil 
eline hiç bir şey geçmiyen ve Bal
kanlarda da mevkiini kuvvetlendire
miyen İtalya şimdi Doğu Afrikada 
macera peşine düşmüştür. Mussoli
ni'nin tahminine göre Avrupa üç se
neden evvel bir savaşa h~zırlanamaz. 
Halbuki o bu arada Habeşistan isti
lasını bitirip Avrupada yeni kavgala
ra karışabilir. Mussolini yine emin
dir ki Fransa, Almanyaya karşı İtal
yan dostluğunu kaybetmemels için 
onun bu istila teşebbüsüne mani ol
mıyacaktır. Mussoliniye göre Habe
şistanın istilası için 300.000 asker 
l . .ıfidir. 

Halbuki İtalya kısa bir zamanda 
bir milyon asker toplıyabilir ve bun
ların bir kısmını da ayırarak A vus
turya hududunda bırakabilir. 

lngilterenin Almanya ile deniz an
laşması, Fransa'nın İngiltereye olan 
itimadım sarstı. Bu da onun İtalya 
ile dostluğunun kuvvetlenmesine ye· 
ni bir vesile oldu. Bu da İtalyanın 

Soğuktan öldükten sonra diril
mek için mukavele yapan adam 

Fransada iki 
Kızı ka~ırdllar 

Le f ournal'c!en: 
Rennes'den yazılıyor: Geçen hafta 

Saint Malo'ya Montes şehrinden iki 
genç kız gelmiş ve ayda 1500 frank 
mukabilinde,Matmazcl Havvut ismin 
de birisinin pansiyonuna yerleşmiş • 
lerdir. Bunlardan biri geldiği zaman 
Nantes'da kibar bir evde dört sene 
hizmetçilik yaptığını söylemiştir. Ev 
sahibi kızların halinden biraz şüphe
lendiği için derhal ciddiyetini üzeri
ne almış: 

- Bakın 1 demiş. Burası namuslu 
bir evdir. Öyle gürültü patırdı iste
mem. 

Bunun üzerine genç kızlar, kendi
lerinin de böyle şeylerden haz etme· 
diklerini söylemişler ve ahlak bakı
mından pansiyoncu kadına icap eden 
sözde, teminat vermişlerdir. 

Geçen perşembe gecesi, Matmazel 
~avvut ve evde bulunan diğer pan
sıyonerler kapının önündeki bir oto
~obi~den inen birkaç adamın gütül
tulerıle uyanmışlardır. Bunun üzeri
ne derhal pencereye koşmuşlar ve bu 
adamların genç kızların bulundukları 
pencereye taşlar savurduklarını, kü • 
fürler yağdırdıklarını görmüşlerdir. 
Bu vaziyet karşısında orada kim ka
lır? Bütün evdekiler odalarına sıvıs
mışlar, kaçmışlardır. Fakat genç kıi
lar bir yanlışlık olması ihtimalini na
zarı dikkate alarak derhal aşağı in -
mişler ve izahat vermek üzere eşiği 

atlayacakları sırada iki adam tarafın
dan derhal kıskıvrak yakalanarak o
tomobile tıkılmışlardrı.Matmazel Hav 
vut ile diğer pansiyoneri"::-, taşlama, 
küfürler bittikten sonra kendilerine 
gelmişler, fakat polis çağırana kadar, 
genç kızları kaçıranlar uzaklaşmışlar 

journarden: sıkaya, veyahut hurrıyetın nuaucı-,uz dır. Polis bu mesele hakkında çok 
olduğu başka bir yere gidecek, illaki ketum davranmaktadır. 

Serlevhayı görüp şaşmayınız! Çün bir adamın dondurmasını yapacak, 
kü bir sürü garip hikayeler gibi bu- sonra onu diriltecektir. 
da bize Am"rikadan geliyor. Çin fel3ketzedelerine yardım 

Holivut'da bir doktor bir facia mu Şunu şimdiden iddia edebiliriz ki, 
harririle mukavele yapmıştır. Bu mu eğer doktor bu tecrübeyi yapmamış Vaşington, 15 A.A. - Amerika 

bile olsa, facia muharriri Holivud'da K Ih · · y b kaveleye nazaran muharriri evvela ızı aç cemıyetı, angçe su as-
.. 1 herhalde çok enteresan ve gürültülü 

soğukla öldürecek, sonra dırı tecek· kınları yüzünden vukubulan zarar-bir roman mevzuu bulmuş olacaktır. 
tir. İşin en önemli tarafı budur. Dokto- !ardan, Çin hükümetine samimi duy 

Dr. Willard isminde olan bu tecrÜ· run tecrübesi solda sıfır kalır. e-ularını bildirmiş ve felakete uğra-
beci. ihtimal insanın hayvandan gel· yan halka dagıtılmak üzere yüz bin 
diğine kani olduğu için, küçük may- ~.............. dolarlık yardımda bulunmuştur 

180 sene 
Hapis cezası 

Le Petit Parislıen'dell: 
Şikago cinayet mahkemesi E~~ 

lyn S m i t h a d ı n d a b ı 
müzikhol dansöziln 11 

ve Blanche Dunkel adında bir ~a· 
dını 180 sene hapse mahkum etrrııŞ· 
tir. Evelyn Smith, diğerinin eınrilC 
500 dolar mukabilinde Ervin ı..anı 
isminde genç bir kadını öldürdük • 
ten sonra vücudunu parçalaınıştıf· 
Bu kadınlar 12 gün evvel tevkif e• 
dilmişler ve nadiren tesadüf edileıı 
bir çabuklukla muhakeme edilmiş • 
terdir. 

Hakim mahkemede bu garip ınab· 
kumiyet kararını tefhim ederıceıı 
demiştir ki: 
''- Siz en vahşiyane bir cinayet: 

le mahkumsunuz. Siz bu cinayetı 
bol bol dü§ündünüz, sonğukkanlı • 
Irkla hazırladınız ve hiçbir heyecaıı 
duymadan işlediniz. İdam sandalye· 
si vicdanınız isin uyutucu bir ına~· 
de ve hayattan ölüme geçmek içııı 
çok kolay bir vasıtadır. Müebbet 
hapis sizin için gündelik bir öJiııll 
ve cinayetinizin adi bir cezası oıa· 
caktır.,, 

Hakim, bu kadınlar hakkında rnil
ebbet hapis c~zası hükmetmiş olsa}"' 
dı, Amerikan kanunları mucibine~· 
yirmi sene sonra serbest bırakılabı• 
leceklerdi. Fakat 180 sene hapsi 
mahkum edilmekle, mahkumlar a~· 
cak 60 sene sonra serbest bırakılabı• 
leceklerdir. Mahkumlardan biri 44, 
diğeri 46 yaşında bulundukların • 
dan, bir daha cemiyet hayatına aöıı• 
meleri ümit edilemez. 

Hakim, katillerin cinayeti unu~: 
mamaları ve günahlarının kefaretiııl 
verebilmeleri için, her sene cinaye
tin yıldönümü olan 6 temmuıd• 
mahkumların zindana konulmaları
nı kararında tasrih etmiştir. 

Amerıkada bUyUk ormal'I 
Yangınları 

Spokam, 15 A.A. (Vaşington) ~ 
Dağlarda binlerce hektar araıi11 

kaplayan orman yangınları, bı.itiİ11 

uğraşmalara rağmen henüz söndii • 
;'UıCn,emiştir. Ateş karsısında kaÇ1' 

şan ayılar ve diğer vahşi hayvan!Jl" 
dan birçoğunun yandığı sanılıyor• 

İtalya siyasetinin şimdi amacı Af
.rikanın son ve tel\ müstakil devlı:ti
ni de istiklalinden ayırarak kendi gü
cü altına almaktır. İngiliz basını ta
rafından bu hususta İtalyaya karşı 
yaptıkları hücumlara İtalya basını 
ve Mussolini lngilterenin Hindistan
da ve dünyanın her yerinde yaptığı 
istilaları göstererek bu işte şimdi de 
İtalyanın vazifesi renkli ve vahşi ırk
ları medenileştirme olduğunu söylü
yor. Habeşistanda hala esaretin ya
saması yalnız İtalyan silahı ile orta
dan kaldırılacaktır diyor Halbuki 
İtalya kendi sömürgelerinde de esa
retin hala yaşadığını unutuyor. Bu 
meselenin aaı\ nıüuıcaai\i, ha\yanın 
umumi cihan savaşının neticclerın
den memnun olmaması ve bunun 
için de acunda yeni değişiklikler is
temesidir. 

Viktor Emanuel ili 
munlar üzerinde tecrübeler yapmış.· R • • 1 • . 
bunları soğukla dondurduktan sonra e1ım mese esı =======================:..::._::==~~ 

İtalyapın, Avusturyayı istila hare-

maccTa haT•kederinin yeni ViT a~ 
tcgi olmuştur. Fakat biz §Una inanı-
yoruz ki Trablus harbi Avrupa sava· 
şı için ne olmuşsa, Habeşistan sava
şı da yeni bir cihan harbi için o te
siri gösterecektir. 

~•\crar "'"~ •• ,. rıı ' ·- - .. C;e~rogn:~-rrt'"/1; -----=- d 
kıhraa, bu hayva~lar, bunlar donduk Atinadan yazılıyor: Venizelosçu 1 ra n sa a 
lannın farkına bıle varmadan tekrar gazeteler, bugün Prens Andre tarafın 
hayata kavuşmuşlardır. dan, Hellinikon Mellon gazetesinde 

Şimdi maymunların yerine facia neşredilen iki makalenin hükumet 
muharriri geçmektedir. Bu muharrir yakın mahafilini fena halde heyecan
hcle bu sıcak günlerde - 30 derece landırdığını yazmışlardır. Bu gazete
hararet ltında kalmağa razı olmuş- lere göre, Prensin yazıları, Başbakan 
tur. Onun niyeti diyarı ahrete yapı· tarafından, takip edilen politikanın 
lacak bu ufacık seya~1at esnasında aşağı yukarı bir kontrolü mahiyetin
ruhla, cesedin arasındaki münasebet- dedir. Ve siyasal partilerin anlaşma· 
leri tetkik etmektir. larına doğru yol açmaktadır. Bu ma

Kendisile görüşen gazetecilere şun 
ları söylemiştir: 

"- O!Gmden sonra ne olup bittiği 
ni öğrenmek istiyorum. Tekrar yaşa
mak ve başıma gelenleri anlatmak is
tiyorum. Bl. beli.başlı meseleler ara
sında hayatın ne ehemmiyeti vardır?,, 

kaleler, ayrıca Prens Andrenin, Yu
nanistandaki kraliyetçiler tarafından 
tesir altında bulunduğunu da gösteri 
yor. 

