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Peyami Sa(a'nm fıkrası : 
.. Mayo ve çarşaf " - Or
un Selin\tn fıkrası : "Côs· 
teri'' - Siz ne dersınız? -
Şehir haberleri. 
Ank~ra telgrafları - Niza. 
m~din Nazif'in yazısı: ''Ta
rihsel ara~tırmalar'' ·- Fe· 

lck'in fıkrası: "Zebunküşlük" 
Aziz Hüdai Akdcmir'in t.:t
rikası: "Bizde casaı:luk" -
Sıhhi öğüd - Sevi~meler, 
evlenmeler. 
Son haberler - lcmal -
Matmazel D~tor. 

Memlekette TAN - Şat· 
ranç dersleri. 
Spor. 

Avrupa gazetclcriııc gorc 
dünya hidiselcri. 
Kazan Hanlığmm ııon gün
leri - Faydalı bıl~ilcr -

Hikaye. 

İzmir 
Panayırının 
Manası 

'1 lıınir. 24 (Telefonla) - Izmir ar· 
tkllluaa1 panayınnın baıt vasfı, Türk 
t .. 0nomisinin dünya hususuiyetlerine 
~re, dünya pazarlarının yüz yıllar· 
~ llbcri bildiği ürünlerini yeniden bu 
l •ı~rların gözleri önüne koymak ve 
ıı~ı zamanda Türk ekonomisinin he-

tanınmamış taraflarını aydınlat
~ gibi hem bize göre. hem de arsı
. ~ milnaıcbctler bakımından önem 

" .... yır. toprak· ürün~ il~btrli
0

k· 
l ~uaaı ekonomimizin yıllardınberi 
llt~i.ği bünye defi9iminin, yani sa
~ cihazı ile kuvvetlenen Türkiyc
ıttıııbu yeni hüviyetinin eserlerini ar· l 

1'; tlttcdir. 1 
~"' k.onomi Bakanının panayırı açar· : 
~i}' 1~ret ettiği gibi, inkılapçı Tür- İ 
i~i enın baf şiarı, ;rıürk ekonomisini ( 
~İt ana ~emel üzerinde mıivazenelen- ı 
~r~ektır. Bu muvazene, ancak Türk 1 
1-n '1'1rnrn, Türk en<lüstrisi ile tamam· 
aı1~aırndan sonra, sağlam kurulmuş 
ıı01t~ktır. Bunda anlaşılmıyacak bir 
~il Yoktur. Genç Türk endüstrisi 
"' ";e~Ji Türk tarımının ürünlerır>den 
lttd Urünleri değerlendiren vasıta· 
'°n •n biri olmu§tur. Bir taraftan 
ttn ~llarda gittikçe artık yoluna gi
ltri~· r.acatrmız, diğer taraftan üriın
•ı d ızın memleketimizde harcanma
~c~~ ~icaret gibi iç ticaretimizin 1 
ili ı-a 1nı de artırmakla kalmamış, ay
~}'i'trıanda memlekette canlı bir sa
hil~" .~eaisine ve nihayet bizim için 
"'•t k onemi olan kütlenin refahını ya 
l'oı l'ıva, temin etmek imkanlarına 
~ •çtırınrıtır. ı 

'~oi'kt~r .ki, Türk ve yurddaşı ulusal 
dt ..,~ının genişleyen çerc;evesi için ' 
q'ltl r!ınli çalışmasının hakkını ve ı 
~;5rn1 bulacak, refah seviyesi 
.SUrıh erek ferahlayacak ve Türkiye ı 
~ ı>a~arlarqtda alım kabiliyetini . 
tıs.ter ' bır ulus olarak kenrı;sini 1 
llttic ecektir. Panayır, bütün bu iyi 
tc1trı1:1.t-re hizmet edecek bir en ileri 
bitı ig! al~ış olan_ Türk endüstrisi • ' 
Clnıı.n~İc g.uzel, saglam mallarını göz ' 

()1\ • ?Ymaktadır. 
~-ıtrj •.kı lene evvel en büyük Tiırk 
'~cd~ı~ Y~ratıldığı bu yerled: oniki 
~ bi n erı. yaratılan başka hamlele
~\an~ eıerı olan bu sergiyi bir Türk 
~erı. 1•1nın heyecanla ve gururla ve 
b..::?arı 'b· t..:1lı1c~gı ır yabancı zaırın de hi\y-
'llt, ıeyretmemesine imk&n yok-

'-, Ali Naci KARACAN 

Yugoslav 

~a~i.n~sinde 
eg ışı kl i k 

• 

.ı·~elgrad 
1ti>'or. • 24 A.A. Avala a iansı bil 

1'ı~niik ve ,.... 1 .. .. "ilik b k () rrtk . ..,.ya onguru a a 

1 t'rrt•rıl: ıle Tüze Baka.n.ı Auer ve 
~ııo..,iç. r ve. Madenler Bakanı Ste
lt r!i~i.. ~en.ı . ''Y.ugoslav radikal 
la tırai b·f _rtısıne ıştirak ctmiyecek 

Ilı "e~~ırerek bu sabah istifala -
•@t~ ,ıerdir • 
-~•d . 

•ıyaaal çevenleri. Stoya· 
lArkaaa 3 üncüde} 

iç·n Beş Yıllık 
a Vapılıy r 

Fabrikalar Açllacak, Mektepler 
Kurulacak,Madenler işletilece~ 
Erzurumda Da Mü/ ettişlik Teşkilatı Yapılıyor 

En Güzide Memurlar Şark illerine Gönde
rilecek, Kamulaya Sekiz Kanun Verilecek 
Aldığnruz huıuıi haberlere göre 

Doğu illerinde yapılacak ıslahat ve 
genit devlet çalıımaıı programı Üze
rinde Bakanlıklar kendilerine düten 
itleri hazırlamaya ba!lamıttır. Yapıl· 
ması kanunla olacak isler tunif edil. 
mekte ve Kamutayın Ük toplantıları· 
na yetittirilmek üzere projeleri hazır 
lanml'lktadır. Bu yolda beş yıllık bir 
program, ayrı ayn sekiz kanun layi· 
ha&ı hazırlanmaktadır. Şimdiden ya· 
pılmaıı mümkün olan işler üzerinde 
de faaliyete geçilmiştir. Progrftmda 
Kültür, Ekonomi, Bayındırlık, Tarım 
Sağlık itleri. bilhasu genif bir mik
yas alacaktır. Vilayet merkezlerin • 
de ortamektep, liseler açılacak, bazı 
kazall'lrda da yerine göre ortamek
tep, lise bulunacak, yatı köy mektep· 
leri açılacak, kısa devreli bu mektep· 
)erde köy çocuklan hemen okur ya· 
zar ve azçok uyanını§ bir hale getiri
lecekler, bazı bölselerde aanat mek
tepleri açılacaktır. Ayni zamanda, 
Doiu illerindeki hallan iıtihsa1 kabili • 
yederini arttıracak ekonom .. ı tedbir
ler alınmakla beraber it hacmini ge-

Başbakan ismet lnönü, Kültür Bakam Saffet Arıkan 
-:.• ---'- - 1•• ... 1,.,-ı a.-:;;-1..1...:.:. ... 1 .... _ 

.. 

ifo g&ii~üyor 

BC§ Mnelilc bir dnlet proıraım ile bakan ismet Jnönunü %ivaret etmiş 
Doiu ill•inia yepy .. i iM. ~ ala• 'ft auun müddet kendisi ıle goruı
cata, yicyıllann buralarda ltir yıitn· müştjir. Dün de Sağlık Bakanı Refık 
tı haline soktuğu birçok işlerin bata· \ 'C ,Bayındırlık Bakanı Ali Çetinkaya 
nlabileccği kuvvetle umulmaktadD'. lsemt lnönünü ayrı ayrı ziyaret et· 

Başbakanla mUllkatlar rnişlerdir. Diin akşam Ismet lııönü 
Evvelki akşam Is Bakanı Şükrü yanında Dış işleri Bakanı Tevfik 

Kaya Perapalas oteline giderek Ba§· {Arkası 9 uncuda 1 

HABEŞ DAVASI iYiCE ALEVLENDi 

!italYanlar Maltaya Hücum

Bayrndır/Jk Bakam Ali Çetin
kaya ismet lnönıü ile görü§· 

tiikten sonra 

de yer verilecek, fabrikalar kurulacak 
madenler iıletilecektir. Zirai bakmt· 
dan da boş arazi kabiliyetlerine göre 
iıletileceği bu zengin ve verimli top· 
raklar ht:m yurd için, hem de oradaki 
vatandaıların refahı icin en müaait 
bir vımta haline getirilecektir. 

Tren yollarının amaçlarına vasıl ol 
mal~m Doğu illerindeki baymdırhk 
ve kalkınmada baslı bıııpna amil ola
cağı gibi ayrıca büyük şoıeler ve her 
türlü nakliyata elvcri,li, köyle~ ka· 
dar giren yollar acılacııktır. 1 

iç Bakanhğı teşkilatı vönünden · 
de buralarda yeni hazı tedbirler alı
nııuk, memur kad .. olllrı doldurula
cak, yurdun en genç, 

0

çalıııkan ve Jl'Ü· 

zide ic memurlarma burada i~ verile
cek, yüksek tah&ilini bitiren gençlere 
Doğuda behemllhal muavven yıllar 
icin it almalan kanuni mechw-ivet ha· 
line sokulacak. memurlann aylrklan
na ıark zammı lccatrlacaktır. Avnca 1 
Erzurumda &i!' .,,üfetti,i umumilik te 
tesis edH~i "'''""~"le teclbitler ara
eında ıillNdilımtılıtir • 

dan Bahsediyorlar 
Nevyork, 24 (A.A.) Reuter 

Ajansı bildiriyor: ltalyanın Malta ya 
karşı muhtemel bir taarrmm hakkın
da ltalya matbuatının vc.,.diği haber
lerle Akdcnizde lngiliz müdafaasının 
takviyesine dair olan Londra haber
leri Ncvyork gazeteleri tarafından 
ncşre.dilmcktedir. Hcrald Tribiın ga-
7.etesı, bu haberler hakkında tefsirat
ta bulunarak diyor ki: 

. "Hatta .~~ssolininin hodbinliğinin 
bıle, kendısını ltalyada felaketli akis
ler yapacak olan böyle bir harekete 
sevketmesi ihtimal haricindedir. Mal
taya . taarn~z ak!ın kabul etmiyeceği 
şeydır. meger kı Mussolini aklını ka
çırmış olsun . ., 

lngiliz fi!osu 
Malta. 24 (A.A.) - Akdcnizdeki 

Insiliz filosunun kuvvetlendirilecegi 

hakkındaki haber burada resmen ya
lanlanmaktadır. 

Hiç bir şey Musoliniyi 
Amacından çevirmiyecek 

Lo.ndra, 24 (A.A.) - Daily Tclcg 
raf dıyor ki: "Mussolini llabe§İstanın 
işgalini adi bir zabıta vak'ası telakki 
etmektedir. ltalyan hükumetinin, A
ciisababadaki elçisini geri çağırmak 
niyetinde olmadığı. fakat, Italyan el
siliği muhafaza kuvvetlerini arttır • 
mak üzere oraya bir tabur asker gön
dermeği kuvvetle istediği t>Öylenmek 
tedir. M ussolini, emellerine engel ol
mağa matuf müşterek hareket yolun
daki İngiliz el birliginin yeni görünüş 
)erini itina ile incelemektedir. Musso 
lini, bununla beraber. hiç bir şeyin 
kendisini amaçından ayıramıyacağı 

[Arkası 9 uncuda] 

~ -----

Eden ve Laval'in,,.gözlerini yumup ağızlanm açtıklan slfada • 
~ekilmiş r.esimleri 

KÜKÜRT iHTiYACIMIZ DA KALMIYOR 

Celal 
Ven i 

Bayar Egede Bir 
Fabrikay ı Açtı 

Ekonomi 
söylevini 

Bakanımızın Nazillideki 
ay ne n neşrediyoruz 

Nazilli. 24 (Ozel aytarımız bildiri· 
yor) - Ekonomi Bakanı Celil B~
yar, sabah saat 4 de motokarla Keçı· 
burluya gitti. Kükürt fabrikasını .ve 
yeni tesisatı gezdikten sonra lzm.ıre 
dönecektir. Dün temeli atılan fabrıka 
nın Nazilli halkı arasmd~ uyandırdı
'ğı sevinç inanılmıyacak l<adar büyük 
tür. Halk, fabrikanın bu muhite; geti· 
rebileceği refah ve y:-~ama yüksekli
ğıni şimdiden kavramıı. bütün gece
yi şenlikler içinde geçirmi~tir. 

C e 111 Bay a r, Klzım 
Dirikle beraber geliyor 

lzmir, 24 (Ozel aytarımı- bildiri
yor) - Celal Bayar, Keçiburludan 
şehrimize dönr -~ür. Panayir kon.' 
tesi, Ekonomi Bakanı şerefine bu ak· 
sam biiyük bir gardenparti vermiştir. 
Tecim ve Endüstri odası da yarın bir 
öğle ziyafeti hazırlamıştır. Celal Ba
yar, yarın saat 16 ö Sakarya vapuru 
ile lstanbula hareket ede-ektir. Trak 
ya Genel ensp ktörü General Kazım 
Dirik te Ekonomi Bakaı... .zla bera
ber ıstanbı•'a gidecektir. 

ÜzUm işi 
lzmir, 24 (Ozel aylarımız bildiri

y · ) Uzüm ihrac:" :ı ve müstah
sillerinin Ekonomi Bakanı Celil Ba
yarn ba ; ... ılığında y • 'ı~ları toplan 
tının iyi sonuçlar vereceğı anlaşılmak 
tadır. Bu toplantıda Türkofis başka· 
nı Müceddet. üzüm fiyatlarının istik· 
rarı etrafındaki mütaleasını söylemiş, 
ihracatçılar birliği başkanı Şerif Re-1 
zi buna cevaplar \•err.-'4'tir. Neticede. 
ii.ı:üm fiyatlarının l • kuruşa çıkanl-

Izmir arsmlusal panayiri açıhş 
töreninden üç intiba 

ması etrafında hir fikir ekseriyeti :ıa
srl olmuştur. Müstahsillerle komis

i Arkası ~ iinrııcie 1 

Galatasaray Bükreşte 
Maçı 3-2 Kaza n dı 

Dünkü Güreşler, Deniz Bayramı 
LOzel aytarımız bildırıyor] 

i '" 

Kültür, Tüze, 111Jıisarlar bakanlan dünkü amatör güre~/ eri. 
seyrediyorlar 

Bükreş, 24 
Macaristan tumasından dönen Ga 

latasaray takımı, ilk maçını bugün 
ONEF sahasında Yuventus takımı 
ile oynadı ve oyunu 2 • 3 kazandı. 
Galatasaraylılar bu maçı dün ge· 

ce elektrik ı~ığı altında Venüs sa • 
hasında oyniyacaklardı . Bu suretle 
trenden pek yorgun çıkan tutbol • 
cülcrimiz, istirahate vakit bulma -
dan, alışmadıkları bir sahada bir ge 
ce maçına çıkmış olacaklardı. 

Dün akşam son dakikada bardak
tan boşanırcasına yağan yağmurdan 
dolayı maç bugüne bırakıldı. 

Maça tam saat beş buçukta başlan 
dt. 

Galatasaraylılar şöyle dizildiler: 
Avni 

Llıtfi Hüsnü 
İbrahim Fahir Kadri 

Danyal. Şeref. Helvacı, MUncvver, 
Necdet 

Oyun başlayınca, on dakika iki 
tarafın bozuk oyunlarını gördük. 
Bizimkilerin yorgun oldukları. Ro
ı:ıany.al_ıla.rın da bu yorgunluktan 
azamı ıstıfadeye çalıstıkları anlaşr· 
lıyordu. • 

O gayretle de hücumlarını artı -
rarak, onuncu dakikada bir kafa vu 

r Arkası 7 incide 1 

Güreşler, Kulelideki 
deniz şenlikleri tafsilatı 

7. inci sayfada 

' 
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Dl.1StlNDtlKC ~ 
MAYO VE ÇARŞAF 

Kadınlarımızın bir kısmı plaj
larda vücutlerinin kabartma ba
ri tasını tepeden tırnağa kadar 
gösteren apaçık deniz kılıklari
le gezerlerken, ibir kısmı da Ana 
doluda vücutlerini gene tepeden 
tırnağa kadar bol bir çarşaf 
içinde gizliyerek, hatta yüzleri
ni bile gaz maskesi giymiş bir 
1935 cengaveri gi:bi peçe ile ör
terek acayip karaltılar halinde 
dolaşıyorlar. 

Bu tezat bir karikatürist için 
sadece gülünçtür; fakat zama
n mm kroniğini yazan bir muhar 
rir için pek hazin, hele bir inkı
lapçı için büsbütün manasız ve 
cirkindir. Mayonun ve çarşafın 
temsil ettiği iki anlayış arasın
da büyük istikametler ve cihet
ler, biıyük kıt'alar, büyük çağ
lar var: Batıdan Doğuya, Avru
padan Asya ve Afrikaya, orta 
asırdan zamanımıza kadar uza
nan geniş zaman ve mesafe, şu 
iki kılık arasındaki tezadın için
de sırıtıyor, bir bakışta göze ba
tıyor. 

Bu iki kılığı taşıyandan han
gisi Tür:k kadınıdır? Mayolusu 
mu? Çarşaflısı mı? 

Şüphesiz deniz mayosu mu
vakkat bir kılıktır ve kıyıdan 
uzaklaşılınca değiştirilir; fakat 
çarşafın daha muvakkat olması
nı ve çarşaflının cehaletten he
men uzaklaştırılarak ebediyen 
üstünü değiştirmesini bekliyo -
ruz. Bunun için de Anadoluda 
bazı belediyelerin peçe ve çar
şafı yasak etmeğc başlamış ol
malarını artık çok yerinde ve 
zaruri buluyoruz, hatta bu ted
birin "bazı" belediyelere inhisar 
etmesindeki cüz'iliğin manasını 
anlamadığımız için, iddia ede 
geldiğimiz birlik namına yasa
ğın bütünleştirilmesini istiyo
ruz. 

Peçeyi ve çarşafı da kız kar
deşi olduğu fesin yanına gön
dermekte . ayni prensip yönün
den - isabet vardır. Tedriç ka
nynunn bir. kere Jnkar etmiş ol
duktan sonra, bundan kadın krlı 
ğmı istisna etme1

• gibi bir neza. 
kete ne lüzum kalır'! Hele kadın 
fa erkek arasındaki farkları da 
mümkün olduğu kadar tasfiye
ye çalıştığımız bir devirde. 

Peyami SAFA 

EkalliyE t mekteplerinde 
tetkikler yapıhyor 

Şehrimizdeki ekalliyet mektepleri· 
ni idare eden miiessis heyetlerle mek 
tep muallimleri ve müdürleri arasın· 
da otedenberi ihtilaflı meseleler çık· 
maktadır. Bu yUzden, her yıl ekalli· 
yet mektepleri müdürleri ve muallim 
leri arasında değişmeler yapılması 

zarureti hasıl olmaktadır. KültUr di· 
rektörlüğü. ekalliyet mekteplerinin 
idari durumlarını incelemektedir. Bu 
mekteplerin gidişi daha normal bir 
yola sokulacaktır. 

No 8 

Cumbadan 
Rumbaya! 

Server BEDi 

Cemile evin virane tarafında c.lu· 
nrak düşündü,: ''Şurada bir talaş yı· 
ğmı olsa, üstüne bir şişe gaz döksem, 
buradan biri geçse, bır yanar cıgnra 
atsa, talaşlar tutuşsa ... ,,Fakat alevin 
saçağa sarmadan bastırılmasından 
korkuyordu. Yangının evin içindt n 
çıkma11 lazımdı ama sigorta kumpan
yasının §Uphesini uyandırmadan ... 

Vaktile uzak akrabalarından bir 
dul kadının içi ateş dolu UtUyU halı 
iistUne bop.ltarak sokağa çıktı,ını, 
evi tutuşturduğunu, yangına bir ke
dinin sebep olduğunu ileri ıüı erc'c 
paraları çatır çatır aldığını biliyordu. 

Cemile eve girip te, alt katta, ki· 
racılarla kendi bölükleri arasında 
mıhlı ve daima kapalı duran ara ka· 
pısınrn önıünden seniz adımlarla ge· 
serken. biraz durdu. Bu kapı, doğ· 
rudan doğruya, kiraya verdikleri iki 
odadan biri üıtlinde olduğu için, içer· 
de oturan genç kiracile arkada9ları
nın butlin konu~tukları duyuluyordu. 
Cemile kulağını biraz kanada yak -
la9tırarak dinl~di. 

Kahkahalar kopuyordu. "Amman 
be ... Allah ... Yatadın desene ... " gibi 
ceıler yükseldi. lçinde bili kahkaha 
kınntrları çalkanan canlı ve neş'cli 
~ir ses, <tekrar tekrar soruyordu: 

Vergi sistemleri 
Uzerinde tetkikat 
Yapılıyor 

Finans Bakanı Fuat Ağralı ve 
Müsteşar Faik diin Finans daire.sine 
gelerek enspektörler ile birlikte ver· 
gi kanunlarının tatbi'' ıckıllcri üze
rinde cahşmıılardır, Bu arada Bakan 
Fuat Ağnh'nın yanında tahakkuk ve 
tahsil direktörleri de toplanmıılar \'e 
istenilen izahatı vermişlerdir. Bu İn
celemeler daha bir müddet sürecek
tir, incelemelerin toplandığı, kazanç, 
muamele ve arazi vergilerinde tahak
kuk ve tahsil yönlerinde gerek halka 
ve gerek memurlara kolay ge!ecek 
yollar aranmak'ndı,., Bu hususta ec· 
nebi mevzuatı da gözden geçirilmek
te ve iıtifadeli kuunlan alınmakta
dır. Bir yandan da Franıadan getiri
len Finans uzmanları (mütehaasısla
n) 1 zmirde incelemelere baş lamı~ !ar
dır, Bakanlıktaki İnceleme bü,.osu drı 
çalıımaktadır. Bütün bu incelemele
rin aonucqnda gerekli olan değişme
ler için yapılacak kanun projesi ka
mulaya verilecektir. incelemelerin a· 
macı yeni bir vergi çıkannak olmadı
ğı gibi ıimdiki vergilerin mikdarını 
artırmak ta değildir. Doğu vilnyet
lerinde yapılması te5bit olunan iı::ler· 
den Finans Bakanlığına düsen kı~ım· 
ları da hemen tatbik olunmak li..ı:ere 
tedbirler alınmaktadır. 

Yeni Finans teıkilatı kanunv pro 
j~ıi kamutaya verilmi,, kanuni hali
nı alması kamutayın birincitearin top 
lantmna kalmı~tı. Bu kanunla latan· 
bul Finans hykilitı değiıtirilecektir. 
Finans direktöriüğü ihdaı olunacak· 
tır. 

Şehir Tiyatrosu Artistleri 
Moskovaya gitmiyorlar 
Şehir Tiyatrosu artistlerinin bu 

yaz Moskova turnesine gidecekleri 
yazılmı§tı. Halbuki 7 Eylülde kış tem 
sillerine başlanacağı için bu turne ge 
lecek seneye kalmıştır. 

Ecnebilerden yol parası 
Yabancıların yol parası hakkında 

Bayındırlık Bakanlığından belediye
ye yapılan bir bildirmeye göre, mü· 
l:ellefiyetlerini yalnız nakdi şekilde 
yapmağa mecbur tutulan ecnebilerin 
§OSe ve köprüler kanununa göre ge
nel hükümlere tabi olmaları gerek
mektedir. Bu cihet bütün §ubelerc 
yayılmıştrr, ~ 

rmun eksperleri imtihan 
edilecekler 

Tütün eksperleri için hazırlanan 
yeni nizamname kat'i şeklini almış· 
tır. Tütün zilrnresi için ayrılacak 
olan mütehassıs eksperler, imtiha -
na tabi tutulacaklardır. İnhisarlar 
idaresi, Ekonomi Bakanlığının tek· 
liflerini kabul etmiştir. Bu işle meş 
gul olmak üzere şehrimizde butu -
nan Mümtaz birkaç güne kadar An· 
karaya dönecektir. 

. 6UmrUkteki sahipsiz eşya 
Gümrüklerdeki sahipsiz ve kaçak 

eşyanın satışı ile meggul olan direk· 
törlük, bir ay içerisinde 40 bin liralık 
eşya satmıştır. Daha satılacak bir mil 
yon liralık eşya vardır. Bu satışları 
kısa bir zamanda bitirmek için ba· 
kanlıkça yeni bir talimatname hazır· 
)anmaktadır. Müzayedeye ittirak için 
yapılan ilan müddetleri de bu ara
dıı 15 gUnden bir h:!f taya indirilecek· 
tir. 

"- Nasıl dedin ? Nasıl dedin? 
"-Bir daha anlat! diye bağırdılar. 
Kimi : "Tasvir mükemmel!" , kimi 

de: "Susun da anlatsın, yahu I" di· 
yordu. Kahkahalar durdu. Bağır· 
maktan biraz çatlamış ve yorulmuş 
bir ses, gizli bir şey söyliyccekmiş gi· 
bi alçalarak ve Cemilc'nin merakını 
daha fazla gıdıklıyarak anlatmaya 
ba ladı: 
"- Azizım ... Merkezi u topuğu· 

mun bastığı yer olmak üzere bütün 
Karagümrüğü ve civarını içine alan 
büyük bir daire çizin, içinde böyle iki 
tane kız daha bulur&anız alnınızı ka
rışlarım. Yahu .•• Çocuklar ... Şu gö· 
ğüs nahiyerinin bele doğru inen kıs· 
mı yok mu? Billahi... Gözleriniz o 
yokuştan kayarken ... Kayarken değil 
yuvarlanırken başını ... döner. Bir kc· 
re o bildi[;' · iz göğüslerden değil. Na· 
sıl anlatayım? Yukarı doğru kalkık, 
dikine tutulmuş. gergin, buruşukıuz 
iki şırınga lastiği ... 
"- Yuh be ..• Teşbihe bak 1 
''- Yahut, daha doğrusu, iki oto· 

mobil kornası... Mantomsu bir 9cy 
giyiyordu. Yumuşaklığı o sertçe ku
masın bile dışına vuruyor. Sonra bel 
ve bacaklar. azi?.İm... Gizli yaylar, 
zembcrekler, lastiklerle tutturulmuş. 
gayet kıvrak mafsallar... Bütün vU
cut yukarıya doğru bakıyor, anladı
r:ız mı? Hiçbir adale parçası sarkmı
yor. Spor gömıli§ Avrupalı kadın vil· 
cutlarındaki o diklik, havaya doğru 
kalkış. cizgilerin yumuşak ve tatlı 
keskinliği bunda da var. 

Cemile, içinde belirsiz bir ümit "e 
belirsiz bir kııkançlık duyarak, bal-

I Ne Dersiniz? 
HALA O MEKTUP 

KUÇUK HABERLER 

• Eminönü kaza tapu idaresi Teş· 
rtnievvelde kaymakamlık binasına 
taşınacaktır. Tapunun Kadıköy ka· 
za te§kilatmın da eylülde eski hal 
binasına naklolunacağı söylenmek· 
tcdir. 