Bu makaleler, Başbakanın Bled mü 
lakatından sonra çıkmıştır. Kralcı ma 
hafil, kraliyetin tekrar, emaresi hak
kında Başbakanın fikirlerinde bir de
ğişiklik olduğu kanaatindedirler. 

Cümuriyetçi mahafil, Kralcı gaze -
telerin kasden Duc dö Kent'in ismi
nin Çaldarisin yaptığı mülakatla ka
rıştırıldığını söylemektedirler. 

' .. 

tr• 
- Aman yarabbi! Gece yarısı böyle kim horluyor? 

Fakat rivayete göre bu tecrübe ya 
pılamıyacaktır. Çünkü doktor, belki 
cenaze levazımatı satan memurların 

işsiz kalması tehlikesi karşısında bir 
Amerikalı vatandaşın hayatını gecik
tirmek yüzünden takibata uğrayacak 
tır. Hatta ona bir basübadelmeyt te
min etse bile. 

Doktor Villand tecrübenin alaka -
dar makamlar tarafından sccılecek 
dört doktorun huzurunda yapılacağı
nı söylemektedir. Fakat Amerikanın 
bu tecrübeye mümanaat etmesi im· 
kan dahilindedir. Eger doktor, böyle 
bir aksilikle karşılaşacak olursa, Mek 

Satranç turnuvası 
Varşova, 14 A.A. - 16 ağustosta 

başlayacak olan arsıulusal satranç 
turnuvası için hazırlıklar bitmek Ü· 
zeredir. Bu turnuvaya 23 memleket 
katılmaktadır. Girenlerin sayısı ve 
ünleri itibarile bu turnuva bir rekor l 
olmaktadır. 

Fransız Başbakanı Lav al taraf mdan, hayat pahasını indir111~ 
için ittihaz edilen muvakkat kararnamelerin neşredilmesi Ft~.f 
sada büyük bir alaka ile karşılanmıştır. Yukarıdaki resımd: de 
çok meraklı Fransız vatandaşlarının "Resmi Ceride" önıı11 

- Nöbet bek/iyen polis memuru olacak! 
''Reforme .. lskenderiye 

toplanarak bu kararnamelerin ne§redildiği nüshaları 
beklerken görüyorsunuz 

No: l!lS. onun bir kimseye bu kadar saygı başında olsa, her gün bir saat olsun, lünç taraflarını kuvvetlendirmek is

KIRMIZI VE SiYAH 
göstermesini aklına bile sığdıramaz- çektigim ağrıları, cansıkıntısını unut- temişti; ama sonradan, onun yanlış 
dı. İçinden: "Bu adam adeta bir da- tura bilir. Ben Rivarol'i "emigre,, lik görüşlerini yavaş yavaş düzeltmeği 
hi !,, dedi. Artık çekilmek üzere aya- zamanında Hamburg'da tanıdım; sık daha zevkli buldu. "Paris'e gelen ö
ğa kalkınca marquis, nikris ağrılan sık görüşürdük. bür taşralılar her şeye hayran olu-

rına kendinizi tanıtın; biletlerinizi de 
vet'diler. 

Bölüm Vll 
NiKRiS NOBETi 

STENDHAL yüziınden onu kapıya kadar olsun Bunun üzerine marquis Julien'e verir; bu ise her şeye kim besliyor. 
geçiremedigi için özür diledi. Rivarol'un, nükteyi irfana ile an- Öbiirlerinde fazla yapmacık, gösteriş 

ettiği bir yeni gazete çıkıy~rdu: Marquis'nin bu şaşılacak işi, Juli· )ar dediği Hamburg'lular üzerine uy- vardır, bunda ise lüzumu kadarı da 
marquis onu okumamaga yemın .. e.~- en'i haylı düşündürdü: yoksa benim- durduğu dedikodulu hikayeleri an- yok, aptallar bunu aptal yerine ko-
mişti yine de bütün gün onun sozu- le alay mı diyor? dedi. Gidip bir yol ]attı. yuyor.,, 
nü ederdi. Julien bu hale güliıyordu. abbc Pirard'a danıştı: marquis gihi Bu küçük abbe'den başka görüşe- Nikris nöbeti kış soğukları yü-
Zamanına kızgın olan marquis Ti- terbiyeli olmıyan abbe ceva!l verme- cek kimsesi kalmıyan marquis, o- zünden bir türlü geçemeyip aylarca 
tus - Livius'un eserlerini okutup di, ıslık çalıp başka şeylerden söz aç- nunşohbetini tatlandırmak istedi. Ju- sürdü. 

Benim bir deierim olduğu ıc;ın dinledi; J ulien'in latince metni yü- tı. Ertesi sabah J ulien, arkasında si- lien için, marquis'nin zevkle dinli- Marquis içinden: " Alemin fino 
değil, efendim nikris ağrdarı çek- zünden fransızcaya çevirmesi mar- yah setresi, koltuğunda imzalana- yecegi şeyler bulup söylemek, artık köpeği sevmesi ayıp değil de be-
tiii için beni terfi ettirdiler. quis'nin pek hoşuna gidiyordu. cak kağıtlarla dolu çantası ile mar- bir şeref, unur meselesi olmuştu. Ma- nim bu küçük abbC'den hoşlanmam 

BERTOL-OTTl Bir gün marquis, Julien'i çoğu va- quis'yi görmeğe gitti. Her vakitki demki her şeyi olduğu gibi anlatma· mı ayıp? kimseye benzemiycn, ken-
Bu romanı okuyanlar, marquis'nin kit sinirlendiren o aşın nezaket eda- gibi kabul edildi. Akşam mavi elbi- sı isteniyordu, oda her şeyi söyleme- dine göre düşünceleri olan bir genç 1 

böyle resmiyetsizce, adeta dostça sı ile: se ile gidince yine muamele değişti, ğe karar verdi; ama iki şeyi hiç aç- diyordu. Ona oğlummuş gibi bakı
konu masına belki hayret edecekler- - Azizim Sorel. dedi, müsaade e- bir gün önce gördüğü saygı, nezaket- madı: biri, marquis'yi hayli sinirlen- yorum; bunda ne kötülük var? Di-
dir; altı haftadan beri onun, nikris derseniz size bir kat mavi elbise he· le karşılandı. diren bir ada karşı beslediği tapar- yelim ki onun konuşmasından hoş· 
•ğrıları yüzünden konagından çık· diye edeyim: eliniz degip beni ger- Marquis: casma hayranlığı, öteki de cure ola- Ianmam böyle sürüp gitti, vasiyet-
uadığını söylemeği unutmuştuk. meğe gelirken onu giyerseniz sizı - Mademki bir zavallı ihtiyarı zi- cak bir adama hiç de yakışmıyan namemde ona beş yüz liralık bir el-

Mademoiselle de La Mole ile an- comte de Chaulnes'un küçük karde- yaret lutfunda bulunmak size pek dinsizliği, imansızlığı. Chevalier de mas bıraktım; bu heves bana daha 
nesi, Ayeres'e, marquise'in annesine şi, yani dostum ihtiyar duc'ün oğlu cansıkıcı bir iş gibi gelmiyor, ona Beauvoisis ile J ulien arasında ge- fazlaya mal olmaz ya!,, 
gitmişlerdi. Comte. Norbert, babası- diye karşılarım. hayatınızın küçük hadiselerini de an- çen küçük hadise pek hoşa gitti. Marquis, koruduğu gencin kendi
nın yanına bir lah~a girip çıkardı; Jutien marquis'nin ne demek iste- !atsanız ne olur? dedi; ama şöyle Marquis Julien'in, Saint-Honore so- ne güvenilir bir adam olduğunu an
baba ile oğul biribiri ile çok iyidiler diğini pek anlayamıyordu; hemen o külfetsizce, sözlerinizin açık ve eğ- kağındaki kahvede pis pis söven ara- !ayınca ona hergün yeni bir iş ver
ama biribirine aöyliyecek bir şeyleri akşam mavi elbiseyi giyip marquis'- lenceli olmasından başka bir şey dü- bacı ile kavgasının hikayesini dinler- meğe başladı. 
yoktu. Bir Julien'le kalmış olan M. yi görmeğe gitti. Marquis ona bir e- şünmeden ... Çünkü, doğrusu, eğlen- ken gülmekten gözleri yaşardı. O Julien, o büyük asilzadenin bir iş 
de La Mole, onun birtakım fikirleri şit muamelesi etti. Julien hakikiğ mek, hoş vakit geçirmek lazım: bu günlerde, efendi ile koruduğu deli- üzerine verdiği kararların her vakit 
olduğunu görünce !hayret etti. Gaze- nezaketin zevkine varacak insanlar- dünyada eğlenmekten başka gerçek kanlı arasında tam bir samimilik hü- biribirine uymadığını görünce içine 
teleri julien'e oku~up dinlerdi. Çok dandı; şu kadar ki derece farklarını ne var ki? Bir adam her Tanrı'nrn küm sürdü. korku geldi. 
ceçmedi, genç sekreter marquis'nin kavrıyamıyordu. Marquis'nin bu an- günü harpte canımı kurtaramaz, ba- M. de La Mole bu garib tabiatli Bu yüzden kendisi sorav (mesuli-
ilgileneceği yerleri kendiliğinden laşılmaz, sırf bir hevesten doğma na bir milyon lira veremez ya 1 fakat gence ilgi gösterdi. İlk günler. gö- yet) altında kalır, herkesin şüphesi
teçuıcğe başladı. Marquis'nin nefret hareketini kendi gözü ile görmese, Rivarol burada, benim §ezlongumun nül eglendirmck i~in, Julien'in gü- ni uyandırabilirdi. Julien artık mar- • 

. • b. defte! 
quıs ıle çalışırken yanında ır le rıf' 
bulunduruyor, onun verdiği .. : iıı'' 
ları bu deftere yazıp kendısınbir C' 
zalattmyordu. Bir de kendine . t<•' 
lulağı bu1up her i~ için veril~ıŞ 13ı1 
rarları ayrı bir deftere geçirtti· biter 
deftere bütün mektupların da 
sureti konuldu. .. ··ııçtil• 

Marquis önce qu fikri, gulil dere: 
ğün ve başa iş çıkarmanın so~aıı i~1 
cesi diye kar.1ıladı ise de, ara t<efl' 
ay geçmedi, ôefte~in faydasın• is'te' 
di de anladı. Julien ınarQ~ııı•g' 
bankada çalışmış bir yaz~c~ t~.11etil' 
önergeledi ; bu adamın ışı, Y0l<lıcıı•i 
mesi Julien'in üzerine b~ra 0ııt~' 
topraklardan alınan para 1f e usıılil 
için edilen masrafın müzaa a •• 
ile hesabını tutmak olacaktı. ayeS'ıı, 

Julien'in aldığı tedbirl~r. ~ ıcaôJ. 
de marquis, kendi işlerınıd r pıfl. 
görüp anladı ki o vakte ka .8 t'' 

· bır ıı· sını çalan iş adamının hıç di "' ~· 
dımı olmaksızın borsada . ~en ele ıe 
dine iki üç muameleye gırışrn 
kini tattı. . • r 

Bir gün genç sekrete~ıne •11., •Y 
- KJ:ndinize de üç bın {ra _.ıi• 

rın, dedı • etial ·r 
- Monsieur, bu harele 

zünden iftiraya uğrarım. t 
Marquis canısıkılara~:. rsııtııs' 
- E ne yapayım ıstıYO l 

dedi. r ArJcaSI 'f 
N. Af.Avı 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---
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~ddelle Açılan Kapı Birinin Suratına Çarpmış, 
'1erif, Sırtüstü Yer.e Yuvarlanmıştı. Batır 
~İipheli Bir Bakışla Ona Baktı. Bu 1 eşrifat 

Yapan Hadim/erden Biriydi 
tıı lc:ıı~?ğlan derhal iki karde§e doğ
k ttgırtti ve Ali Ekrem Hanın uzat°"' el" . 