• Kızılaym Alemdar nahiyesi ta-

Dışardan gelen haz.ır ilaçlar 
hakkında Sıhhiy~ V ekdletile ara· 
mızda gecen muhaberenin bugün 
de son parçalarını neşrediyoruz.. 

Karilerimiz. bu işin biraz. faz.la 
uz.adığını düşünecekler ama ne 
yapalım, bunun böyle olması İs· 
tendi. 

de ilcrdenberi bir mes'ul vekili var· 
dır. Fakat bu vekile hala ~taç ge • 
tirmek için ruhsat verilmemiştir. 

Mektubunuzda vekil yok gibi yazıl· 
dığına göre bizim ve sizin bu hu • 
sustakı malümatımız arasında tezat 
vardır. Bir kere bu cihetin tahkiki 
gerektir. Biz burada tekrar soruş· 
turduk. Bu ilacın Parma isminde bir 
vekili olduğunu öğrendik. Halbuki 
mektubunuzda aynen: (Bu müstah
zarın memleketimizde otLıran bır 

mes'ulü bulunmadığından girmesine 
izin vtrmeğe imkan yoktu) ibaresin
den V ckaletin bu vekilden malfıma
tı olmadığı manası çıkıyor. Bu ila· 
cın memlekette benzerleri yapıldığı 
ve binaenaleyh ayni ilacı aramakta 
pek tc lüzum olmadığı fikrine ge· 
lince. bunu bir hastanın miıdavi 
doktorundan başka kimsenin müna
ka§a. hakkı değildir. Kaldı ki Ve • 
kalet te bu ilacın girmesine müsaa
de etmekle memlekette ayni tesir
de bir muadiliqin yapılmadıgını ka
bul etmiştir. Yoksa izin vermezdi. 

l 
r~.f~~d~n d.~zenlenmiş olan sünnet 

1 
dugunu, dun Ahırkapı sahil gazi • 
nosunda yapılmış ve 100 fakir ço • 

[Sıhhiye Vekaletinin ikinci mek
tubu] 

Tan Gazetesi M üdürlügünc 
26/ 7 / 935 tarihli mektubunuz 

okundu. Bu mektupta bahsedilen 
(Valerobromin) ilacını yapan fab· 
rika Türkiyedeki vekilini değiştir· 
diği için ispenciyari ve tıbbi müs
tahzarlar kanununa göre yeni bir 
vekil, yani müstahzarın memleketi· 
mizde oturan bir mes'ulü bulunma
dan girmesine izin vernıeğe imkan 
yoktur. (Sanocrysine) için de böy· 
le idi. Esasen ( Valerobromin) in 
gerek dışardan memleketimize gi • 
ren ve gerek memlekette yapılan 

tamamile benzeri birçok müstahzar
lar vardır. Ve bunun herhangi hu
susi bir tesiri ve hassaları da bilin
memektedir. (Sanocrysine) e gelin
ce; bunun da dışardan giren birçok 
ve ayni kıymette benzerleri" piyasa
da bol bol bulunmaktadır. Ve bu ve 
benzerlerinin esasen verem hastalı. 

2 - Bu arada (Sanocrysine) in 
verem hastalığı üstundeki tesırı 

hakkındaki mütalealar da tamamen 
ilmi olduğundan bir ilacın piyasada 
-eksilip fiyatının yükseldiği ve ihti· 
kar yapıldığı iddialarını karşıhya • 

ğına spesıfik bir tesiri olduğu da cak mahiyette değıldir. 
münaka§aya muhtaç bir iştir. Vekil· 
!et memleket sıhhati için zaruri gö- 3 - ilk mektubumuzda (Urodo· 
rülen kıymetli ve hassaları dünyaca nal) hakkında yazdığımız §eylere de 
tanınmı§ ilaçlardan hiçbirisinin yok· cevap verilmemiştir. Gazetemiz hal
luğuna meydan vermediğine kani· kın sağlık kaygularile aradığı spesi
dir. Arada bütlin memleketin iktı· yalitelerı güçlükle ve yüksek fiyat· 
sadi menfaatleri iç_in konmuş olan !arla bulduğunu ve birtakım adam. 
kontenjan sisteminden istifade et· ların bu yolda ihtikar yaptığını gör
mek iıtiyen bazı menfaatperestler mtiş ve görmektedir. Sayın Vekale
çıkaraa bunlar hakkında da icap tin bizim gibi halkın bu sıkıntısını 
eden kanuni muamelelerin derakap hoş görmiyeceğinden eminiz. Bu • 
yapıldığını bildiririm. nun içindir ki ya bu spesiyalitelerin 

Sıhhat ve Içtimai Muavenet piyasada çoğalmasına mani olan en-
Vekili namına.Müsteşar gellerin kaldırıldığı ve ihtikarın 

[Son kelimesinden hiddetli bir önüne geçildiği hakkında bir ceva
edası olduğu anlaıılan bu mektu· bmızı yahut bu mektuplaşmanın 
ba Tan Direktörünün verdiği ce· gazete sütunlarına geçmesine buy
ı.ıa~J • .... ·tu~nuzu beklemekteyiz. Derin say. 

Sıhhat Nt ı~-;Muav~ . ifı1iıtımf7:la. . • . 

Vekaleti Müste arlığına Iıte Sıhhiye Vekaletinin dı1ar· 
8/ T e m m u z/ 935 t a r i h ve dan gelen ve piyaaada ekailip ih-

3018/ 9787 sayılı yazıya karşılıktır. tikcira yol acan ha.zır ilaçlar hak· 
Gazetelerin, yazdıklarını ait ol • kında biz.e yaz.dığı mektuplar ve 

dulc1arı makamlarla hususi mektup· biz.im onlara verdifimiz. cevaplar. 

:aşarak münakaşa etmeleri usul ol· Bütün bu muhabcrelere rağmen 
:namakla beraber piyasada bulun· adı geçen ilaçlardan baz.ılarınr 
mıyan spesiyaliteler hakkındaki son halci piyasada bulmak mümkün 
mektubunuza ,u cevapları yazmak değildir. Buna 
zarureti hasıl oldu. 

l - (Valer?bromin) in Türkiye· 

Seyrilsefer işlerini 
düzeltmek için 

lstanbulun seyrüsefer işinin düzel· 
tilmesi için. yakında bir komisyon 
toplanacaktır. Bu komisyon, bundan 
bir müddet evvel Avrupaya giderek 
seyriisefer tetkikatı yaapn altıncı şu· 
be direktörü Faikin raporunu inceli· 
yecck ve bazı kararlar verecektir. 

landıra ballandıra tarif edilen bu kı· 
zın kim olduğunu anlamak istiyordu. 
Kulağını biraz daha yaklaştırdı. 

Ses devam ediyordu: 
"- Yüzü de güzel ... Dedim ya bu 

taraf mamulatından değil ... Bilhassa 
gözler ve ağız mükemmel. .• Kurnaz 
ve ... hezeyanlı bir bakışı var. Gözle· 
rinin içi sayıklıyor. lki defa baktı 
bana .•• 

" - Saymış be 1 
"- Iki defa. Birincisinde çapkınlık 

vardı. Sonra iki adım yürUdU, batını 
çevirdi, bu sefer.,. bir fey arıır gibi, 
daha dikkatli ve daha ciddi, büsbu.: 
tün baıka türlU baktı. 
"- Ev ııahibiniıı nesi imiı bu? 
"- Kızı canım! 
" -Baoası var mı? 

Alfabe mUsabakasma 
girenler 

Kültür Bakanlığının açtığı alfabe 
müsabakasına girmek üzere şimdiye 
kadar yüz öğretmen Kültlir direktör 
Iüğüne müracaat ederek şartname al· 
mı~tır. Alfabe müsabakasına girecek· 
terin daha artacağı umulmaktadır. 

"- Yok be ... Biz buraya taşındık· 
tan sonra evde babamla benden baş
ka erkek yok. 

" - Yaşadın ulan Selim ... Bu kız 
senin elinden kurtulamaz. 

Cemile kendisinden bahsedildiğini 
anlamıştı ve unutamıyacağı bir se· 
vinç duydu, Hayatında hiç güzelliğini 
bu çe§it tarif edene rastgclmemisti. 
Kula~ınr kapının kanadına iyice 
dayadı ve bu sefer kahkahalar ara • 
unda garip sözler duyarak. içinden: 
"Edepsiz çapkınl~r .... " dedi. 

Bu çocukların yilzlerini, konuşur • 
ltenkl hallerini görmek için zaptolun
maz bir istek duyuyordu. Kapının 
ü!ıt tarafına baktı ve karanlık kanadın 
iistüıide- bir çeyrek bliyüklüğiinde 
ı~ık tek-esi görünce orada bir budak . . 

cuk parasız sünnet ettirilmiştir.Cum
huriyet Halk Partisi Alemdar na
hiyesi himayesindeki spor klübü 
gençleri tarafından muhtelif spor 
numaraları yapılmıştır. 

• Çocuk esirgeme kurumu Kum
kapı nahiyesi tarafından Cenberli· 
taştaki aile bahçesinde 3Ô çocuk 
sünnet ettirilmiştir. 

• Avcılar birligi tarafından her 
sene yapılmakta olan avcılar bayra
mı, bugün Anbarlıda yapılacaktu. 
Bayram için etraflı bir program dil 
zenlenmiştir. 

• Afganistan istiklalinin 17 inci 
yıldönümü dolayısile dün Moda ya 
lı gazinosundJ şehrimizdeki Afgan
lı tale.belcr tarafından bir çay zi -
yafeti verilmiştir. 

• 26 Ağustosta işe başlryacak o-
lan Türk - Yunan mahkemesi, Avru 
patla bulunan mahkeme reisinin he 
nüz gelmemesi üzerine ancak eylül 
de açılabllecC'ktj.r. 

• Yalovada istirahat etmekte o • 
lan Habeş sefiri dün şehrimize dön
müştür. 

• Türk hava kurumu 3 numaralı 
yardım derneği, 31 Ağustos cumar
tesi günü saat 18 den sabaha kadar 
sürmek ilzere Harbiyede (Belvü) 
bahçesinde bir müsamere düzenlen 
miştir. 

• Hava kurumu Alemdar ubesi 
31 Ağustosta Sarayburnunda bir mü 
&amere verecektir. Müsamere ıçın 
zengin bir proğram hazırlamıştır. 
Bu kır balosu sabaha kadar devam 
edecektir. 

• Trakyaya yer1estirilmekte olan 
göçmenlere yapılacak evler için alı 
nan kerestelerin gönderilmesine 
başlanmıştır. 

• Genel nufus &ayım bürosu, sa
yım bölge (mıntaka) larını göste -
ren listelerden bir kısmının doldu• 
rulmasını bitirmiştir. Dün bUrnya 
bazı ilçebaylar gelerek numerotaj 
işleri hakkında izahat vermişler -
dir. Yanlış ve eksik görünen yer • 
lerdeki numerotajlar düzeltilmek -
~ l;" .... Q/#. 

• Kadıköy -O~y~ar biçki dfkiş 
e<vi talebeleri mekteplerinde bir ser 
gi teşkil etmişler ve bu sergiyi dün 
öğleden sonra halka açmışlardır. 

• İşten el çektirilen maden me • 
muru Cemalin yerine Ahmot atan
mıştır. 

• Ekonomi Bakanlığının iş uz
manları §ehrimizdeki tetkiklerini 
bitirmişlerdir. Bir iki güne kadar 
Bursaya gidecekler, oradaki sana ,_ 
yicilerle temasta bulunacaklardır. 

• Şehir opereti gene tatil etmiş· 
tir. ,Buna 6ebep hisse meselesinden 
artistler arasında geçimsizlik çık • 
masıdır. Bu yüzden operet üç ge.ce 
denberi oynamamaktadır. 

• Tecim ve endüstri odası, ma • 
deni eşyaları parlatmak için piya· 
saya çıkarılan bir özü tetkik ettir
mektedir. Parlatacağı yerde sü -
rüldilğü maddeleri tahrip eden bu 
özün nerede ve hangi şartlar al • 
tında imal edildiği araştırılacaktır. 

• Şehrimizde bulunan Ekonomi 
Bakanlığı enspektörleri, buradaki 
tetkiklerini bitirmişlerdir. Bir haf 
taya kadar Ankaraya döneceklerdir. 

deliği olduğunu hatlrladı. Ses çıkar
madan bir iskemle aldı. üstüne çıktı 
ve delikten baktı. 

Tam karşısına gelen noktada, du· 
varın üstünde bir çerçevenin kö_şe • 
sinden baıka hiçbir şey göremiyordu. 
İstikametin müsait olmadığını anlı· 
yarak hemen yere indi, Iskemleyc 
oturdu. Radyo dinler gibi ıekilleri 
hayalile tamamlıyarak seslere kulak 
verdi. 

Kiracının oğlu Selim itiraf ediyor
du: 
"- Ben bu kıza tutulabilirim, azi· 

:dm, hem çıldırasıya tutulabilirim. 
"- Amma da şıpscvdisin ha! .. 
"- Görmc<len söyleme ... Şıpsevdi

lik filan yok ... Hem güzel, hem alım
lı kız ... 

" - Alımlı kızsa al onu_ çık i'in 
içinden... Baban da ev kıraaından 
kurtulur! 

Başka birinin sesi çıktı : 
"- riayır, hayır ... Alımı satımı br· 

ıak Selim ... Sen o kızı ;;uraya atabİ· 
lir misin? Gece herkes yattıktan son
ra ... Şuraya ... nah ... şöyle., şu vazi· 
yette ... 