....., 
1 .~i elile sıkarak. . . 

~. Sızı tanıdıgım için sok sevını.Sllrll .. -dedi -
ltrı 11Yun Bike bu sırada onu şu söz-

e takdim ediyordu: 
~....., ~uşoglan Kazanın güvendiği 
~nı ~ilahtır ki, biz onun başlı
~ bır ordu kadar Kazana fay-
&a0lacagını sanıyoruz. 
~ tır ve Mamış Hanlar, uzaktan, 
~':"neyi seyrediyorlardı. Kuşoğ
lıı ~ li Ekrem Han kadar boylu pos
~ ;ıaınakla beraber, onun yanında 
~ kuçuk gözükmüyordu. Bu de
~li nın bacaklarında öyle bir kü
\ 0 n gerilişi ve göğsünde, karnın
~ ~le bir tazı karnı gerginliği ve 
~ Ye boynunda öyle bir dik erkek-
~ •ardı ki, bunların hepsi birden 
~ 0 Yana gelip biribirlerine katışın
~ l'ta boyL delikanlı bir dev bey• 

su alıyordu. 
~:un Bike'nin onlara bakan göz. 
4Ji ~ şimdi bir gurur be\irmişti. 
'iıliJct tem Han kısa süren bir ses-

en sonra; 
'lıı;:en de sizi tanıdığıma çok r, · mış ve herif sırt üstU yere yuvarlan'> arkadaş! - dedi - Kimlerden- rnıştı. Batır, şüpheli bir bakışla heri-

bcl°k fi süzdü. Bu, teırifat yapan hadim-
" b ı anlıyı bu sual birdenbire al- terden birisiydi. Ali Ekrçm Han ona 

iti Ullak ediverdi. bakmıya lüzum görmemişti. Dış av-
\'~erdensiniz? luyu gören pencerelerden birini aç-

~lti u kıpkırmızı kesilivermiıti. mı§, bağrıyordu: 
...._ ~e kckeliyebildi: - İshak Yüzbey 11 lıhak Yüzbey 11 
le anım ... Ben .. Ben. Adamlarını al, sar4y nöbetçilerinden 

'-İ . teket versin, Süyun Bike der- iki ki§iyi de yanın;- tak l Bay Doia-
...._ lıtıdadına yetişiverdi: nın konağına ulaş, Bay Doğan da 

kuşoğlan Mamış Bırdı Hanın dahil olduğu halde eline geçenlerin 
~gludur Ali Ekrem.. kollarım hafla, buraya getir 1 
~ Yaa .. , Şimdi° daha ziyade ıııevin- Dışardan davudi bir sesle §U cevap 

...... P'"~;. 

Ve sonra bir gırtlağı yırtarcasına 
verilen bir kumanda işitildi: 

- Atlara biiiiiin ! 
Bu aırada Mam!şla Batır lıadimin 

başına çömelmişler, herifi dürtüklü
yerek bir düzüye soru§turuyc,;rlardı; 

- Ne anyordun hurda ? 
- Kapıdan mı dinliyordun? 
- Bizi mi gözetliyordun? 
- Maksadın neydi? 
- Söyle köpek l 
- Kimden para alıyorsun f 
Ve herü cevap ı ~nneyince kafası

na, g8ziine, bumuna, çenesine indiri 
ind:riveriyorlardı. 

f Arkası var 1 ~Pal~~ tuhaf de~l mi? ~u kadar - Baş üstüne.-.. 
~~da~~bnıdr~mMam~H~ =======~~-=~--===========,====~ 
'-...~a bır oglu olduğunu bildir- li x !l ....... R lıııııı.ııııııl l 
~ Olmasına canım sıkıldı dersem ..... r9 
~.bana... • 9 *W...,,.i &JN#fM 
~ lözler Kuşoğlanı hır kat daha 

~~b:'~!~'~,:~··1••d•Ma- İtalyanlar Arpa Alıyorlar 
~' Bahçesarayda bulunuyordu 
~·: • dedi • Devlet Giray Han ta- İstanbul piyasa11rnda son hafta i- başlamamıştır. Almanların verdikle
'~ buyütuldü. Annesi tarafın- çinde buğday arpa ve bakla ürünle- ri fiyat 4,15 paradır. Halbuki piya-

...._ ıraylara bağlıdır da. rinin satış vaziyeti şudur: sa 4,5 kuruştan aşağı istekleri kar-'t laa ... Nihay~t Kırımdan bize BuAday şılayamamaktadır. Bununla beraber 
~ lelıniş oluyor desenize. il .h b k Almanyanın piyasadan alıcı bulu -
~'~ bu ıon spzleri bir batkası Buğ~ay piyasasında 1 raç a ı- nuşu ve oldukça cari muamelelere 
){"'114 ol dr t1 k · fh d. mmdan bir faaliyet yoktur. İstan- yakın bir fiyat verişi şimdilik bak-..,~- la say ' mu a a ısı za e ı bul piyasası her gu"n rrevşemekt. e • 
.. ~ -.ı~. bilirdi. Fakat bu gencin "' la piyasasına sağlam bir durum te-
~dt ~ oyıe içten ve temiz bir ahenk dir. Bir ay önceye kıyasla kılo~a min etmiş ve yukarda sözü geçen 
~de~· kuşoglan da dahil olduğu cinsine göre 40, SO para kadar hır yüksekliğ meydana koyınuştur. 
~ • l§ıdenler hep birden gülümse- gerileme meydana gelmiştir. Gü!1 
t ' O zaman Ali Ekrem Han bir geçtikçe mahsul vaziyetinin daha ı
L.~ b!Yuk bir teklifsizlik ve dost- yi anlaşılması bu durumu ortaya 
~ '" ~la k koymaktadır. Cumartesi günü pi -....._ " §og nın omuzuna atara : ll 
~ u~tlarım ı _ diye bağırdı • va- yasamızda ekstra Anadolu ma arı 
S Yhetıne getirdim. Nogay atlıla- 6 kuruş 10 para, bir müddet evvel 
lıb:" ı tpsi şu anda Kazan kalel!inc 6 kuruş 30 paraya kadar satılan Kı-
~I buı ı zıka Trakya mallar• da beş kuruş 
""'tır unuyor ar. ıs paraya düşrr.~ştür. Piyasanın ge-
~y\'~§aıın Nogay atlılan! nel gidişi düşmeğe meyyaldir. 

fı. '4ıt bagırmaktan kendini alama- Arpa 
......_ Ekrem Han devam etti: ATıpa piyasasında İtalya hesabına 

~~f Şu ~nda Karaçı'ların içtimaını alıcılar mevcuttur. Fakat İtalyanın 
~tıı :dıyorum. Ne yapacağımızı klerinğ hesaplarında deblokaj yap-

&11)'1 ararlaştırmalıyız. tırmak zorlukları ve ihra~atçıları -
......, n Bike; mızın İtalyan ithalatçılarına ver -~tp• . ....._ ıi Unız burdayız... - dedi - dikleri primin yüzde ona varma11 ih 

L.':':' l tpizniz bur~a mıyız? racatı yava§latmıştır. Bununla be -
~ a~ii. .. Ben, sen, Batır, Manuş. raber İtalyanın verdiği fiyat 43 - 44 

....._ kıın kaldı ki? lirettir. Bu fiyat idareli görülmek-
' \'a l>ahatur Can? ( tedir. Zira, bµgünkü piyasa duru -

'İlı '4ı~llab \ana u n ömürler ver- muna göre çuvallı Trakya ve Mar-
....._ 1 Ekrem... zu mara malları İstanbul tealimi 3,75 
......, ~e diyorsun z'> Öldü ha? kuruştur. Anadoludan mal gelme -
b 1 l~Ütdüler u · mektedir. Bu maddeye karşı Alınan 

S ~~nlryr b~ cevap göğst!ne bir yada i.stek~ yo~tur. "'""'1 vurulmuş gibi sarstı, bir iki !ekırdag '!ıcaret odaaınd~n. al : 
11. .. :"' ıerıledi ve hayretle sordu: dıgımız 1 .. Agu.tos 1935. ~arıhlı bır 
~'«it? lhaturu Kazanda kim öldüre- telgrafa gore de hafta ıçınde bu 
b...~ b pazarda orta hesapla 7 kuruş 32 pa
"nıı. Üflbanlanmız. Civanşirle Bay- radan 460.181 kilo kuşyemi satıl -
....., rnıştır. 

~ ~~b... Bu herifleri gebertmedi

>o~ Ci"an .. 
'ıa~dı. F fırı Kuşoğlan cehenneme 
~dıL akat öbürsüne henüz el ......... 