F' · itişme, kakışma oldu. Kahka· 
halar kopuyordu. lçlerindcn biri ba· 
ğırdı: 

"- Yahu!.. ayıptır, ev halkı uya
nacak, bağırmayın, duyarlar, kepaze
lik olur, daha ilk geceden başlamıya
lım, az daha lamba devriliyordu. :le 
ayısın be Şükrü 1 

Cemile bu "Az daha lamba devri
liyordu" sözünü duyunca, evi yak • 
mak hususundaki tasavvurunda Se
lim'den istifade ~tmeği düşünmeğe 

Dün Babıali yokuşunda ~ 
küçük gösteri yapıldı. Ud d:ı 
ka süren ve yalnaıyak çoeu 
rm yaptıkları bir gösteri. 

Ben yokuşun alt basındaY 
yokusun başından aşağı dOt1 
bir t~ksi iniyor ve taksinin .P 
sinden bağrışa çağrışa yiff111 

tuz gazete satıcısı çocuk kOŞ 
şuyorlardx. 

Taksi, yanımdan gelip geÇ 
Baktım, içinde Çoban Mehf'İ 
pehlivan var. Ağzı kulakları 
da, arasıra taksinin arka cafll 
dan, taksinin pesi sıra. koşan 
cuklara bakıyo;, ônun 1ca 
bovnu üstünde bir çocuk başı 
bi ·giilen kafasını gören cocıı 
lar daha kuvvetle haykırışt1° 
lar ve sıska, çıplak, dernıaJl~ 
baca\tlarıyla daha hızlı koşu' 
lar. ı~l 
Halkın içinden çıkmıs, ha 

bağını kaybetmemiş, halk ~-ıı 
vetinin elle tutulur gözle go 
lür bir heykeli gibi durarı 
pehlivan için, halk çocuklafl 
yaptığı bu gösteriyi, ben d.~ J:ı 
zım kulaklarımda, seyrettı111-IJ 

Orhan SEL "' 

Gizli morfin yapanlar. 
Bakırköyünde Viranbosna çiftlı 

de morfin imal etmekten suçlu. A 
mal, Sultan, Fehim, Moiz, Hacı 
donyadis ve arkadaşlarının duru t1l 
ları dün Dokuzuncu ihtisas mabtce 
sinde bitirilmiştir. Mahkeme, JCetıit' 
Moiz, Andonyadis ve Fchimin li 
sene altışar ay hapislerine 19,679f1111~ 
para cezası ödemelerine karar ve d' 
tir. Arabacı Sultan, yardım suçuıı 
4 ay hapse, 5,500 lira para ce7•~e 
mahktım olmuştur. Eşref ismı? 
çocuğun bu işte ilgisi göriilme1111Ş• 
raetine karar verilmiştir. 

ilk mekteplere almaca~ 
çocuklar 

Bu yıl ilk mekteplere 928 dô~ 
lu çocuklar alınacaktır. Bu doğ11 iltc' 
lar yedi yaıında olup, tahsil ç•~ı 
ginni§ bulunuyor. Kültür direktör 
ğü. ilkmekteplerin birinci sınıfl• 
girecek 11\lebe sayısını şimdide!\ ~ 

!j:n. ~Sae-iÇil~~aıc ,~~ ı 
mikdarı 10 eyllllden sonra tesbıt 
lecektir. 

Mekteplere talebe yaztlması e~ 
ı de başlayacaktır. Fakat şirnd f P 
müracaat edenlerin mikdarı çol<I<'~ 
ladır. Ki.iltiır Bakanlığı iyi bir 1 
vermiştir. Kadronun müsaadesi 11~ 
tinde, ilkmekteplere 1~29 doJ11 ~ 
çocukludan gösterişli olanhtr da 
bul edilecektir. 

KUltUr BakanhOında 
yeni tayinler ~ 

Kültür Bakanlığı teşkilatındadite~ 
tedrisat kadrosunda ve Kültür 11&J 
törleri arasında değişmeler y~P~ııı 
ğını yazmıştık. Dün duydugııbc 41 
göre Bakanlık orta tedrisat ş~11i JC1 

rektörlerinden Hayrinin Kandı t 
lisesi direktorlüğüne. gene orta 

1 
y 

sat şube direktörlerinden .Hal~ 1aa· 
dadın Ankara kız lisesi direkt0

' ;ıı 
ne ve gene bu direktörler~eıı0i1e 
Doğanın açık bulunan kültiır 1rl' 
törlüklerinden birine tayini }(ar 
tın l mış tı r . 

• rııl1 f 
başlamı§tı. Gece gaz lambası f111'* 
laması, yatağı, yorganı tutuştu ııı 
alevin bütün evi sarması nederı 
k'iin olmasın? 

Gençlerden biri . bil ç 
"- Çocuklar, gidelim artık• 

cuk çalışacak daha... diyor~ıl· 
111

i? 
"- Ne çalışacaksın? Tarih ,,ğ 
··- Yok canım. hemen yata 
Akak bir ses: \} 

3 tabii·" 
"- Kızı düşüneceksin 

lu dur ha! .. 
Başka bir ses: a d•t!i 
"- Hişt ı.. Kızın odasın 

sana bu gece 1 olıil~ 
"- Yok be ... ilk geccdc~111J•f" 
"- Vallahi Sabri olsaydı. i\11 
··- Damlardı ama ertesı ~ıt· b 

evden pllaspandıras ko"u1ur tıWf• 
"- Bir kovulur. üç 1<~" 0tıır· 

rinden birinde de mu."aff a i btld~~~ 
"- Sahi ••. Onun sısterrı rdı7 r> 
"- Şaziye'yi nasıl kandı d' 

pencereden odaya atladı. ,ıav-l'i 
•• Atıyor be... Yarısı p 

·· d"kl · · şaı onun soylc ı erının... hl1 ... 
"- Vallahi değil be ya dif~rı:. 

"Gık oı" ye kendisi anlatıyor.: . batı ç 
dim !" diyor, "Dizlerımın 
dü !" diyor. 

"-Oh! .. btl t 
.. ırıd• 

"- Sahi bir kızın agz 1 
bir nekadar cazip 1 1Jll"1"~ 

· kl r bCo0• tf' "- Haydı çocu !1 :Sir cJe ta· 
ya kadar hayli yol var... tcııd•' 
vayı kaçırırsak Beyazıda 
ban vay ... 

• - Havdi ... ~J 
[Arka.51 
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30 AGUSTOS 

Askeri Terfi Listesi 
Tasdike Arzediliyor 

[Ozel aytarımız bildiriyor] 

Ankara, 24 

30 Ağustos Zafer ve Tayyare bayramında ilan edilecek olan 
~skeri terfi listesinin hazırlanması bitmiş ve liste yüksek tasdi
a arzedilmek üzere Sü Bakanlığı zat işleri daire başkanı Gene

raı Lutfi tarafından 1stanbula götürülmüştür. 

içbakanllkta Terfi Projesi 
Ankara, 24 (Özel aytarımız bildiriyor) - Iç Bakanlık, Dahili

~e ıneurlan için bir sicil ve terfi kanunu projesi hazırlamakta· 
ır. Proje Kamutayın bu devresine yetiştirilecektir. • 

lllıriuauııuumıu norurınaTJl1l1lM 
HUSUSi 

Roınanya Bisiklet Turuna 
Giren Sporcularımız 

llükreş 24 (Ozel aytarnnız bildiriyor) - Romanya bisiklet 
turu yarın on bir merhale üzerinden başlıyor. Turneye iştirak ct
tllek üzere buraya gei~n Türk bisikletçileri iki takım halinde 
yarışa iştirak ctmektcdıtl:r. Yarış 8 Eylfıl Pazar günü nihayet-
cnccektir. 

Celal Bayar Egede 
Yeni Fabrikayı Açtı 

[Ba~ tarafı 1 incide] 

•• lzmir panayirinin gece görünüşü 

Bir 

~:ncutar arasında fiyatların istikrarı kombinasının ayrı bir hatta diyebili· 
ttleri bulunacağı zannediliyor. rim ki, bizim cephemizden de ~evinç-
F abrika nasıl kurulacak? 1i bir hususiyeti vardır. Diğer pamuk 

"'lo ~)azilli, 24 (Ozel aytarımız bildiri· lu mensucatımız hususi ve resmi va
tı} r - Dün büyük törenle temeli a- sıta ile iyi ve kötü yapılmı§ bulunu
"ılan Nazilli fabrikası, Kayseride ya- yordu. Hükumet, pamuklu meselesi • 
" llıak ni ele almak suretiyle memleketin u
Sa.th· ta olan kombina tipindedir. mumi ihtiyacını kar§ılamayı düşimür 
kij ··1 rnesahası ona nazaran, yüzde 15 ken hususi olarak ta basmaya ehem
lltıt.uktür. Bu fabrikanın dokumaha-a1 . • miyet vermişti. Işte buradaki kombi-
htt ve ıplık kısmı vardır. Bunların na, Türklerin ilk defa kuracakları bas 
•ıro:nda bir boyahane ile ütüleme kı· ma fabrikası olacaktır. Fabrikamız 
~trı~rı kurulacaktır. Aynca pam:ık yalnız Balkanlar bakımından değil, 
t>ti rı. mamul mevad ambarı, kuv • belki Avrupa bakımından mükayese 
llth ~uharrike dairesi ve Mender~s ettiğimiz zaman kü,..ük saytlamıyacak 
ha. .rtnden su akrtmağa mahsus tulum 3 

ı!'tasyonları bulunacaktır. bir eserdir. Fakat teknik itibariyle bü 
bıt~Ornbina, Menederes nehrine 1600 tün dünya ile blly ölçüşebilecek mü -
t .... re mesafede kurulacaktır. Mende- kemmeliyettedir. Eunu bittiği zaman 
~ .. 11u güzel eser]erile de göreceksiniz. Fab 

lıf;ı.ı_ ~u. nehrin kenannda yapılacak 'k 
't;ı.d 1( bır tesisatla tasfiye edilecek, o- rı amu: 1937 senesi iptidasında bit • 
t~lt atin tulumbalarla fabrikaya verile - miş olacaktır. Bu fabrikaya bir ınil
ilra. r. Fabrika, Nazilli ile Menderes yon lira sarfedeceğiz. Günde 2,500 

&ınd d amele çalışacaktır. Her sene 15,000 
?tıtılt · a ır. Yanıbaşında kurulan pa balya pamuk alınacaktır. Senelik istih 
la.nrrı istasyon binasının in§aatı tamam salatı 20 milyon metre olacaktır. Zan 
llı.ıa ı~tır. Nazilli fabrikası, ı Kanu- . an1 19 nederım ki buna,. küçük bir eser deni-
hcak 37 de basma imaline b.ışlt- lemez. Müsaade edl:rseniz NaziUileri 
~laat~~ K~~~~a, axrıı-:yr;ı 2~ ~;rç.a böyle mükemmel bir eseri kendi sine 
c 2ss b" mure eptır. acım ıtı. arı- lerine çektiklerinden dolayı tebrik ede 

~~rn_c.kte~1i~. ~~~~m':i~~~!~/ç~~t;f{ia~ yim. Fabrikanın teknik itibariyle mü 
?tıiı~~llldıden 600 dönüm pamuk ekil- kemmeliyetini söylerken şunu da ila
trııntırk. Fabrika. bittiği zaman, Nazilli ve edeyim ki. Türk - Sovyet dostluğu, 
~lırıa.a asından 20 bin balya pamuk Sovyet tekniği ile elele kuvvetl.:nmiş 
ti\>• takt~r •. Köylüye makine verilme- bir~birilerini tekamül ettirmittir. Kay 

" Yet serıde gene bu cümleden olarak tet-
ti ly ıştırme usullerinin öğretiln•e kike şayan mükemmel bir eser vücu-
ltoy1u~ca kararlaştırılmıttır. Birçok de gelmiştir. Buradaki belki ondan 
lan d er, en modern teaisatla lcuru- d · 
da.n ~let pamuk istasyonunu yakm- aha ıyi olacaktır. Benden evvelki ha 
~itle~o~.ek arzusunu göstermekte - tip Türk • Sovyet dostluğundan bah
•ıl'\da • Mutehassıslar, Nazilli mmtaka ıederken kuvvetli bir ifadede buluna
ı:liinyaçıkan pamuğun, kalite itiba .!le rak, "bu dostluk. kara günler yariiga· 
<l nın b" . r~dır •. , dediler. Evet. bu böyledir. Ta 
a Oldu w ırınci sınıf pamuğu ayarın rı~ seyrini asla değiştiremez. Tarih, 

C gu sonuçuna varmışlardır. Turk ve Sovyet dostluğunu, kara aün 
e 111 Bayarın temel terin bir hadisesi bir şaheseri oıa~ak 

._, ~frl'la töreninde söylevi kaydetmiştir. Biz bunu unutmuyoruz 
'"ilzı1r ve unutmıyacağız. Dunu huzurunuz-

~n bir 
1
' 

24 (A.A.) - Celal Baya- d~ hu!Us ile tekrar ediyorum. Gördüm 
lrcailenç~~ kısırnları sürekli alkıt1 !':13 kı Sovyet memleketinin her tarafın-

''A · oylevi şudur: erişmiş. halka mal olmuştur. Ben de 
tollı.bi zız Nazillililer; bugün Nazilli <la Türk dostluğu herkesin kula~ına 
~lzi)J"ınkasoınrn_ temellerini atı}·on!ln. aynı" dhlltlu~un canlılıkl . d:. " et b ""' ,., arını sız c a., 
h~ Çok {; ına.sı sanayi programlmız rerek cidden bahtiyar oluyorum. Biz 
ır end"'e e~nııyetli yer alan büyük endüstriyi büyük ziraatın yardımcısı 

hez fab ll_Strı lTIÜessesesidir. Bakırköy olarak kuruyoruz. Ben, serbest fırka 
~Unya. i~~~as!ndan ve bugün bütün Yakalarından sonra Nazilliye gelmiş 

rı l{a ı a:ıyle nıükemmel bir eser o idim. O vakıt bana mahsulün para et 
~ lo~erı ve Ereğli kombinaların- mcdiğinden bahsettiniz. O vakit, li· 

a •ır• burayı ıeldi. N.uillj beral~m denilen iktısadi ıiıtem bili· 

Ankara Gazi 
Enstitüsü Yük
sek Mekteptir 

[Ozel aytarıınız 
bildiriyor] 

Ankara, 24 
Gazi enstitüsünün yüksek mektep 

olup olmadığı etrafında bazı mahal 
Jerde tereddüt edilmekte olduğu gö 

. rüldUğünden, Kültür Bakanlığı ala 
' kadarlara gönderdiği bir tamimde 
mektebin yüksek mekteplerden bu
lunduğunu bildirmiştir. 

Villyetlerdeki umuru huku· 
kiye mUdUrlUkleri 

Ankara, 24 (Özel aytarımız bildi
riyor) - lç Bakanlıkta, vilayetler
deki umuru hukukiye müdürlükle
ri teşkilitınm kaldırılması etrafın
da yapılan tetkikat bitirilmiştir. 
Yakında kanun projesinin hazır

lanmasına başlanacaktır. 

Kaçakcllar 
Ankara, 24. A.A. - Geçen iki haf

ta içinde gümrük muhafaza örğüdü 
biri yaralı altmış bir kac;akçı. bin yet
miş dokuz kilo gümrük kaçağı, beş 
yüz kırkbeş kilo tekit (inhisar) ka
ç,ğr, 180 defter sigara kağıdı, üç ta
banca. bir tilfek, onbeş kaçakçı hay-
vanı ele geçirmiştir. " 

nerek, bilinmiyerek münakaşa edili -
yordu. O zaman size mahsulü dı§arı
ya satmak müşküldür dedim. F;·abri'ka 
yapmak lüzumunu işaret ettim. Bu 
fabrikayı kendi veuitinizle kurabi
lir misiniz, dedim. Bunun cevabı r.ıen
fi oldu. Memleketin başka yerlerinde 
kiler gelip te sizin ihtiyacınu: için bu 
fabrikayı kurarlar mı? büyük ve dibi 
Onderimiz hakkında candan izhar edi
len minnettarlık duygulan yerinde
dir. Tilrk milleti için AtatUrkü sev
mek daima bir ibadettir. Bir hilkfı -
met reisimiz vardır, Biliyorsunuz ki, 
adı Inönü kahramanı, Lozan kahrama 
nı Ismet lnönü. Bu iki yerin ismini 
bir arada söylemekteki maksadım §U· 

dur ki, hmet lnönü. harp cephelerın 
de oldu2:u kadar bütün cihan diplo -
matlan müvac~heııinde de zeka, irfan 
ve kabiliyetle muvaffak olmu,, bize 
Lozan muahedesi gibi bir §&heaer he
diye etmiştir. Saltanat idaresi sizi dü 
şünmedi. Cümuriyet rejimi sizin reji
minizdir. Bütün düşünceleri ancak si 
7İn içindir. Türk milletinin ikbal ve 
saadeti içindir. Ben hep sizin yüzünü 
ze baktığım zaman bir ilham duyuyo
rum. Ankara ve lstanbula gidince min 
nettarhk duygularınm Atattirke söy
lem~kliğimi arzu ediyorsunuz. (Şid • 
detlı alkıılar). Bunu kendilerine söy· 
1iyeceğim. Sizin duygularınızı tam ifa 
de edebilmekten acizim. Fakat, çalı· 
§atağım. Şimdi son sözlerimin miihim 
bir kısmını fabrikanın açılış resmine 
bırakıyorum. Nazillililer: Sümer Ban 
km yaptığı iş, herlresin menfaatine -
dir. Burada kurulacak olan fabrika 
kimsenin ekmeğini elinden almıyacak 
tır. Civarda el sanayii ile çalışanlar 
vardır. Onlara yardım edeceğiz. Ar
zu ettikleri kadar bu mliessescye ame 
le ve!ebilirler. Çok geçmiyecek, bura 
da hır mamure yükselecektir. Şimdi 
h~p beraber bu mesut csc:rin teme!i
nı atalım • ., 

Fabrika gezildi 
Ke.çiburl~, 24 (Özel) - Ekonomi 

Bakanı. Celal Bayar, Sümerbank ge
nel dırektörü Nurullah Sümer 
Sovyet heyeti, İzmir Sovyet konso: 
tosu ve buradaki saylavlarla gazete 
cile~den mürekkep heyet kükürt 
fabrıkasını ve madenlerini açmak 
için buraya geldiler. 

Celal Bayar açış söylevinde ya
P.~lan ·':~.Yapılacak işler etrafında 
soyledıgı sozttrden 90nra muvaffa. 
ki>:etler. d}l~m!ş ve tesisatın geniş • 
ı~.tı.~rrı.esını ~stı~erek, şirket direk -
torl!n~ faalıyetınden dolayı tebrik 
etmııtır. · 

Bundan ıSonra fabrika ve maden _ 
Jer gezilmiştir. 

Celal Bayar lstanbula dönmek ü
zere saat on dörtte lzmire uğurlan
mıştır. 

Jzmire döno, 
İzmir, 24. (Özel aytarımız bildiri

yor) - Celal Bayar Keçiburludan 
otokarla beraber gittiği saylavlar ve 
diğer zevat ile birlikte saat 23 te 
geldi. Vaktin geç olmasına rağmen 
Alsancak istasyonunda tezahüratla 
karşılandı. Celal Bayar istasyondan 
doğruca şehir kazinosuna gelerek, şe
ref~ne verilen garden partiye iştirak 
ettı. 

TARiHSEL ARAŞTIRMALAR 

Ayasofyayı da 
Taşısak 

Müzeye 
Bari 

lki gün evvel, "Haşmetlu Kazma 
Hazretleri" adını verdiğim bir yazım
da Edirnekapıdan Sultanahmede ka
dar sıralanan Türk ve Bizans anıtla
rını sayarken ~öyle bir cümle de kul
lanmıştım: 

" ••• Kemankeş Mustafa Paşa cami
inin harabesi altındaki Bizans impa
ratorları Kayo~su ki. İsviçreli Şaz: • 
man tarafından tahrip edilmi~ir." 

. f 

Dostlarımdan bir ikisi bana bunun- ı 
la ne demek istediğimi sordular. bir 
okur telefon etti ve bir diğeri yazdı· 
ğı bir mektupta diyor ki: 

"Bu cümleyi gelişigüzel kullanmış ' 
olamaı:ııınız. Her halde yerinde gidip 
tetkikler yaptıktan Sl)nra ulaştrğınr.ı: 
bir neticeden bahsetmiş oluyorsunuz. 
Gazetelerin hepsi Kemankeş Must:ı· 
fa Paşa harabesinde yapılan kazıyı 
bize arkeolojinin bir muvaffakiyeti 
olarak göstermekte rsrar ederlerken 
siz nasrl oluyor da taban tabana zıt 
bir fikre delalet eden tclmihlerde bu· 
lunuyorsunuz ?'' 

Binaenaleyh iddiamı ... (iddiamı mı? 
hayır .•• ] müşahedemi daha açık ve 
geniş bir tarzda izah etmeğe kendimi 
zorlanmı§ adde-diyorum. 

llkin esası bir sorgu halinde tekrar 
edeyim: 

Profesör Şazman Kemankeş Mus
tafa Paşa camiinin altındaki Kavo'
yu TAHRiP etmiş midir? 

- Evet •. etmiştir. 
Ve bunu gözlerinizle görmek için 

Aspar sarnıcının önıünde tnmvaydan 
inip bozuk Arnavut kaldırımlı bir 
yokıııtta kunduralarınızın topuklarım 

çarpıtmağa ve süprüntülü, tozlu bir 
harabeye kadar gitmeğe hiç te lüzum 
yokt\n. Yukardaki resimlere şlSyle 
bir bakmanız size kafi bir kanaat ve
rebilir. Çift siltun kli§e kazı yerinin 
tepeden görünüşüdür ki, tesbit etti
ği altı deliğin herbiri birer kubbenin 
daha doğrusu kemer bağlantı yerinin 
harap edilmiş olduğunu ifade eder. 

Profesör Şazman bunları yumurta 
kırar gibi kırmıştır. 

. Acaba İsviçreli, kullandığı amele
n!n kazmalarına neden böyle yanlış 
bır hareket yaptırmıştır? 
. ~ok düşünmeğe lüzum yok. Fazla 
JKl parası vermemek ve bir an evvel 
Kavo'nun içine girebilmek için. 

Eğer Profesör Şazman, Lüksor'da 
"Tut-Ank-Amen" in mezarını bulan 
bir Karter veya Sultanahmette uğra
§an Bakster gibi bilgiye tesadüfü ka
~ı~tırıp çahşmağa mecbur kalmış bir 
alım olsaydı: yani bir meçhulü mey
dana çıkarmak için kazma ve 1<iirek 
mangalarını o tümsekten bu tümse
ğe, o toprak yığınından bu tepeye 
kô§turup saldırmak zorluğunda bu -
lunmuş olsaydı hiç tereddüt etmeden 
derdik ki: 
"- Elbette yıkacak. Bir eserin 

yüzde yüz toprak altında kalmış ol
masından bir kısmı bozuk olarak 
meydana çıkarılmı~ olması daha kar
lr sayılmaz mı? 

' Yugoslav 
Kabinesinde 
Değişiklik 

[Baş tarafı 1 incide] 
dinoviç kabinesinde değişiklik bek
liyorlar. 

Buhran ihtimali 

Fakat ne yazık ki. şu dakikada bu
nu söyliyebilecek vaziyette bulunmu
yoruz. 

Zira Profesör Şazman. bize yeral
tından ne bir Mısır definesi, ne de 
bir Bakster mozayiki bulup çıkarmış
tır. Bilakis Kemankeş Mustafa Pa§a 
camiine temel olarak kullanıldığı her
kes tarafından bilinen bir Bizans ese
rini, belki yarın yerli veya yabancı 
bir başka müteşebbis tarafından daha 
az dürüşt, daha çok ihtimamlı bir 
sistemle tetkik edilebilecek olan bir 
eseri delik deşik edivermiştir. 

Bugün üç dİ!Jı kalmış bi,. avurt ke· 
mi~inden ba§ka bize kazanç olarak 
gösterilebilecek ortada ne vardır? 

Peki, diyeceksiniz ki: 
- Arkadaş. müzeye gönderilen 

freskleri unutuyor musun? 
Hayır •.• unutmuyorum. Bilmem ne 

kağıdı kullanılarak ve bilmem hangi 
usul ile Kavo'nun duvarlarından çı -
karılmış olan o freskleri nasıl unuta
bilirim ki, müze idaresi ile profesör 
elele vermişler ve onları da bulun -
dukları yerden 9karmakla ikinci bü
yük bir hatada bulunmuşlarciır. 

Evet ikinci büyük bir hatada bulun
muşlardır. Zira böylelikle eseri son 
kıymetlerinden de mahrum etmişler
dir. Kemankeşte ancak, Sultanah -
metteki sekli aynen taklit etmekle 
doğru bi~ iş görülmüş olabilirdi. Ya
ni Kano'ya bir tarafından ve mümkün 
mertebe az yıkmağa çalısarak girile
cek, içi temizlenecek, üstündeki yı
kık cami duvarları ve minare kırpın
tısı kaldırılıp atılacak, ve etrafındaki 
toprak seviyesi Kavo'nun zeminine 
kadar indirildikten sonra çiçekli. çim
li bir büyücek boske yapılacaktı. Ve 
hatta bir de kü~ücük nöbetçi kulübe
si ki, içinde bulundu::ulacak hademe 
hem gczmeğe ve görmeğe gelenlere 
bilet kesecekti, hem de buranın bek
çiliğini yapacaktı. 

P,ı suretle §ehir, kıymeti küçük bü 
yük. ne olursa olsun bir tarihi eser 
daha kazanmış ve Müze idaresi de az 
çok bir gelir yeri daha bulmuı ola • 
taktı. 

• MUze idaresinin eski eserlerin te~-
hirini merkczilestirmek hususundaki 
sarsılmaz azmi, "' bu gidişle, bir gün 
Ayasofyayı da. Çembcrlita!ı da. Sul
tanahmedi rie yerlerinden kaldırıp 
Müze salonlarına sığdırmafa kalkı
şırsa hiç hayret etmemeli. 

Acaba Kariyenin, Ayasofyanın mo
zayiklerini söküp Müzeye taşımağı 
neden ihmal ediyorlar? 

Niza~ettin NAZiF 

ZEBUNKÜŞLÜK 
Doğrusu bu tabiri öz türkçcye 

çeviremedim. Belki bu huy bir 
Türk huyu değildir de türkçeıi 
yoktur. Sanırım Napoleon'un (İm· 
kansız kelimesi fraıuızca değildir) 
dediği gibi, ben de bu zebunkÜ§· 
tük tabirinin türkçeıi olmamaaını 
özlüyorum. 

Gelen gazetelere bakılırsa bu· 
günlerde yine Almanya'da Yahu· 
di düf,manhğı aldı yiirüdü. Bunun 
akıbeti neye varır? Almanya bun. 
dan k8r mı eder z&r.ıı.r mı? Orala· 
rmı düşünmek bana düşmez. Ben 
aadece bu hareketlerin şeklini, ren• 
gini incelemek istiyorum. 