~"le ~:en? korktunuz mu? 
~Pıy, d ap alınağa lüzum görmeden 
~dan k:fru yürüdü, hepsi arka-

dı: ltular. Süyun Bike; hay-
...... o· ...._.- ıtırı ! D 

··nıı~bir e ur 1 Ali Ekrem.. Her 
•ırası var 

Stı..._ ._ Ali • 
tt "Qeliyle Ekrem Hanın perdeyi 
-::_ita~ kapıyı bir tekmede arka-

bir : dayaması bir olmuştu. O 
...._ 00ootryat i§itildi: 

... !~le fi Aınaa.n! 
; ~ b açılan kapı öbUr taraft::t 

ar •daıııuı ıuratma SUP.-

Bakla 
İç piyaaalarda ve İstanbul boraa

smda bakla fiyatlarında hafta için
de bir yükselme görülmüttür. Kilo
su 4 buçuk - 4,25 kuru§B kadar çık
mıştır. Hafta içinde Malta ıçin mü
him miktarda mal satılmıştır. 
İtalyanlar alıcı vaziyetindedirler. 
Verdikleri fiyet SS - 56 liret arasın
da olmakla idarelidir. Fakat aynen 
arpa gibi bu maddede deblokaj zor 
olmakta ve prim yüksek bulunmak
tadır. Tekirdağ bonaımda hafta i
çinde yalnız 5544 kiloluk bakla i§i 
olduğu ve orta fiyatında 4,94 kurut 
bulunduğu Ticaret odasının 1 ağus
tos gününde yazdığı telp-raftan an
laşılmıştır. 

Almanı- ıarafmcı.tı acnlil allı 

BORSA 
15 Aöuatoa Per9embe 

PARALAR 

5terıın 

Dolar 
20 Framu fran11 Liret 
20 Belçika francı 
20 Drahmi 
20 tıviçre fr. 
Florin 
20 Çelı: Kron 
Avuıturya tilin 
Mark 
Zloti 
Penıo 
20 Le7 
20 Leva 
20 Dinar 
Yen 
İsveç Kuron 
Altm 
Mecidiye 
Banknot 

Aht 

621,-
123,-
166,-
192,-
81,-
23,-

816,-
80,-
94,-
22,-
40,
l2.SO 
23,-
15,-
23,-
54,-
31,-
30,-
~27.-

52,50 
233.-

ÇEKLER 

Satıt 

625,-
125,-
169.-
196,-
82,-
24,-

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

929,-
53.-

234.-

KapanJI 

Parla iizerlııe 12.03,-
tnciliz lirası 624.-
Dolar 0.79,60 
Liret 9,70,25 
Belıa 4.72,50 
İsveç francı 2,43,90 
Leva 63,38,25 
Florin 1,17,72 
Çekoslovak kuronu 19,16,42 
AvuıturJ• 4,18,65 
Peseta S.81.4S 
Mark 1,97 ,50 
Zlod 4.21.-
Penco 4 51.40 
Lq 63.77.55 
Dinar 34.96.33 
Yen 2.71.SO 
Çernoveta 10.91 
İsveç brona _ 3,11,-

TA H V l LA T 

Rıhtan Kupon kesik 10,45 
Anadolu 1 ve Il 46,05 

,. . 111 Kupon kesik 46,50 
ADadola MümCHil Kapoıı k..US 46.70 

FAY O.ALI 
BiLGiLER 

BUGÜNKÜ 
PROGRAM 

Budapeşte 
19.45: Klarnet müziği. 20.45: Konfe · 

rans. 21.15: Macar prkılarL 23.20: Du
ywnlar. 23.40: Budapeşte konser orkes
trasL 

BOkreş 
U • 15: Pllk ve duyumlar. 18: Radyo 

orkestrası. 19: Duyumlar. 19.15: Konse
rin süreii. 20: Sözler. 20.20: Piyano mü
ziği. 20.50: Sözler. 21.15: Wagner'in 
"Tristan und lsolde" oDerası (plak ile). 
Duyumlar. 

Prag 
20.25: Popüler şarkılar. 20.45: Tiyatro. 

22.15: Salon orkestrası.· 23.15: Duvumlar. 
23.30: Plik. 23.45: Duyumlar, plak. 

Varşova 
19.45: Pl!k. 20.05: Yarınm programı. 

20.15: Reklimlar. 20.30: Sarkılar. 20.50: 
Monoloı. 21: Sözler. 21.10: Plak. 21.45: 
Duyumlar. 21.55: Konferans. 22: Senfo
nik konser. 23: Duvumlar. 23.10: Salon 
ve d3DI müziği plaklarL 

Moskova 
18.30: Konıer, 19.15: Konser. 22: Çek

çe yayını. 22.55: Kızıl meydandan rôle. 
23.05: İngilizce yayını. 24.0S: Almanca 
yayan. 

Hamburg 
20: Eilenceli müzik ve dans. 21: Du

yumlar. 21.15: Ulusal yayım. 21.50: Rad
yo orgu. 22: Skeç. 23: Dıtyumlar. 23.25: 
Müzikli proıram arasL 24. Gece müziii. 

Bresi av 
20: Eğlenceli müzik. 21: Kısa duyum

lar. 21.15: Beethoven'den mal"f ve dans
lar. 22: Alman ulusal şarkılarL 23: Du
yumlar. 23.30: Eğlenceli müzik. 

Münih 
20.10: Breslau'dan röle. 21: Duyumlar. 

23: Duyumlar. 23.20: Ara. 23.30: Franz 
21.15: Ulusal yayım. 21.50: Hafif müzik. 
Schubert'in eserlerinden konser. 24:30: 
Eilenceli konser. 

• 
NÖBETÇi 

ECZANELER 

Bu ıece nöbetçi eczaneler şunlardır : 
Eminönünde AiOP Minasyan - Çem

berlitaıta Sırrı - Gedikpaşada Asador
ya - Cibalide Necati - Aksarayda Şe
ref Celil - Karagümrtikte Kemal -
Defterdarda Arif - Kadıköyde Saadet 
- Söğütlü Çeımede Osman Hulusi -
Samatyada Teofilos - Bakırkoyde 1. 
Terziyan - Beşiktaşta Recep - Şchzade
baımda 1. Hakkı - Şehremininde A. 
Hamdi - Haeköyde Ha1k - Kasımpaşa • 
da Merkez - Büyiikadada Mehmed -
Heybelide Tanaı - Galatada Mahmud:ye 
cadd. Mite! Sofronyadiı -:- Taksimde 
Taksim - Kalyoncu Ku1lugunda Beyof
Ju - Hamamda S. Barunakyan - Eyi.ıp
tc Hikmet et?.anclerl. 

• 
LI M AN 
HAREKETLERi 

Bugün limananızdan gidecek val'm-lar : 
Saat 

g Tayfur Mudanyaya 
9 Ayten Izmite 

11 Sadıkzade Mersine 

Bugün limanımıza ıelecek vapurlar 
Saat -16,15 Güzel Bandırma tzmitten 
17 bmir İskenderyeden 

• 17 Asya Mudanyadan 

SiNEMALAR 
TiYA TR OLAR 

• Sehir Opereti: Tcpebaşı bahçesinde 
perıembe, cuma, cumartesı. pazar gi.ın
leri eaat 21 de "Deli Dolu" operet 3 
perde, yazan Ekrem Reşit, besteliyen 
Cemal Raıit. İstanbul ciheti, Bebek ve 
Sitli tramvayları temin edilmişt:r. 
17 aiustos cumartesi Deli Dolunun 
100 iıncü defaeı ,ürprizleri. 

• Sümer : lıkbahar Sarkısı - Alayın 
Kızı. 

• Melek : Aıık Rahibe - Aşk kelepçesi. 
• Yılcba : Kraliçe Kristin. 
• Alkaaar ı Malrinalı adam. 
• Sık ı Adalar çiçeti - Deniz ejderi. 
• Oaküdar H&le: Şahane Vala. 

• DAVETLER 

SAYIMDA ÇALIŞACAKLAR 
İıtanbul Valiliiinden : 
935 yılı umumi nüfus sayımı vilayet 

merkez bürosunda çalışmak üzere biıroya 
müracaatla adlarmı yazdırmış f lanlarla 
makine ile sür'atli ve temiz yazı yazmağı 
bilenlerin 17-8-935 cumartesi gunü eaat 
10 da büroya müracaatlarL 

• Beyoilu Askerlik ıubeıinden : 
1 - Şubemizde kayıtlı yerli ve yabancı 

331 doiumlularm ıon yoklamasma 3 
Eylül 935 aalı günü baılanacaktır. 

2 - 330 veya daha evvelki doğumlu
lardan olupta ıerelı: tahsil ve ıerelı:se has
talıiı dolayısile bu ıeneye terk edilmiı 
olanların ı!a ıubeye ıelmeleri. 

3 - Geçen doiumlulardan tahsil do
laynile bu ıeneye terk edilenler, hangi 
ımıf talebeııi olduiu ve terfii smıf edip 
etmediii, mektebe siriı tarihini ıösteril
mek ıuretile mektepten alacakları veeika
lan da getireceklerdir. 

4 - Yoklama apiıda yazdı cünlerde 
yapılacaktır: 

3, 5, 7, 9, 11, 13 EylUI 935 Kasanpaıa, 
Hasköy. 

17, 19, 21, 23, 25 Eylul 935 Sitli, Tak
ıim. 

27 Eylül, 1, 3, 5, 7, 9, Bırinci Teı· 
rin 935 Galata, Merkez. • iTFAIYE 

TELEFONLARI 

Z4222 
44644 
60020 

tıtanbal itfaiyesi 
Beyofla itfaiyesi 
Kadıköy itfaiyesi 

Yeıilköy, Balnrk6y, Btl.,nk• 
dere. Uslriidar itfıiyesJ 60625 
Paşabahçe. Kandilli. Ercnköy, Kartal, 
büyükada, Heybeli. Burıaz K~ı mın· 
tabları için telefon aantralmdaki memo 
ra (7aqm) kclimcaini ao7lcmck Widir. 