Eıkiden, Yahudilere karıı du • 
varlara: ••y &hudilerden alış veri§ 
ebneyin" falım gibi bazı yaftalar 
yapıflrrmak ve Yahudi mağaza la· 
rına itaret koymak gibi şeylerle 
iktifa ederlerdi. Şimdi it ilerlemiş. 
Meıela bir pe.rükar dükkanı kapı· 
ıına: ''Buraya Yahudi giremez!'' 
diye yazmıı. Bir o1el de: "Yahudi 
mÜ§teri kabul edilmez!" diye ilan 
koymU§. Söylemeğe değı."nez ki; ge
rek o berberin, gerekse otelcinin 
eskiden birçok Yahudi mÜ§lerisi 
vardı. Yahudiler bu~ünkü gibi Alman 
yada menküp değiller iken onlara 
bin türlü şaklabanlık yapar, etek· 
)erler idiler. Şimdi, günün modası
na uyarak hoş görünmek ve bu 
yÜzden müşteri kazanmak için Y n· 
hudileri müşteri diye kabul etme• 
diklerini ilin ediyorlar. Ben bunu 
çirkin ve kendi işini becermek için 
yapılmıf bir zebünküşlük aayanm 
ve ayıplarım. Eğer bu adamlar 3a• 
mimi olarak Yahudi düımanı olsa 
belki de h09 göreceğim. Li.kin bir· 
kaç para kazanmak için bqını 
kaldrrmağa ceH.ret edemiyen ezil· 
mi, bir ırka düşman görünmek çok 
kolay bir kabadayıhk ve çok gÜ~ 
a.ma çok güç beğenilen bir hare • 
kettir. lnaanlann en kötü tarAfı 
bu zebunküılüktür. 

B. FELEI< 

Telefon sosyetesi 
ile mukavele yarın 
imzalanıyor 

Bay ndırhk Bakanlığı ile Telefon 
sosyetesi arasında imzdlanacak: satış 
mukavelesinin son hav.rJıkları tamam 
lanmrş ve sosyete delegeleri tara!ın
dan mukavelenin ingilizce tercümesi 
üzerinde yapılan tetkikler de sona er 
miştir. Mukavelenin iki tarnf arasın• 
da yarm imzalanması kuvvetle muh
temeldir. Bayındırlık Bakanlığı mu • 
rahhasları tarafından ~pılan tetkik
lerde vazifelerine nihayet verilecek ı ı 
ecnebi memurdan 4tane kablo müte
hassrsının alakonulması kararla~tırıl· 
mıştrr. Telefon sosyetesi hükumete 
geçer gesmez, bugün yalnız Ankara, 
lzmir, Bükreş, Belgrat ve Sofya ile 
olan şehirler arası muhaberatının ge
nişletilmesine başlanacak ve şimdi 
ancak bu beş şehir arasında olan mu. 
haberat Anadoludan santrnlc bağla
nacak. birçok yeni ıehirlerle on dördü. 
bulacaktır. 

Bu suretle kurulacak olan şehirler 
arası santralının şimdiki sosyete bi. 
nasına sığmayacağı anlaşılmıştır. Bu
nun için yeni santral Galatasarayda. 
ki binaya nakledilecektir. 

Telefon sosyetesi scnelcrdenbcri 
hizmetinde çahştırdığı memurlara ve 
reccği ikramiyeler i~in 7 • 8 bin lira 
ayırmıtşır. 

Bu ikramiyeler yüksek memurlara 
değil, yalnız az maaşlı küçük memur 
Jara bir veya iki aylık nisb:tindc ve .. 
rilecektir. 

Evkaf için yeni teşkilat 
yapl'ıyor 

Evkafta teşkilat projesi üzerinde 
çalışılmaktadır. Oğrendiğimize göre. 

bazı direktörlüklerin kaldınlacağı. 
bazılarının da Ankaraya nakledileceği 
!asavvurları kuvvetlenmektedir. Pro. 
JC ~amutaydan çıkıQcaya kadar tatbik 
edılmek üzere İstanbul için bir kad
ro. h~zırlanmış ve lstanbula bildiri}. 
mıştır. Eylfılde tatbik edilecek olan 
kadroya göre 23 memur tek<..üde sev
kolunmuş.çalışamıyacak derecede aciz 
leri görülen l 2 memur ela açıkta bıra 
kılmıştır. Teşkilat kanunu s;ıkıncaya 
kadar henüz münhal bulunan direk
törlük ve memurluklara yeniden ta· 
yin yapılmıyacaktır. 

Belgrad, 24 A.A . - Kabinede, üç 
bakanın istifası dolayısile yapılma
sı ieabede.n d~ğişiklik, kliçük anlaş 
ma konferansı toplan;,,ad.an evvel 
yapılacak gibi görünmektedir. 
Bazı söylentilere göre, hiç beklen 

miyen bazı güçlüklerin bir buhran 
doğurması ihtimali vardır. 

Bir devletin ba,lıca ödevi, idare ettiği ulusa hizmet 

Bakanlardan Yankoviç bu akşam 
Bohinge'ye giderek arkadaşlarının 
istifasını kral naibi Prense bildir -
recektir • 

Yann ~kizde General Kizim Diri
ke köylülerin vereceği çay §(>leninde 
bulunacaktır. Onbirdc parti eınaf ve 
işçi birlikleri bürosunun açılma tö
reninde bulunacaklar. Öğleyin tecim 
odasının İzmir Palastaki ziyafetinde 
bulunacak, öğleden sonra bazı ziya- , 

_ ZiNGAL -• 
PARKELERi 

Kurudulmut ııe fınalanmıştır 
Bütün memleketkrde takdir 

edilmiıtir. 

~~mek, onun menfaatlarını korumak, eksiklerini dü
şunm~k, dertlerine çare aramaktır. Bu vazifelerini 
ya~abılmek için her !eyden evvel ulusun ne kadar ol· 
d~gunu, artıp artmadığını, ilerleyip ilerlemediğini 
bılmek mecburiyetindedir. lıte bunun içindir ki : 

20 lLKTEŞRlN 1935 PAZAR GONU 
GENEL NÜFUS SA YlMI YAPILACAKTIR .• 

Başvekalet 

fstatiııtik Umum MüdüılUfO 
!etleri kabul edecek ve Sakarya va- 8ı!!!l!ii!l!!!!!!!!i! 
puru ile latanbulı hareket edecektir. 
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lngiliz Yetiştirmesi Casuslar 
Nihayet Llvrens, gerçekten öl

müştür. Uvrensin ölümü ondan 
· ~'.ıcmüş ve onu sevmiş olan-

• uzerinde derin a.c:ılar uyandır
mıştır. Irakta çıkan ''Irak-Times,, 
gazetesinin yazdığına göre Arabis
tan işlerinde bin bir gece kahra
manları gibi iş görmüş ve ün almış 
olan Llvren·ı; için r~i taziyeler 
yapılmıştır. Gene bu gazeteye göre 
Cemal paşanın Suriyede yaptığı 
:idamları Araplar arasında büyüte
rek yayan ve bunu bir ayaklanma 
sebebi haline getiren Uvrens ol
muştur. Fransızlara göre Uvrens 
harpten sonra izini kaybederek bir 
aralık Fasa gitmiş, müslüman kıya
fetine girmişse de Fransız ajanları 
peşini bırakmamış olduklarından an 
cak yirmi gün kalarak tekrar kay
bolmuştur. Almanlara göre ölünce
ye kadar, şarka ayak atmamıştır. 

İspanyollar ise Fas isyanlarını ha
zırlamak için Rife gitmiş, topçu 
kurumlan yapmıştır diyorlar. 

Llvrens m.otör i~lerinde pek usta 
Smiş. Herhangi bir motöre şöyle bir 
göz gezdirmeııi onun eksik ve sakat 
noktalarını görmeğe yetermiş. 

Fransız yazganı Livrens için yaz
dığı satırları §Öyle bitiriyor: 

"Lavrens bizim aonsuz bir düıma
nımızdır. Çarpı§tığım çabuk anlıyan, 
~umaz, üslUplu, kibar bir dii§man. 
lngiliz müstemlekelerine komşu o
lan devletler için daima tehlikeli 
bir düıman. Onun bir tek ülküsü 
vardı: İngiliz gururu. Bir tek ama· 
cr vardı: İngiltereyi kazandırmak. 
Bir tek sevgilisi vardı: Güzel ko
kulu ve tatlı şark. Minareleri, renk
leri ve kendine mahsus adetlerile 
şark. 

Bu büyük maeeracı, bu büyük ca
sus, bu becerikli adam ayni zaman
da çok hayale tapan, güzelliğe ta· 
pan, kuruntulara düşkün bir şairdi. 

Kavga.et olduğu kadar alçak gö
nüllü, atılgan oldu~u kadar utan
gaç, utangaç olduğu kadar maçcra
cr bir genç! .. 

Amerikaya gittiği zaman (1912) 
ünlü Dr. Torrance'la tanıştı ve onu, 
bayağı bir cyus değil, yüksek bir 
propagandacı olarak Entcllicens 
Servise soktu. Belçika müstemleke
lerinde.ki badiıreler hep bu dokto
run propaganda izidir. 

Llvrensin bütün işleri, bir evi 
t1öndürmek için bitişik evi ateşe ve
ren tulumbacınınkine benzer: Sön
dürür, ve en iyi yatağa uza11rp uy· 
ku kestirir. Dr. Torrance Entelli
cens servisten yılda 7500 ingiliz 
lirası ücret alır. 

Son söz: Llvrens her halde istih
barat tarihinin büyük bir provo
kasyon tipidir. Memleketine ve 
mesleğine hizmet etmiştir. Onun 
bağışlanmıyacak en büyük suçu 
yaptığı, hele biz Türklere kar§t 
yaptığı işlerde, harp ve casusluk 
amacına göre değil, insanlık ve vic
dan dışında fazla kan dökmeğe, ~ 
fazla can yakmıya çalışmasında
dır. 

Sıyasadan anlamadığım için bir 
§ey -söyliyemiyorum. Belki Llv
rens Arabistan işinde bize de hiz· 
met etmiştir. Fakat çok Türk öl
dürmek hırsından dolayı onu hiç 
'lnutmaz ve hiç bağıılamayız. 

Birkaç L3vrens daha 
Provocation ve propaganda ser

vislerini anlatırken her ikisinde de 
önceden ve uzun müddet zemin ha· 
zırlamak gerekliği kendiliğinden an
laşılmı~tır. A§ağıda göreceğimiz bir
kaç örnek, bütün dünya servislerinin 
hele bu iki kmmda üstadı olan en· 
tellicens ıervisin bizde nasıl çalışmış 
olduğunu gösterecektir. 

Ahmet Hamdi isminde birsoyda§ı· 
mrzın, bundan yirmi yıl önce yazdı
ğı bir kitapta şu bilgileri buluyo
ruz: 

"Yemende devlet hizmetinde bu
lunduğum sıralarda San'ada Hacı 
Ali ve Menahada Abdulah Manııur 
adında, müslüman olmuş, iki İngiliz 
bulunduğu kulağıma çalındı ..• Mena
haya gittim. Şeyh Nasır paşa ile 
Şeyh Naci ziyaretime geldiler. Ab
dullah Mansur hakkında bilgilerini 
sordum. Şeyh Naci dedi k :i 

- Abdullah Mansur halis bir İn
gilizdir. Londrada hayvanlar bilimi 
öğrenmi.§tir. Burada unki türlü ku~
lar avlamakta ise de gerçek ne ya~tı
ğı belli değildir. /tı .... ~~ .. Vl ingili;ce 
kadar bilir. -.-ı:: .· li<'ı.:.ı .. ri de Aden 
bölgesinde l !.:ııu; or. İyi harita 
raptığmı söylüyorlar. Elinde birta
kım aletler ve birkaç tane de fotoğ
ıaf makinesi varmı~. Gezdiği yerler
•c birçok r~er a!Jyonnuı. Ken-

Yiyaıfada Rus casushttrnı ida.re 
ed~n çarlık ata~militeri 

ZANKIEWISTCH 

müslümanlık arasında pek az fark 
bulunduğunu söylüyor. Vaktinde na
mazlarını kılar, orucunu tutarmış. 
Hatta perıembe ve cuma günleri 
hep oruçlu imiş. Araplar gibi giyinir, 
Araplar gibi yer ve içer. Sadaka ve
rir, muhtaçlara yardım eder. Yarın 
sizi onunla görüştürebilirim. 

Bundan sonra Menaha kaymaka
mı Mehmet beyi gördüm. Ona da 
sordum: 

- Evet, dedi, av meraklısı bir a
damdır. Bilgindir. Bilginler sıyasa 
ile uğraşmazlar. 

Ben ka11ılık verdim. 

- Bunlar yanlış bir düşüncedir. 
Tersine sryasa ile uğraş-anlar hep 
bilginlerdir. Siz her halde bu ada
mı simdiye kadar gözönilnde tutma
lı, iç yüzünü öğrenmeliydiniz. 