9 --

Şair Cehennemde c11 ] 

Günah, savap defterine baktılar ve 
şairi cehenneme attılar. Sagında v.e 
solunda iki ızlAındut cehenneme gı
ren koridorlann birinde şair düşüm.i
yordu: Hayatta hiç ıztırap çekme
mişti. Hayatı boyunca ıztıraba çok 
mühim bir yer veren meslekdaşları
na o hep bıyık altından gülerdi. On
lar ıztırap ~ekmeyi san'at eseri ver
mek .ıçin bir kanun, muhakkak ge
çilmesi lazım bir köprü haline koy
mutJardı. Hemen hemen hepsi ıztı
rabın buruk lezzetinden seve seve 
bahsediyor ve birçokları da durup 
dururken bir "acı., ıztırap çekmek 
için bir vesile icat ediyorlardı. Şair 
bütün hatıralarını yokluyor ve haya
tında bir defacık fena halde bir şeye 
üzüldügümi hatırlıyor ve buna da ıs
tırap adını vermege sıkılıyord~: Gü
zel bir bahar günJydü, herkesın sır
tından paltosunu atıp ceketle sokaga 
fırladığı bu güzel bahar gününde şa
ir palto ile sokağa çıkmak mecburi
yetinde kalmıştı. Çünl(ü pantalonu 
delikti! O günlerde parasızdı da. 
Delik pantalonla sokaga çıkamazdı. 
Halbuki muhakkak çıkması da lazım
dı. Şair herkesi~ ceketle s~kaga çık
tığı bu güzel günqe palto ıle çıkmış 
ve hayatının en feci birkaç saatıni 
yaşamıştı. O gece eve döndügü za
man •·Cehennem,. adlı bir şiir yaz
mış ve şiirini şöyle bitirmiştı : 

Bugün hak verdim cehennemi 
gökten yere indirc:nlere, cennet bir 
avuç gözyaşında, cehennem yırtık 
pantalondadır diyenlere!., 

Şairi ~ic~ cehenneme götüre.n 
koridor gıtgıde daralıyor, ve şaır 
şimdiden cehennemi lüzumundan 
fazla sıcak bulmağa başlıyordu l Bir 
kaç adım daha ilerleyince kan terle
meye başladıgını gören şair b~r ço
cuk gibi ağlamıya ba§ladı,. ve ışte o 
zaman "hakiki ıztırabı., tatrnıya baş
lıyan §&irin kafasında en güzel şii~i 
iri bir çiçek gibi birden açılıverdı. 
Ve bütün yüregile yaradandan bu 
hakiki ıztırabın şiirini yazmasına 
müsaade istedi. Sol omuzunda onu 
cehenneme kadar götürmeğe mec-

ÇABUK SIHHI 
YARDIM TF.ŞKILA Ti 

Bu namandaı. imdat otomobili 
iıtenir. 44998 

• HASTANE 
TELEFONLARI 

Cerrahpasa hastanesi. Cerrahpaşa 
Gureba Hastanesi. Şehremini Yeni· 

21693 

bahce. 23017 
Haeeki kadmlar hastanesi Ak-
saray Haseki cad. 32 24553 
Emrazı akliye ve asabiye has-
tanesi, Bakırkoy Reoadiye kışla11 16 •. 60 
Beyoğlu Ziık<ir hastanesi Firuaza 43341 
Etfal hastanesi. Şişli 42426 
Haydarpasa Nümune hastanesi 60107 
Zeynep Klmil hastanesi Uıkü-
dar Nuh kuyuıu. Gün Doluma 
caddesi 
Gülhane haetanesi GUlhane 
Kudaz hastanesi. Çapa 

• 
60179 
zom; 
22142 

MÜRACAAT 
YERLERi 

DCDia YoDarı KCDtCll Tclcfoıa ~ 

Yazan : Bedri RAHMi 

bur olan günah melegi onun göz 
yaşlarına acıdı ve.: . • 

- Şairim 1 dedı. Al sana kalemımı 
veriyorum.. Fakat günah defterinde 
boş sayfa yok. Kagıdı da savap me
legine yalvar versin. 

Şairin sag omuzunda duran savap 
meleğ : 

- Savap defterinde istedigin ka
dar boş kagıt var, Al yaz şairim. De
di... O kadar güzel bir şey yaz ki, 
yaradan sana acısın ve senı hi~ ol
mazsa cenete degilse bile yanmaktan 
kurtarsın, ve .. 

Şaır meleklerine aglıyarak teşek· 
kür etti ve: 

Nar çiçekleri gibi terliyor kanım ... 
Diye başlıyan "Sahici cehennem,, 

şiirini yazdı. Melekler koşa koşa şii· 
ri yaradana götürdüler. Yaradan şi· 
iri çok begendi ve şairi cehennemde 
cayır cayır yanmaktan affetti. Fa)sat 
onu cennete almasına da imkan yok
tu. Yanmaktan kurtulan şairi ce
hennemde seyirciler koguşuna götür· 
düler. Bir elınde günah meleğinin 
sivri uçlu kalemi ötekinde savap 
meleginin kocaman boş defteri. Şa~ 
seyirciler koguşundan cehennemı 
seyre daldı ... 

Şairin hayretten dona kalmasına 
sebep olan cehennem sakinlerinin 
yanıp kül olduktan sonra tekrar. ay
ni vücuda sahip olmaları ve yemden 
yanmıya başlamaları değ.ildi. Yanmı· 
ya başlıyan insanların erıy.~n v~ so.f!• 
ra buhar halınde uçan gozlerı, goz 
bebekleriydi.. Ve asıl onu tüketen 
şey bu gözlerden bir tanesini çok iyi 
tanıması oldu. Bu • özlerden bir tane
sinin sahibini tanıyordu. Bu gözleri 
hayata kapanmadan dcirt beş gün 
evvel görmuş. Ve bu iki iri damla 
gıbi dokülen göz bebekleri için en 
güzel şiirlerin&en bir tanesini yaz
mıştı. Uzayan kirpikleri göz bebek· 
lerine batan hast~ can verirken o, 
"Dökülen gözler,, adlı şiirini hır 
mecmuaya satıyordu. 

(1) "Şairin imtihanı" adlı ya.zannı so• 
nunda vaadetmiştim. 

Aka7 (Kadıköy iskelesi bat me
murluğu) 

Sirketi Hayriye, Telefon 
Vapurculuk Şirketi merkez acen

tesi. Telefon 
Sark Demriyolları müracaat ka

lesi Sirkeci Telefon 
Devlet Demıryolları müracaat 

talemi Haydarpaşa. Telefon 

43732 

44703 

22925 

23079 

42145 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye mütehassısı 

Pazardan başka günlerde saat 
(2,30 dan 6 ya) kadar İstanbul 

Divanyolu No 118. 

Muayenehane ve ev telefonu: 

22398. Yazlık telefonu Kandilli 

38. BeYlerbeYi 48. 6744 

• 
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ÇAPA MARKA 
Hububat 

Unları 

Sıhhat ve kuvvet 
~~ VERiR 

aakınız. 

6016 

EVKAF MUDIRIYETl iLANLARI . 
1 ila 80 15 Ağustos 935 Perşembe 

81 ,, 170 16 Ağustos 935 Cuma 
1 71 ,, ve daha yukarı 1 7 Ağustos 9 3 5 Cumartesı. 
Hayrat Hademesinin Temmuz 935 vazifeleri yukar

·da yazılı tarihlerde hizalarında yazılı sayılarına göre 
verilecektir. ( 4804) 

Değeri 
Lira K. 

200 00 

175 00 

42 86 

166 67 

Pey parası 
Lira K. 

15 00 

13 13 

3 22 

12 50 

Çemberlitaşda Molla Fenarı 
mahallesinde Vezirhanı altında 
4 2 sayıh o~anın lj 3 payı. 

(3998) 
Üsküdarda Kefce dede mahal
lesinde Karaca Ahmet cadde-
sinde eski 50-52 yeni 245 sayı
lı dükkanın yarım payı. ( 1286) 
Küçük Mustafa paşa Molla 
Hüsrev mahallesinde Küçük 
Mustafa paşa caddesinde 69 
No. lu dükkanın 1/14 payı. 

(3821/3875) 
Hoca paşada ve mahallesinde 
Orhaniye caddesinde 46/21 
No. lu dükkanın 129600/ 
3.110.400 payı. (5335) 

Yukarda yazılı paylı mallar Dört hafta ara ile açık 
arttırmaya çıkarılmıştır. Üstermesi 9-9-935 Perşembe 
günü saat 15 de Komisyonda yapılacaktır. İsteklilerin 
yüzde yedi buçuk pey paralariyle mahllllat kalemine 
gelmeleri. ( 4 6 O 4) 

•lrllarına Bayramıç Garnizonu ci- tublarını belli gün ve saat- metre ekmek torbalığı ~ 
tah•mmill ebne- · ı..-ıer $ , '!) te hiç bir lüzum varında bulunan piyade ten bir saat evveline kadar kapalı zarfla eksı ... , .. Si• 

.__ yoktur. kıt'atının ihtiyacı i cin Erzincanda Tümen Satın- konulmuşdur. İhalesi 3 ı,e 
Doktor Scholl ~( \/ 855000 Kilo Un kapalı alma Komisyonuna mak- rinci Teşrin 935 perşetrl. 
un huıuıl iliç- ~ zarf usuliyle eksiltmeye ko- buz mukabilinde· teslim et- günü saat 15 dedir. 11k 1 

Jan 1aye1inde J • 1 · · l"b" 1 · (166) (4823) 3300 ı·radıt 

' 

nulmuş ıha esı gtinü ta ı ı me erı. nanç parası ı ~·d 
atrı ları nııın : * * * k rıw eababını kat'i- ... ...... .. . çıkmadığından yeniden ka- t Şartnamesini 240 u ·" 

fl k ·1 k sparta için 2 5 O bin kilo 1 k ·· ~ · · ··rrrıP yyen bertar•f •e ayakt.ran111n palı zar a e sı tmeye o- a ma ve ornegını go __.i§' 

rahatım temin edebilininiL nulduğu. Beher kilosunun un kapalı zarfla eksiltmeye isteyenler her gün Ko11r. 
Taklitlerinden Akınınız. muhammen bedeli 9 ku- konuldu. İhalesi 29-8-935 yona uğrayabilirler. ~ 

laveç enatıtaaa ruş 25 Santim ihalesi Perşembe günü saat 11 de 6 siltmeye girecekler ilk.: 
Beyotlu lıtiklil caddesi. 303 19-8-935 saat 15 de Bayra- Tümen Satınalrna Komis- nanç parası mektub v~:h 
numaralı Mısır apartımanı • mıç Tümen Satınalma Ko- yonunda yapılacaltdır. Mu- makbuzlarile 2490 saY".' 

~~!!!!ii! Birinci kat !!!!!!!'!!!!!!~ • d• misyonunda yapılacaktır. vakkat teminatı 1970 lıra- kanunun 2 ve 3 üncü 111' ~ 

lstanbul Komutanhğı 
Satınalma Komlayonu 

lllnlar1 

Ordu Sıhhiye ihtiyacı i
çin alınacak olan 31 kalem 
eczayı tıbbiye 21-8-935 
çarşamba günü saat 15 de 
kapalı zarfla eksiltmeye ko
nulmuşdur. 

Tahmin fiatı 7621 lira o
lub ilk teminat 562 liradır. 
Şartnamesi her gün komis
yonda görülebilir. 
İsteklilerin teklif mektub

larile ilk teminat makbuz 
veya mektublarını ihale 
saatinden bir saat evveline 
kadar Fındıklıda Komutan
lık Satmalma Komisyonu
na vermeleri. ( 4521) 

5g37 

••• 
Ordu Sıhhi ihtiyacı ıçın 

yedi kalem serum 2 6 Ağus
tos 935 pazartesi günü saat 
15,30 da açık eksiltme ile 
alınacaktır. Tahmin bedeli 
4 799 lira olup ilk teminat 
3 6 O liradır. 