- Bu bir şey değil, dedi, San'a
da bir hacı Ali var. Vali ve kuman
danın gözü önünde serbestçe çah~ı
yor, imamla muhabere ediyor. Ca
milere, tekkelere, kurultaylara gi -
diyor. Kimsenin aldın' ettiği yok. 
Tek bir polisi olan Menahade ben 
ne yapabilirim? Böyle §eyler için 

diıile görüıtüm. İslam dinine çok ı para lazımdır. 
ba~lı görünüyorsa da proteatanlıkla [Arkası var] 

Hava Tehlikesini Bilenler 
Ankara, 23.A.A.- Hava tehlik~ıi

ni bilenler : 
Hasanoğlu Sefil Milan Engizden 

Kbimpaşa 20, Kerim Halitoğlu 20, 
Nuri Nebioğlu Kolu'dan 20, Nuri 
Alioğlu Kolu'dan 20,Yakup Mizaoğ
lu Kolu'dan 20, Nebi Menafoğlu Ko
lu'dan 20, Mehmcd oğlu Hacı Ko
lu'dan 20, Tahir Hasanoğlu Koludan 
20, Mirzo Abdioğlu Çarıksaraydan 
20, Fethullah Sadıkoğlu Çarıksaray
dan 20, İsmail Abdioğp.ı Çarıksaray
dan 20, Yusuf Abdiotlu Çarıksaray
dan 20, Retld Sadıkozıu Çaru~ray-
dan 20, Tayyip Hacioğlu Noşardan 
20, Ömer · Hacioğlu No!ardan 20, 
Ağabey Yusufoğlu Yusuf Haydar
dan 20, Acoamooğlu Yusuf Haydar
dan 20, Salih İbrahimoğlu Karagalı
dan 20, Ari Mustaa oğluKaragalıdan 
20,lsmail Feyzullah oğlu Karagah
dan 20, Resul Halilo~lu Pirkal'dan 
20, Yüzbaşı Abdurrahman oğlu He
rotikt'en 20, Sultan Yusuoğlu Here
tik'ten 20, Mustfaa Alio~lu Here
tik'ten 20, Nasır YutıufoğlÜ Tebek' 
ten 20, Nadir Dervişoğlu Takorien· 
gizden 20, Bedir Yusufoğlu Tako
riengizden 20, İtıa Ömeroğlu Seydi
beyden 20, Emir Gencooğlu Seydi
beyden 20, Kasım Karıoğlu Hacıali
den 20, Emin Süleymanoğlu Mirge
hidcn 20, Süleyman Hikmet oğlu 
Çıraktan 20, Ali Yutıufoğlu Rumoğ
ludan 20, Eyüp Hacıoğlu Rumoğlu
dan 20, Tecit Musaoğlu Rumoğlu
dan 20, Alamed Halil oğlu Hazine
den 20, Muhiddin Ömer oğlu Molla 
Topuzdan 20, Çeto Mihooğlu Terha
niden 20, İsa Musaoğlu Terhaniden 
20, Yusuf Ömeroğlu Astucudan 20, 
Bult Mehmetoğlu Astacudan 20, 
lzni~ir Mustafa!'.>ğlu Astacudan 20, 
Etem Kele§oğlu Astacudan 20, Ceb
rail Ömer oğll! Astucudan 20, İbra
him Alioğlu yukarı Baksıklıdan 
20, İsmail Saidoğlu Yukarı Balçık· 
lıdan 20, Süleyman Ahmioğlu Çubuk 
ludan 20, Sıddık Alioğlu Çamurlu-

dan 20, Tahir İsaoğlu Tebek'den 20. 
Ankara, 2b.A.A. - Hava tehlike· 

sini bilenler : 

Ahmed Acar Borçka tecim 25, Ha
san Şentürk 40, Mecit Hacıoğlu 20, 
İdris Başer 20, Osman Gezmiş 20, 
Receb İslam oğlu 25, Sait Nalbur 20, 
Kadri Ganinocu 20, Kumla ~iftliği 
namına Kemal Fuad, Reşit, Nasip 
Vedat kardeşler 50, Asım İstanbul
Adapazan T.Ti. B. 22,56, Seyfi 54, 
Sabri 37,44, Lütfi 24,48, Dimitri Çi
lini mimar İstanbul 20. Bojps Ycrcc
bekyan Dr. 20, Ol"ianes ':.c~linlc:iry:an 
20, Enver furuncu 20, Kirkor Keş· 
şyan 20, Bayan Suzan Assao Tel. Ş. 
müfettişi 241 Osman Şevki Filibeli 
50, bir defalık 200, adını bildirmiyen 
bir zat Başbakan hmet İnönü vası
tasiyle 40,000, Avninin eşi Adana 20, 
Meut Celil 20, Bahri Dr. 20, Keres
teciler birliği 20, Mehmed Sipahi 20, 
Şükrü Saraçoğlu 20, Mecit Hilal ki
tap evi sahibi 24,60, Ali Beroğlu 
Burdur Uncu 20, Ahmed Gümüşoğlu 
20, Hüseyin Deveeioğlu 20, Şükrü 
tecim ve endüstri O. Başkanı 20, 
Mustafa Muzaffer oğlu 20, Süleyman 
Kahya oğlu Burdur 2p. Süleyman 
Boyacıoğlu 20, Asaf Altın Oluk Ed
remit 20, Ahmed H. Hasanoğlu 20, 
Mustafa Uzunoğlu 20, Ali Karagöz 
oğlu 20, Hasan Aksekili 20, Koca 
Mustafa 20, Beyin Mehmed Kızıl 
Keçili 25. Hüseyin Giritli müteah
hit 25, Faruk K. Çiftlik 20, Akif 
Tahtaköy 20, Saim manifaturacı 20. 

Hava tehlikesine karşı 
Konyada miting 

Konya, 24 (A.A.) - Saat l 7 de 
hükumet meydanında büyük bir mi
ting yapılmıştır. Mitingde hava teh· 
likesi ve uçak savaşının genel vaziyet 
leri ve Türk kadının ödevi hakkında 
güzel söylevler verilmiş ve dinlen· 
miştir. Miting geç vakte kadar devam 
etmiştir. ' 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Art
tırma Eksiltme Komisyonundan : 

Bakırköy Akliye ve Asabiye hastanesinin azı 
12,000 çoğu 15,000 kilo Benzin ile azı 3,000 çoğu 
5,000 kilo Petrolune kapalı zarfla verilen fiatlar fazla 
görüldüğünden aynı şart ve vasıflarla ve kapalı zarf 
usulile yeniden eksiltmeye konmuşdur. 

1 - Eksiltme 11 Eylfıl 935 çarşamba günü saat 15 
de Cağolğlunda Sağlık Direktörlüğü binasındaki komis
yonda yapılacaktır. 

' 2 - Tahmini fiat : Benzinin kilosu 3 5 kuruş, Pet-
rol un kilosu 21 kuruşdur. 

3 - Muvakkat garanti : 472 lir;ı 50 kuruşdur. 
4 - Şartnameler müesseseden parasız olarak 

bilir. . 
alma-

5 - Eksiltmeye gireceklerin 93 5 Ticaret Odası ve-
sikası ve 2490 sayılı kanunda yazılı belge ve bu işe 
yeter muvakkat garanti makbuz veya banka mektub
larile usulu dairesindeki teklif mektubu zarflarını yu
karda yazılı eksiltme saatinden bir saat önceye kadar 
makbuz; mukabilinde komisyona vermeleri. (5047) - - . 
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ÖGÜTLERi 

Yüksek ökçeler 
Bayanların gıyınmc tarzında iki 

şey ötedcnberi hekimlerin zihinle
rini tırmalıyordu: Biri korsa, öte
ki ayakkapları. 

Korsa, bereket versin, epeyce za
mandanberi hemen hemen biisbütün 
kayboldu. Arada sırada yine korsa 
taşıyan bayanlara rastlanılıyorsa 
da bu korsaların, eskilerine nisbet
le, daha az sıkı, daha ziyade hafif ve 
yumşak oldukları elbisenin dışa· 
rısından bile belli oluyor. 

Ayakkapları da gittikçe hekim -
lerin istedikleri şekle yaklaşıyor. 
Hekimler ayak, ayakkabına değil, 
ayakkabı ayağa uymalıdır, derlerdi . 
Bu hekim sözünü yerine getirmek 
için, Bayan modalarını tan~im eden 
ler iyi bir çare buldular. Önce ha
sır örgü irSkarpinleri, daha sonra a
yağı büsbütün kapamadan, onu şi
ri t gibi bağlarla yalnız tutan zarif 
iskarpinleri meydana çıkardılar. 
Bunlar hic olmazsa sıcak mevsimde 
bayanları~ ayaklarını sel'best bir 
halde bırakıyorlar. Hekimlerin de
dikleri gibi ayakkabı ayağın tabii 
şekline uysaydı galiba güzellik te
min edilemiyecekti. Şimdiki açık 
iskarpinler ayağın şekline uyma -
dan onu kendi haline bırakıyorlar. 
Buna da teşekkür.! 

Yalnız, yüksek ökçe bir türlü kay 
bolamıyor. Gittikçe daha yükseli -
yor bile! Vakıa yüksek ökçenin gü
zelliğe yardımı da meydanda. O -
nunla kısa boylu bayan fidan boy
lu; orta boylu servi boylu görünü
yor ... Sonra, yüksek ökçe bayanın 
yürüyüşüne bir vakar, adeta azamet 
veriyor. Ayaklar yüksek ökçeden 
dolayı, bacakların önünde gerilme
ğe mecbur olduklarından baş - mü
vazeıneyi kaybetmemek için - biraz 
geriye doğru gidiyor. Göğüs ileri
ye çıkıyor. Bu vaziyette büyük a -
dımlar atmak kabil olamıyacağın -
dan bayanlar adımlarını zaruri ola
rak küçültüyorlar. Bunlar hep gü
zelliğe, güzel görünmeğe yapya -
cak şeyler. Zaten modayı tertip e -
denlerin her buldukları şey de ince 
hesaplarla düşünülmüş bir icat! 

Fakat buna karşılık ne kadar da 
zarar! Başın biraz geriye doğru gi
dip te göğsün ileriye çıkması vakar 
lı bir yürüyüş veriyor ama, bun -
dan dolayı mide, barsaklar sıkışı -
yorlar. Belkemiğinin tabii bükliim
letf ıfo'Zuluvof. ovrlak~c!'rte'H, hele 
ay,p.ğın oyr;ı,a.% yedCT°'i; çabuk yoru • 

luyor. 

Bayanların bazılarında sırf yük
sek ökçe yüzünden ayak tandonları 
iltihap peyda ediyor, bazılarında 
yine sırf yüksek ökçeden dolayı 
böbreklerden albomin çıkıyor ... 

Bayan modasını tertiıp edenler 
biraz hekimlik öğrenseler de yük -
sek ökçe yüzünden güzel bayan a -
yaklarının aldıkları çirkin şekilleri 
Rontgen fotoğraflarında görseler -
di, modaya uymak için yüksek ök -
çeli i-skarpin giymeğe mecbur olan 
o zavallı bayanlara belki acırlardı.! 

lokman Hekim 

f TIFOBIL Dr. Ihsan S~l 
Tifo ve paratifo hastalıklarına tu
tulmamak için ağızdan alınan tifo 
haplarıdır. Hiç rahatsızlık vermez. 
Herkes alabilir. Kutusu 55 kuru. - •ııııawwwa flblıll'lınıı;ımıu 

5913 

Dr. A. KUTiEL 
Karaköy Topçular caddesi N .33 

5838 

VEFAT 

Kimin çocuğu Bir çocuğun kendine ait olup o!• 
madığından şüphelenen babanın bLI" 
nu fenni vasıtalarla tahkik ve te~ .. 
sik etmesi imkanları bulunmuştur· 
Kan tahlilleri hakikati ortaya çıka· 
rıyor. Fakat - geçende de yazdıgı~ 
mız gibi - bu usul bize daha ye~' 
gelmiştir. Bir doktorumuz bununıa 
meşguldür: hepsi o kadar ... Bu dok· 
torun tecrübeleri ve vasıtaları da 

' kat'i bir netice almıya müsait de· 
Kuzguncuktan bir mektup: Öz· ğildir. Onun için Özcan karşısına 

can imzasını taşıyan bu mektubun çıkan kızın kendi kanından olu~ 
sahibi derin bir tereddüt ve acı için olmadığını, ya onu daha dikk~tlı 
de görünüyor. Hakkı da var. Çün- ve daha ince tetkiklerle kendisıne 
kil on sene evvel tanıdığı bir kadın, ve yakınlarından birine benziyerı 
on sene sonra kendisine öyle bir taraflarını arıyarak bulacak; yahut 
m<.:s·uliyet yükü, öyle bir vicdan bir Şerlokholmes meharetile kadı· 
ve şefkat borcu yükleniyor ki hiç nın on sene evvelki hayatından. ço
beklemediği bu yük altında kim ol- cuğun doğduğu tarihten başlıyar.a~ 
sa sendeler. d ı 

Mektubun esaslı kısımlarını ah- kadının muhitini, çocuğun ken ıs. 
ni araştırarak hakikati öğrenıniY' 

yorÜz: çalışacaktır. 
• "Ben A vrupaa'an geldikteın sonıvı 
ailemin evinde bu genç kadrn.ı bir 
boynu bükük sığrntr halinde bul· 
dum. Yirmi yedi ya~nda idim. 
Gençliğin en ateili çagında. Uzak 
akrabamızdan birinin bu kimsesiz 
ve dul kızı ile sevişir gibi olduk. 
Bostancıda A vrup.a dönüşü geçen 
iki aylık istirahat .günl"nrode onu 
yanı ba~mda gördüm. iki ay sonra 
be.11.i pek beninısiyen bu kadrndan 
kaçmak ihtiyRcını duyuyordum. O 
benim eşim olamazdı. Zaten o sıra
farda ev/c.nmek de aklımdan geçmi
yordu. Bu düşüncelerimi sezince 
kızdı ve bir gün onun bizim evden 
b<ı§ka bir yere göçmüş olduğunu 
öğN..vıdik. Anam babam, bu dargın
lığın sıebebini sezmedi/er, fakat ben 
pek iy,. biliyordum. F-aiMt artık o
nunla meşgul olmıya bi.'e vaktim 
yoktu.. Çünkü Ad.maya tıayin edil -
miştim. 