Şartnamesi her gün ko
misyonda görülebilir. İs
teklilerin vakti muayyenin
de İlk teminat maktup ve-
7a 

. 
Fındıkhda Komutanlık sa-
trnalma komisyonuna gel
meleri. ( 4650) 

6053 

*** 
Gülhane Hastahanesi ih

tiyacı için 3 8 kalem sıhhi 
malzeme 2 6 Ağustos 9 3 5 
pazartesi günü saat 15 de 
açık eksiltme ile alınacak
tır. Tahmin bedeli 1400 li
ra olup ilk teminat 105 li
radır. Şartnamesi her gün 
komisyonda görülebilir. 
İsteklilerin ilk teminat 
mektup veya makbuzlariyle 
birlikte vakti muayyeninde 
Fındıklıda komutanlık sa
tınalma komisyonuna gel
meleri. ( 4651) 

6054 

S. A. Aero Espresso ltalyana 
Uç motörlü büyük deniz tayyareleri 

Vaartaıile havai postalar 
SAVOIA • MARCHETTl 

20 yolcu • 2100 Hp. 
EMNiYET • KONFOR • SOR' AT 

ROMA • ISTANBUL bath 

Pazartesi ve Cuma Salı ve Cumartesi 
18 de gelir htanbul 6,30 da cider 
14 de gider ) ( 10 da gelir 

) Atiııa ( 
13,30 da gelir ) (10,30 da gider 

9,15 de gider) ( 13 de setir 
) Brendi:ıi ( 

8,50 de gelir ) ( 13,30 da cider 

6 da ıider Roma ıe,40 da gelir 

ISTANBUL • RADOS bath 
Salı Cuma 

6,30da gider tıtanbul ıs de gelir 

10 da gelir 
Ça.ıamba 
14 de cider 

) 
l Atiııa 
) 

16,30 da gelir Radoı 
Atinada aktarma : 

( 14 de cider 
( Perıembe 
( 9 da gelir 

6,30 da lider 

Selinik, Yanya, Mısır, Hindia, Ce· 
nubi Afrika, Suriye, Hindiçini. 

Romada aktarma : 
Bütün Şimali Afrika ile Avrupa· 

nın batlıca merkezlerile 
Yolcu tarifeıi : 

Unun şerait ve evsafını bu- dır. Teminatın ihaleden iki delerinde yazılı belgele! 
lunduğu yerin Satınalma saat önce muhasebecilik birlikte teklif mektubla~ 
Komisyonuna müracaat e- veznesine yatırılmış olması ihale saatinden bir saat Vr 
derek öğrenebilirler. İstek- ve teklif mektublarının ka- vel Ankarada M. M. ., 
!ilerin 2490 No.lu kanunun nunda yazılı formüle uygun kaleti Satın Alma Kotr11 
2, 3 maddelerine göre iste- b~unması zaruridir. Şart- yon una vermeleri. ( ı 61 )) 
nilen vesaikle 5204 lira 38 namesi her gün komisyon- ( 4 782 
kuruş muvakkat teminatın da görülebilir. Tahmin be
veya Bank mektubunun ek- deli 26250 liradır. (168) 
siltmeden bir saat evvel Tü- ( 4825) 
men Muhasebesine tevdi ile 
Komisyonda hazır bulun-
maları. (97) ( 4274) 

5811 
• •• 

80000 kilo sığır eti 23 
Ağustos 935 cuma günü 
saat 15 de kapalı zarfla Ba
hkesirde Kor Satınalma 
Komisyonunca alınacakdır. 
Tahmin bedeli 16 bin lira
dır. İlk teminatı 1200 lira
dır. Şartnamesi lstan bul 
Levazım Amirliği ve Balı
kesir Satınalma Komisyon
larında görülebilir. İstek
lilerin ihale saatinden bir 
saat evvel mektublarını Ba
lıkesirde Satınalma Ko
misyonuna vermeleri. 
(128) (4543) 5940 

••• 
160,000 kilo ekmeklik 

Unun 2 Eylül 935 pazarte
de İzmit.te 

Tümen Alım ve Satım Ko-
misyonunda kapalı zarfla 
eksiltmesi yapılacaktır. Ka
palı zarflar eksiltme gü
nünde ve saat 14 de alım 
ve satım komisyonuna 
makbuz karşılığında ver
meleri. 9 3 5 senesinde tica
ret odasına kyıdlı olduğuna 
dair fotoğraflı ve tasdikli 
bir de vesikasını gösterme
ğe mecburdur. Muvakkat 
teminatı 1440 liradır. Şart
namesi her gün İzmitteki a
lım ve satım okmisyonun
da görülebilir İsteklilerin 
belli gün ve saatinde Tü-
men Satınalma komisyonu
na gelmeleri. ( 14 2) 
(4678) 6056 

* * * 
Antalyadaki birlikler i-

çin 269800 kilo ekmeklik 
Un 29-8-935 perşembe 
günü saat 16 da Antalyada 
Tümen Satınalma Komis
yonunda kapalı zarfla alı
nacaktır. Yüzde 7 ,5 temi
natı 1981 lira bir kuruş
tur. Şartnamesi Komisyo
numuzda görülebilir. İs
teklilerin tekliflerini ihale 
saatinden bir saat evvel 
Antalyada Komisyona ver
meleri. ( 170) ( 4824) 

* * * 1038600 kilo arpa kapa-

• • * 
Bursa v~ Mudanya için 

150,000 kilo Sığır eti 2 Ey
lül 935 pazartesi günü saat 
15 de Bursada, Tophanede 
Satınalma Komisyonunda 
kapalı zarfla alınacakdır. 
Tahmin bedeli beher kilosu 
25 kuruşdur. İlk teminatı 
2250 liradır. Şartnamesi 
parasız komisyondan alı
nır. Teklif mektublarının 
ihale saatinden bir saat ev
vel Bursada Komisyona 
vermeleri. ( 167) ( 4826) 

• * • 
Tefenni için 420000 ki

lo arpa kapalı zarfla eksilt
meye konuldu. İhalesi 
5-9-935 perşembe gunu 
saat 16 da 6 Tüm Satına!· 
ma Komisyonunda yapıla
cakdır. Muvakkat teminatı 
uao lUacllr. Teminatın i-
1"h.ıe-aen ıırt ~d~ on~o ma• 
hasebecilik veznesine yatı
rılmış olması ve teklif mek
tublarının kanunda yazılı 
formüle uygun bulunması 
zaruridir. Şartnamesi her 
gün komisyonda .görülebi
lir. Tahmin bedeli 25200 li
radır. ( 169) ( 4827) 

• * * 
Bir metresine biçilen e-

der 500 kuruş olan 7000 
metre haki gabardin ku
maş kapalı zarfla eksiltme
ye konulmuştur. İhalesi 7 
Eylül 935 cumartesi günü 
saat 11 dedir. İlk inanç pa
rası 2625 liraqır. Şartna
mesini 175 kuruşa almak ve 
örneğini görmek isteyenler 
her gün komisyona uğra
yabilirler. Eksiltmeye gi
recekler ilk inanç parası 
mektub veya makbuzları i
le 2490 sayılı kanunun 2 
ve 3 üncü maddelerinde ya
zılı belgelerle birlikde tek
lif mektublarınr ihale saa
tinden bir saat evvel Anka
ra' da M. M. Vekaleti Sa
tınalma Komisyonuna ver
meleri. (163) (4784) 

* * * 100 ton Hint yağı kapalı 

• • lf 

Bir tanesine biçilen ~ 
6 kuruş olan Bir mibv
tane değişik renk ve uz~ 
lukda makara kapalı ıaı• 
la eksiltmeye konulJ11ın: 
dur. İhalesi 2 Birinci :~ 
rin 935 çarşamba günü~ 
11 dedir. İlk inanç pCJJr 
sı 4250 liradır. Şartn81-
sini 3 lira karşılığında _J 
mak ve örneklerini gör~ 
isteyenler her gün ko . 
yona uğrayabilirler. Ek ,ti 
meye girecekler ilk iıı I 
parası mektub veya J1l 
buzlarile 2 4 9 O sayılı ~ 
nunun 2 ve 3 üncü mad ..11 

!erinde yazılı belge~ 
birlikte teklif mektubl I 
ihale saatinden bir saat~ 
vel Ankarada M. M. Ve t 
leti Satınalma Komisyotl 
na vermeleri. ( 16 2) ) 

(4783 

••• 
Yerli veya Avr_!!Pa f I. 

rikaları mamulatınôarı 'I 
mak üzere bir metresin~ 
çilen eder 6 5 kuruş "~JI 
28500 metre arka çant:; 
bez kapalı zarfla eksil-.A 
ye konulmuşdur. İb~~ 
2-10-935 çarşamba gf 
saat 1 S dedir. İlk inanç ~· 
rası 12 5 7 lira 7 5 kuruştı;ı" 
Şartnamesini almak v~ 
neğini görmek iste:Y ·(l 
her gün öğleden sonr.a. ıet 
misyona uğrayabılı! ~ 
Eksiltmeye girecekle~f. 
inanç parası mektu b ı 
makbuzlarile kanunıııı f. 
ve 3 üncü maddelerinde il 
zdı belgelerle birlikde '
lif mektublarını ihale~ 
tından bir saat evvel},, fl 
ra M. M. V. Satmalma 
misyonuna vermeleri-

51
) 

(157) (47 

• • • el~ 
30000 metre yazlık ;tf' 

selik bez kumaş kapa~ıı( 
la eksiltmeye kon edİ 
dur. Hepsinin biçileP ~ti~ 
16300 ve ilk inanç ııı" 
1222 lira 50 kuruştur·~ 
lesi 6-9-935 cuma J~ 
saat ondadır. Şart_n~t11'eJ 
almak ve örneğinı go ıısil~' 
isteyenlerin her gün ~l1' r 
meye gireceklerin . 1 

ttle'f 
nanç parası ve teklı~o!. 
tublarile ihale saa r' J'1 
bir saat evvel Ank3 ·s10' 
M. V. Satınalma J{o:;

1 

nuna vermeleri. ~ 

Ademi iktid8' 

2 ve 20 fcomorimefik •mb•lajlarda bulunur. İıtanbul • Atina 37 lira 10 kurut 
İltan bul • Brendizi 7 4 lira 20 kurut 

lı eksiltmeye konmuşdur. 
İhalesi 9 Eylül 935 pazar
tesi günü saat 15 de Erzin
canda Tümen Satınalma 
Komisyonunda yapılacak
dır. Talihler şartnameyi 
445 kuruş mukabilinde Er
zincanda Tümen Satın Al
ma Komisyonundan ala
bilirler. Muhammen bedeli 
64912 lira 50 kuruş ve te
minatı 4 8 6 8 lira 5 O kuruş
tur. lstekliler teklif mek · 

zarfla eksiltmeye konmuş
tur. Tahmin edilen bedeli 
56000 liradır. İhalesi 
3-10-935 perşembe günü 
saat 11 dedir. Şartnamesi 
2 8 O kuruş karşılığında ve
rilmektedir. Eksiltmeye 
gireceklerin 2490 sayılı ka
nunda aranılan vesikalarla 
birlikte ve ihale saatinden 
bir saat evvel 4200 liralık 
teminat ve teklif mektupla
rını Ankarada M. M. V. 
Satınalma Komisyonuna 
vermeleri. ( 164) ( 4 780) 

ve ırt' 
Bel gevşeklil I~ 
HORMOS ~ Ambalaj ve komorimeferin üzerinde harıs- lıtanbul • Roma 100 lira 70 kuru§ 

latanbul • Radoı 66 lira 80 kuru§ 
li~in fimsari olan ffi markasını arayınız Fazla tafsilat ve bilet için : 

LLOYD TR1ESTİNO • WAGONS 
-................. LİTS • NATTA ve bütün ıcyahat 

- accntalanna mUracaa~ 

* * * Bir metresine biçilen e-
der 1 1 O kuruş olan 40 bin • 

t• ~-2 
Tafsillt : Gal•ta P°' ı25-S iİ5 
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Ce. ık kop:.ı..ıo.uı-IBARA 

Üsküdar - Kadıköy Su Şirketi 
300.000 Türk Lirası sermayeli Türk Anonim Şirketi 

Merkezi - K AD 1 KÖY 

Tahvilat Hamillerine illn 
6 Kanunsani 1932 tarihli hissedarlar heyeti umumiyesi t~raril~ ken~i

aine bahşedilen selahiyete istinaden, şirket amortisman ta osun a tayın 
edilen mikdarda tahvilat mübayaasma başlamıştır. 

Binaenaleyh, ı Ağustos 1935 tarihinde yapılması icab eden kur'a ke· 

...C:,A N . V< A .S '\. 

-
Ecnebi memleketlere giden tüccar ve seyyahlara 

ı 1 Banka Komerçiyale Italyana 
Sermayeü : 700,000,000 (ihtiyat akçesi : 580,000,000 Liret) 

T ravellera ( Seyyahin çekleri) •atar 

fidesi n:ıuamelesi icra olunmamıştır. 

Liret, Frank, İngiliz lirası veya Doları Frank olarak .satıla.n 
bu çekler s~yesinde nereye gitse?iz .Paranızı kemalı emnı
yetle taşır ve her zaman istersenız dunyanın her. taraf~~~a, 
şehirde, otellerde, vapurlarda, trenlerde ~u. çeklen e~ ~u~~k 

İDARE MECLİSİ tediyat için nakit makamında kolaylıkla ıstım~J ede~ılırsınız . 
... 
------------------------ 1 Travellers çekleri. hakiki .sahib~nden b~şk~ ~ımsenın kuUa-

İstanbul milli emlak müdürlüğünden: 
Bakırköy kağası dahilinde 2909 dönüm atrla, 80 dönüm b~

Çe ve 165 dönüm çayır ve 4000 dönüm merası olan Menek~e çı.ft
liği 27-8-935 Sah günü saat 14 de 832 Ii:a muha~~~n se~elı~ kıra 
bedeli üzerinden açık arttırma ile ve kıra bedelı. dort ~usavı ta~
aitte ödenmek şartile bir sene için .k~raya verı~e~ektır. İsteklı
lcrin yüzde yedi bucuk pey akçelerını saat on ıkıden evvel ya
tırmaları. "M" ~ ( 4 707) 

N:içi Cil 

fıter yağıın ister rüzgir e11in umu· 
rumda değil, terkibindeki "Krema 
köpüğü,, sayesinde "Tokalon pudrası,, 

n1n her türlü havaya dayandıj'ını iyi biliyo• 
rum. Cildim yağb amma, "Tokalon pudrası,, 
diğer adi pudralardan 4 defa ziyade cilde 

yapışık kalır, tere dayanır ve meaamatın genişlenmesine 
mini olur. Ne yapsanız gündüz günetinde nya gece ay• 

dırılıtında bulunsamz harikulade güzelliğin tabii tenini size Yerebile

'~k ve parlakhk eseri bırakmıyacak yegane pudra "Tokalon pudruın 
dır. Kuru bir cild için "Tokalon Petaia pudraaın m yath cildler için 

"l' 0 kalon Pero pudrası" nı kullanınız. 

İstanbul milli emlak müdürlüğün~en: 
Muhamen 
değer Lira 

'l'oı>hane: Hoca Ali mahallesi Hoca Ali sokağı yenı 
35 sayılı evin 1-3 Payı. 834 

/\ksaray: Kovacıdede mahallesi Kara Mehmetpaşa 
sokağı eski 42 yeni 44 sayılı evin tamamı 300 

/\ksaray: Kovacıdede mahallesi Kara Mehmetpaşa 
ll" .. sokağı eski 42 M. yeni 44-1 sayılı ~vin t?mamı 700 
Uyukçarşı: Ressam Basmacılar sokağı eskı yenı 49 

/\ . sayılı dükkanın tamamı. 250 
tık Mustafapaşa mahallesi Hamam sokağı eski 35-38 

yeni 28-30 sayılı iki dükkanın gediğinin 
45-120 ve mülkünün 60-120 payları. 522 

ltıituk?r~d~ y~zılı mallar .27-8-93~ S~Iı günü saat on iki ~tuzda 
t 1 badıl ıkıncı tertip tasf ıye vesıkasıle ve arttırma suretıle sa
ik~caktır. İsteklilerin yüzde yedibuçuk pey akçelerini saat on 
ıdcn evvel yatırmaları. (B) ( 4662) 

· namayacağı bir şekılde tertıp ve~ edılmıştır. (5999) 5748 
~ 

lstanbul Sıhhi müesseseler artırma 
eksiltme komisyonundan: 

Bakırköy Akliye ve Asabiye hastane~i için azı .12,000 
çoğu 15,000 kilo benzin .ile az~ 3000 çogu 5000 kılo ~et: 
rol olbaptaki şartnamesı veçhıle ve kapalı zarfla eksılt 
meye konulmuşdur. . .. .. 

ı - Eksiltme ı 9 Ağustos 9 3 5 pazartesı gunu saat 
ı 5 de Cağaloğlunda Sıhhat Müdürlüğü binasındaki 
Komisyonda yapılacakdır. 

2 - Tahmini fiat benzinin kilosu 35 kuruş petrolun 
kilosu 21 kuruştur. 

3 - Muvakkat garanti 472 lira 50 kuruştur. 
4- Şartnameler müesseseden parasız olarak alına

bilir. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 935 Ticaret Odası vesi

kası ve 2490 sayılı kanunda yazılı belge ve bu işe yeter 
muvakkat garanti makbuz veya Banka mektublarile 
usulü dairesindeki teklif mektubu zarflarını yukarıda 
yazılı eksiltme saatından bir saat önceye kadar makbuz 
mukabilinde Komisyona vermeleri. ( 4506) 4905 

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 günü 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
lacağmdan bilet sahiplerinin bu amatör güreşlerden de 
istifade etmek üzere saat 14 de stadda bulunmaları rica 
ediliyor. 

Mevki biletleri Hava· Kurumu İstanbul Merkez şu be
sile İstanbul Piyango Müdürlüğü ve Galatasaray sıra
sındaki Piyango satış gişelerinde satışa çıkarılnuşdır. 
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) 6154 

ISTANBUL BELEDiYESi iLANLARI 

Taksi sahipleri ile Taksiye bineceklerin 
nazarı dikkatine: 

Taksi otomobillerinin senelik muayenesi için verilen müdde: 
bitti. Bundan sonra muayene edilmeden seyrüsefer eden taksı 
otomobillerinin plakaları sökülecektir. Muayene edilen otomo
billerin ön camına yeşil renkte birer eteket yapış~ı:~~~ştır .. ~u 
etiketi olmryan otomobiller muayeneden geçmedıgı ıçın bınıl
mesi tehlikelidir. Bu gibi taksiler içinde müşteri olsa dahi tev
kif edilip plakaları söküleceğinden bu gibi taksi arabasına bi
nilmemesi hususu halkımıza ve şoförlere ilan olunur. (4831) 

- KAPALI ZARF USULiLE 

Eksiltme ilanı 
Sümer Bank 

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

memur ve İf~İ evleri inşaata vahidi fiyat esasile 
eksiltmeye c;ıkarllmışt.r. Tahmin edilen bedeli 1 

112,585,25 liradır. 
2 - Bu işe aid evrak şunlardmr : 
a) Eksiltme fartnamesl 
b) Mukavele projesi 
c) fennt şartname 
d) Hususi şartname 
e) Metraj ve keşif hüflaa cetveli 
f) Projeler 
isteyenler bu evrakı 565 kurut mukabilinde Sü-

mer Bank Ankara şubesinden alabilirler. 
3 - Eksiltme 23 AAustos 1935 cuma gUnU saat 

f 
16,5 da Ankarada Ziraat Banksı binasında Sümer 
Bank merkezindeki komisyonda yapllacaktar. 

4 - Eksiltme kapah zarf uaulile yapllacaktar. 
5 - Eksiltmeye girebilmek l~in isteklilerin 

1 6 878 lira muvakkat teminat vermesi ve bu gibi 
· i;leri muvaffakiyetle yapmış oldu§unu vesaikle 

isbat etmeal llzımdar. 
1 6 - Teklif mektuplar1 yukarda yazıldı§ı gUn ve 

ve saatten bir saat evveline kadar münakasa ko
misyonuna verilebilir. posta ile gön~erllecek me~-

1 
tupların nlhayat ihale saatinden bar saat evveh
ne kader gelmit ve zarfın kanuni şekilde kapa· 
talmıt olması llzımdar. 6044 

Ankara şehri imar mü
dürlüğünden: 

ı - Eksiltmeye konulan İş Ankara mezarlığı dıvan 
tesisatı. Keşif bedeli 67871 lira 50 kuruştur. 

2 - Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır. 
A- Eksiltme şartnamesi. 
B - Mukavele Projesi. 
C - Nafıa işleri şeraiti umumiyesi. 
E - Hususi şartname. 
F - Keşif Cedveli. 
C-Proje. 

İstiyenler bu şartnameleri ve evrakı üç lira bedel mu
kabilinde Ankara İmar Müdürlüğünden alacaklardır. 

3 - Eksiltme 23 Ağustos 935 cuma günü saat 16 da 
Ankara İmar Müdürlüğünde yapılacaktır. "' 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebeilmek için isteklinin 4643 lira 

50 kuruş muvakkat teminat vermesi, bundan 
başka aşağıdaki vesikaları haiz olup eksiltme 
komisyonuna göstermesi lazımdır. 
Eksiltmeye en azı bir parçada 5 bin liralık temiz 
dıvar işi yapmış olduğuna dair vesika alanlar gi~ 
re bilir. 

6 - Teklif mektupları yukarda üçüncü maddede yazı
lı saatten bir saat evveline kadar Ankara İmar 
Müdürlüğüne getirilerek eksiltme komisyonu 
Reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. 
Posta ile gönderilecek mektupların nihayet üçün-

cii maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zar
fın mühür mumu ile eyice kapatılmış bulunması lazım
dır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (2009) 

(4483) 5903 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Artır
ma Eksiltme Komisyonundan: 

Akliye v.e Asabiye hastanesinin 60,000 metre yerli 
Amerikan bezine kapalı zarfla teklif edilen fiat fazla 
görüldüğünden yeniden kapalı zarfla eksiltmeye kon ... 
muşdur. 

1 - Eksiltme : 28 Ağustos 935 çarşamba günü saat 
15,30 da Cağaloğlunda S~hk Direktörlüğü binasında .. 
ki komisyonda yapılacakdır. 

2 -Tahmini fiat: Beher metresi- 32 - kuruşdur. 
3 - Muvakkat garanti : 1440 liradır. 
4 - Şartname bedelsiz olarak hastaneden alınır 

ve nümune de orada görülebilir. 

5 - İsteklilerin 935 Ticaret Odası vesikasile 2490 
sayılı kanunda yazılı belge ve bu işe yeter muvakkat 
garanti makbuz veya Banka mektublarile usulü daire
sindeki teklif mektublarmı yukarda yazılı eksiltme saa
tinden bir saat önceye kadar makbuz mukabilinde Kcr 
misyona vermeleri. ( 4589) 15073 

Umumi neşriyat ve yazı işleri Müdürü: Etem izzet BENiCE 
Gazetecılik ve matbaacılık T. A. Şirketi. İstanbul. Ankara cad

desi. 100.- Basıldığı Y.Cr : TAN matbaası. 
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K L 
LOSYON VE LAVANTALARI 

Hasan kolonyasını Fransa,'Almanya ve 1ngiltereye beraberce götüryorlar. 
Esans fabrikalarından meşhur Sanderson bile bu hususta kat'i olarak 

Ne İngilterenin Atkinsonu, ne Almanyanrn 4711 i, ne Fransanrn Jan 
nın Avrupa kolonyalarından daha mükemmel olduğunu söylüyorlar. 
daima uğraşıyorlar. Fakat Hasan kolonyası bir sırdır ve bu sır dünya bir 
talarrnı Hasan markasile arayınız ve başka bir kolonya veya losyon 

. İhtar: Hasan kolonyasile Nesrip kolonyasını karıştırmayınız. Nesrin 
Pıyasada emsaline tesadüf edilemiyecek derecede nefis ve ucuzdur. 

Orada bulunan ecnebi dostları bu müstesna kolonyanın bütün dünya 
'' Hasan kolonyası kadar nefis bir kolonya yoktur " demiştir. 

Marisi, ne de dünyadaki kolonyalar Hasan kolonyasının nefis ve can verici 
Hastalara şifa veren, sinirleri teskin eden, her ince kadına, her zevk 
araya gelse yapılamaz. Buna imkan yoktur. 90 derece halis limon çiçekleri 
verirlerse aldanmayınız. Hasan deposu: Ankara, İstanbul, Beyoğlu . 
kolonya ve losyonları Hasan kolonyasının yavrusudur. İnsana hayat ve ruh 

piyasalarında bir eşine tesadüf edilmiyeceğini birlikte tieyan ediyorlar. 

kokusuna· benziyemez. Avrupadan avdet eden saylavlar Hasan kolonyası· 
sahibine kendini sevdiren Hasan kolonyasını yapabilmek için kolonyacılar 
kolonyasile yasemin, leylak, menekşe ve mil flörlerini, losyon. ve lavan• 

veren limon çiçeğilc diğer çiçek kokularını havi ve 7 5 derecededir· 
____ __.1 , 

' lstanbul Kültür Direk
törlüğünden: 

lstanbulda bulunan BÜTÜN LiSE VE ORTA 
OKULLARINDA Ağustosun 20 NCi SALI GÜ
NÜ SABAHINDAN iTiBAREN namzet talebe 
kaydolunacak VE AGUSTOSUN 31 NCi CU
MARTESi GÜNÜ SAAT 13 DE kayde kat'i 
olarak son verilecektir, (4810) 

Ü küda Kız Erti "S n'a ,, 
Okulu Dire törlüğ··nde 

15-8-1935 den başlıyarak Okula G E 
ve gündüzlü talebe yazılacakdII. 

E C İ ücret üç partide alınmak üzere 200 

liradır. İşyar çocuklarından yüzde on eksik alınır. 1 

Okula ilk ve orta okullardan diplomalı olanlar gire
bilir. Orta okulu bitirenler iki senede diploma alırlar. 
Yazılmaz için PAZARTESİ ve PERŞEMBE günleri v. h h • ı • h 
dokuzdan beşe kadar okula baş vurulmalıdır. (4557) n.um ara sa ıpıerıne er sene 

A 

5978 

dağıttığı ikramiyeleri 10,000 
11 

lstanbul Sıhhı müesseseler artırma ı ,. d 20 000 ı· k . . ıra an , ıraya çı aran 
! eksıltme komısyonundan: iş Bankasının 

Heybeliada Sanatoryomu için lüzumu olan 114 kalem 
ilaç, ecza ve sıhhi malzeme olbaptaki liste ve şartnamesi 

ı - ın tme ı 9 Ağustos 935 pazartesi günü saat 
14,30 da Cağaloğlunda Sıhhat Müdürlüğü binasındaki 

•~~~~~~~~~~~~~~!ii!ii!!!!~~~~~~• Komisyonda yapılacakdır. 

Edirne Şarbaylığından: 
Beheri 21 lira kıymet muhammineli ve bir pusluk 

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

• 

z 
HASTABKICI HEMŞiRELER 
OKULASI DiREKTORLÜC:iÜNDEN: 

6096 

Genç kızlarnruza çok onurlu ve önemli bir istikbal ha~ır
lıyan okulamıza yeni talebe vazılma ve alınma mu.amelesıne 
başlanmıştır. 

Kabul şartlan : 
1 - Türk tab'ası olmak 
2 - Sıhhati yerinde olmak hiçbir hastalığı bulunmamak 

(Muayene okulada yapılır). 
3 - Yaşı 18 den aşağı ve 2 5 den yukarı olmamak. 
4 - iffet ehli ve ahlak sahibi olmak, 
5 -En az orta tahsili bitirmiş olmak veyahud o derecede 

tahsil ettiğini vesikalarla göstermek. 
6 - Evli bulunmamak, evvelce evlenmiş ve ayrılmış veya 

zevci ölmüş ise çocuğu bulunmamak. . 
7 - Okulayı veya mesleği terki, beş sene mecburi hizmetı 

ifa etmediği veyahud bu hizmet esnasında izdivacı, 
okuladan veya meslekden ihracı halinde tahsil masrafını 
ödeyeceğine ve mecburi hizmeti ifadan sonra evlenme
diği ve meslekde kaldığı müdd~tçe Hemşireler yurduna 
bağlı kalacağına dair Noterden müsaddak bir kefalet
name vermek. 

8-Tahsil müddeti 3 senedir, ve Birinci Teşrin başlangı
cında başlar. 

9 - Talebelerin iaşeleri, giyimleri ve Yatıları Kızılay 
Cemiyeti tarafından temin edildiği gibi kendilerine her 

ay münasip bir harclık da verilir. 
10- Okulayı bitiren ve hemşire çıkan Bayanlar Kızılay 

Cemiyeti taraf mdan kurulan Hasta balacı hemşireler 
Yurdu himayesine girer. Hastalananlara ve çalışamı
yanlara bu yurd bakar. 

ıı - isteklilerin ıs Eylül 1935 güntemecine kadar bizzat ve
ya yazı ile Akaaray'da Haseki caddesinde Okula Di
rektörlüğüne müracaatları. 

____ --==..::------ _-_____ - -===-=--=-=-- • 
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2 - Tahmini fiatı 1764 lira 72 kuruşdur. 
3 - Muvakkat Garanti 132 lira 38 kuruşdur. 
4 - Şartnameler bedelsiz olarak Sanatoryomdan 

alınabilir. 
5 - İsteklilerin 935 ticaret odası vesikasile 2490 

sayılı kanunda yazılı belge ve bu işe yeter muvakkat ga
ranti makbuz veya banka mektublarile belli vakitte ko-

misyona gelmeleri. ( 4507) 4906 

A i eoe'<tir 
Yeni tertib ikişer bin lira müklfatlı 
beş kur'a her senenin Şubat, Haziran 

' Temmuz, Eyliil ve Birinciklnun ayla• 
rının ilk günü ~ekilecektir 

Dokumahane Şubesine 
işletme şefi alınacak 

Türkiye Ziraat Bankasından: 
Avrupa Mensucat mekteblerinin birinden mezutl 

ve en aşağı üç sene muntazaman Fabrikalarda dokuJ113 

işlerinde çalışmış olmak şarttır. Talipler arasında ~
manca bilenler, Fabr~ka.lar~~w~aşlı baş~na işl~tme ın:; 
hendisliği yapmış ve ıplıkçılıgı de tahsıl etmış olaııl 
tercih olunur. da 

İsteklilerin Ankara ve İstanbul Ziraat Bankaların il 
mevcud hizmet şartnamesini okuduktan sonra tab.s .. 
derec~si, mekteb şehadetnamesi, &imdiye kadar .~rus 
met ettikleri yerlerden aldıkları bonservisler ven~ ... 
kağıtları surtlerini ve tercümei hallerile birlikde, nıb~ 
yet 25-8-1935 tarihine kadar Adanada Ziraat Barik3k• 
Mensucat Fabrikası Müdürlüğüne taahhütlü bir ıne 
tubla göndermeleri veya bizzat getirmeleri. ( 4 7 32) 
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Dit ye bat atnlarına, romatiımayat.. ıiyatik ve nnraljiye 