A,·adan sentlttr. geçti. Ben evlen
dim; iki çocuğumla lstanbula gel· 
dim ve burada yerle§tim. Derken 
geçc.nleırde bir gün çalı~ığım dai
reye fakir kıyafetli bir kadrn gel
di. Bana baktı ve: "Beni tanıma
drnız galiba?,, dedi. Dikkat ettim; 
o ..• On sene evvel Bostancıda ken
disi!c bir ikı." ay kur yaptığım ka
drn. Yanrnda sekiz on y.a.şında bir 
de kız çocuğu. Kadın b~nim tered
düt ve hayretle kendisi~ bakmam
da.n cesaret almış gibi güldü: "Bel
ki ,,;;.,..; l'.:ınrm.:iaınzz: fOCu.i~u 
da mı tam{llcyorsuqµz . ., .aeyrne;c 
dayamım:rdım. Masamdan fırla· 
<irm. Kc..fdırNJ. ve çocuğa yakl~ım. 
/kisinin yüzüde de dikkatle tekrar 
tekrar baktrm. Kadın alay etmiyor· 
du. Fakat çocukta baına ait bir şey 
görmek, bana benziyen bir nokta 
bulmak korku:Nı ile uzun uzun yaır 
tığım tetJctikln "Hayır!,. diyordu. 
Kadına: "Bu yalana ne lüzum var; 
para mı istiyorsun?,, diye sordum. 
Para istemiyor, fakat ~vıelerdenbe
ri gizlice besleyip büyüttüğü, her 
çare~ ba~vu.rarak yeti§ti'.r.diği b~ 
kızcağızı artık babasıntn hımaye.sı
ne terlretmek mecburiyetinde bulu
nuyormuş .• Bugüne kadar beni bu
Jamadığmdan, sonn •vlendiğimi 
i:ıittiğinden, daha sonra da inanmı
yacağrma emİ'n 0Jduğ11ndan dolayı 
bu cocuğu gizlemiş. Düşüneceğimi 
söyİiyerek, ve roresini alarak ka
dını ve çocuğunıu savdım. Üç gün· 
dür uykusuz, düşünüyorum. Ne 
yapabilıı.rtim? ACJıba bir §anta/ mı· 
dır bu? Nasıl anlryabili.rim? 

• 
23 yaşmda 

Önsöz apartımanmda B. D. O· 
imzasile: 

Ylıirmi üç ya~wdayım. Henüz hiç· 
bir k1Zla taol.§ıp seviJemedim; ce· 
saJieot edl!'miyoı'Um. Hiçbirine aşkı • 
mı anlatamıyorum. Ne yapayını? . 
Bazı gençler sanıyorlar ki yirıtl~ 

yaşını biraz geçince mutlaka aşık 
olmak. sevişmek lazımdır. Hayır ... 
Zamanımızda, yirmi, yirmi beş, hat· 
ta daha fazlaaı bile tahsil çağıdır· 
Hayata atılmak için hazırlık çağı· 
dır. Bu sıralarda sevişememek, çok 
defa sevişmeye vakit bulamamalt· 
tan ve bu yolda idman sahibi ol· 
mamaktan ileri gelir. Daha çok se· 
neler var. Bu senelerden birinde 
nasıl olsa sevişileceğini, ge,nçıere 
hayat öğretecektir. 

• 
Kaçan sevgili 

l • •• 
Çorum - Alaca Z. Ç. imzasile =. 
"t.ı..LbUJ!JJ.k se11ed~nberi sev~· yoraur. "'"'' UA4~Uf. U'-.1 ..,, ... _ -- ,, 

dım: bana bağlı olduğuJJU gör'Ouiıl: 
Fakat ~vlenmekten bahsedinct· 
"Çok kısa görüyorsunuz. Evlenme~ 
bir mezar, sevişmek ebedi bir sa8

. 
cktt;r.,. cevabını veriyordu. ile' 
buçuk ~ne seviştik ve daima ond~ 
bu ce.,abı aldıktan sonNI nihaY. ; 
bu sıevi~menin sonuna geldiğirııJı8 gördüm. Çünkü sevdiğim kız başk 1 
bir ~mı~ııet~ gitmiştir. Bu 11as1 

sevda... Söyleyiniz allah aşkıtd 
Siz bundan fJe a.!llarsınız; bel1 
a~kı nasrl unutacağım? !< 

İnsanlar 'Sevdikleri zaman ço. 
\'1' kolay aldanırlar. Hele: "Seni se '/ 

yorum!., aözü onların en kola • 
inandıkları sözdür. Hakikaten 5~. 
ven bir kız, eğer pek büyük rna ıı· 
zurlar yoksa, sevdiği adamıu evl~ • 
me teklifini kolay kolay redde. eu 
mez. ''Evlenmek mezardır,, söziıtle· 
kızlar ve erkekler evlenmek isti• 
mediklerin~ söylerler. Kaçan sevgre 
liyi unutmak için en ketttirme ça 
başka bir sevgili aramaktır. 

. ~ 

. ----=--· 
Barik Hayat K a z a ve O t o m o b i 1 

. r 
1 

Sigortalarınızı Galatada U nyon Hanında Kain 
UNY O N SiGO R T ASI NA yapbrmız· 

Türkiyede bilafastla icrayı muamele etmekte olan 

Doktor Bay thsan Saminin val
desi ve Bay Vahit Yelkencinin ka· 
yınvaldesi Bayan Nimet Fücetten 
vefat etmiştir. Cenazesi bugür:\ K:\dı
köyündeki evinden kaldırılarak Mer
kez efendideki kabristana defnedile , 
cektir. 

•• 
UNYON 

Kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yapttrmayıntZ;747 . 
Telefon: 4.4888. ~~' 

Türkiye iş Bankasından: 
Genel tatil günlerimizden 

Zafer bayramına rastlayan 30 
Ağustos 1935 Cuma günü Mer
kez ve şubelerimizin kapalı bu
lunacağmr sayın alakalılarımı -
za bildiririz. 

TURK1YE İŞ BANKASI 
İstanbul Şubesi 

•-'"!!Taksim Bahçesi-• 
Buıün matine aaat 17, 30 ve 

akşam saat 21,30 da 
(SÜREYYA OPERETİ) i 

tarafından 1 

j CARDAŞ FÜRSTln 1 

1 

Dühuliye 5 meşrubat 40-60 ku· ' 
1 ru,tur. Her trarafa tramvay , 

• vardır. _-__ • 
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§ Türk Hava Kurumu ~ 

~ ------ Büyük Piyangosu .1 
= Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştır ~ 
§ 19. cu tert ip 5 . el Keşide 11 EylUI 935 dedir ~ 

~ Büyük ikramiye ~ 

-

~ 35.000 Liradı r •. 1 
§ Ayrıca : 15,000, 12,000, 10,000 Llrahk lkr•"' ~ 
=: yelerle 20,000 Lirahk bir mUkAfat vardır. J~ 
;:fıııııııııı ııı ıı ıı ı ııı ı ıııııııııııııııııııııııı ıııııııııııııııııı~ llll l lllll~11ıs 
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i CM A=-L--= =-~I Veni Bir Tecim Anlaşması 
tiır~~~~!.ı~~~~~:.:. için Müzakereler Başlad ı 
.ne 4 Eylule kada?:" ltalyan - Habe

§ıa~tarı meııeleai etrafındaki diploma•İ 
~u_flakaıalannın aiırhğı Londraya 
~~hkaJ etti. Bu on gün içinde normal 
.•Ploınasi yollarile lngiltere, Fransa 

be llaJya araıında bir anJaıma zemini 
ulunnnıadığı takdirde dava bütün 

Çl.Pllklığile Uluslar Kunımu konseyi• 
~n 4 Eylul tarihli toplantısında acun 
"'4UlluyUnun öni;ne konacaktır. 
'leltelya • Habeı davası artık ltalya 
1 l Habfeıiıtan ara11nda bir meıele 
o -ınalctan çıkmıf ta bir taraftan ltal· 
Yt, diğer taraftan da Habe,iıtan na
~ına :hareket eden, Eakat daima ken-

~ menfaatlerini gözönünde tutan ln
i•lt~re araımda bir ihtilaf ıeldini al
~ttır. lngiltere ltaly.ıuun- Habetia
tia~da ycrleımcsile M11rrdaki vuiye-
nırı tehlikeye düteeeğinden korku· 

~~· Bu Mıaır yolu daima Inııiliz ıö-
l Urgc siyaıaıınm en hana• noktuı 
~ lllU§hır, Napoleon yüz otuz yedi yıl 
0~ee Avrupa kıt'asında lnıiltere ile 
:6~§amryacağını anlayınca, lngilte
t~Yı .Ml3ırda vurmak iıtemiıti. Garip 
~.r lu o zaman Mısır henüz Inıiltere
kın dinde bile değildi. Sonra Süveyt 
ijnalı henüz açılmamış ve Mıar:r 1 n

~ tere ile aömürgelcri araıında hu 
.~ önemli bir muvaaalo nokta'St 

.... ~lfb. 

tn.Y~tile Omıanlı İmperatorluğunun 
I ~lkı tamamiyeti lngili.z İmperator
dı.ıgu için hayati olduğu gibi, bugün 
.e, fakat daha küçük ölçüde, Habe
!1~1-nın miilki tamamiyeti lngilteTe 
~n Önemli bir mesele teklini almıı· 
) · Bunun içindir ki lngiltt:N ltalya
i ". Habeıiıtanda her türlü ekoınomlk 
~~,d~cr temin etmeğe muvafakat ;-•IQUQ beraber, bu manleketi ItaJ. 

t~Ya terketmeğe razı değildir. Pariı o .. 
~~lcrinden çıkan netice budur. 

1- •~eT taraftan ltalya da Habeıiı
d 11 uzerinde bir himaye ilanından 
>' -1ıa u fartlarla uyutmaya yanaf111ı• 
d or •. C~n~ ltalya bu aralık Avrupa-
1.t.ki llyaaal durumu bu reni§leme 

1Y•asına elverisli aörüyor. Franıa ile 
arıt · • 

afmııtır. Franaa ile anl&fmUI de-
~~ ıtüçük antanhn hiç olmazıa mu
A.~ deti ik karşrlaımama11 demektir. 
•ınanya henüz :zayıftır, Ortada ya1-

rı~ı1 bir lngiltere kalıyor. ltalya, ln
tı ~erenin yalnız J:>aıına ltalya emel· 

- - vau u ..... • ... -.;uuyCCt:KIDJ 

~ıştı. Fakat ltalyanm bu noktada 

11 
~rııldığı anlaıılmaktadır. Inıİlizler 

t ı:rr baııarak Fransayı kendi tarafla
I ~nİ cclbettikleri gibi bütün dünyayı 
fak Ya aleyhine tahrik ebneğe muvaf
be ol.mu!~dır. Aruul~a! ?'ünaae
L· Uenn bınlerce yıllık tanhmde hiç 
>'ır devlet buıünkü ltalya kadar •i
ail~ ya~l.rk içinde brrakılmı, de
" E ır •• Şunda de lngiliz diplomaaiıi 
~l~lul loplantmnda ltalyaya diplo
l&.d de nckavtı unnaya hazırlanmak-

rr, _ :ç. ~ * 

Japonlar italyan 
tlcıak~ıhğını 
"'1ethediyorlar 
h~oına, 24 A.A. - Japon alici hc
ltıc 1 başkanı general lton, başlıca 
da{ke.zlerdcki endüstrici kurumlar
lııı. 1 !§!erini bitirmiş olduğundan 
&ö va l§leri mü,teşarına bir tclyazısr 
İlcndererck yeni ve bilyqk İtalya 
tc ~.talyan ulusunun tayyarecilik -
da~Osterdiği gccaati, iymanr hakkın 
taı 1 hayranlıklarını bildirmiş ve 1-
bi/~n. tayyarcciliğinc daha şerefli 

G ıstıkbal dileğinde bulunmuştur. 
ltenera~ telgrafında diyor ki: 

'lcv·alya. ılc Japonya arasındaki ana 
bir 1 nı~naaebetlerin her zaman iyi 
'tztıi iekılde muhafaza edileceğinden 
ltliı n olduğum halde her yerde gör
tcı!ı..~~.duğum. iyi kablilden dolayı 

ur ederım. 

Rejim va Dirahmi 
tııı.~tina, 24 (Özel) - Giridde bulu
~a$ı Yunanistanın eski ihraç ban -
11 111 &enci direktörü Çuderos ora -
\'ı.ın!a~etelerine yaptığı diyevde 
tı.ıırn nıstanda krallığın tekrar ku • 
tccet·sr. drahmi kıymetini hi!:e indi 

l<. ını &öylcmiştir. 
~aairalJık tarafurı 92 saylavın im -
l'rıe ne Yunan ulusuna bir beyanna -
l'rıı.ı.,,a~t~edilmiş Yunanistan için en 
"'tttıe; :Ol.an krallık rejimine rey 

erı ıstenmiştir. 

Staviski davası 
llari 

l'lın .. 8• •. 24 A.A. - Staviski davası-
dU11j,0tUlmesine Tcşrinisaninin dör 
lddia başlanacağı haber alınmıştır. 
i:cncı makamını bizzat Cumuriyct 

Bavtnanı işgal edecektir. 

"~ski bir mermi patladı 
vened'k 

~tıia 1 
: ~4 A.A. - Dcsccdivc -

lilat i:ı:k.ınınde Dese kanalında in 
1ı:aırna b.rı Yapıldığı sırada harpten 
'1cıcnin 1 ~. me~i patlamış ve üç a
)'rala olmesıne ve beş amelenin 

ıuuuına şebebiyet vermi;itir! 

Atina, 24 (A.A.) - Türık heyeti bu sabah Dış Bakanlığında 
Yunan hükumeti ile ilk degetini yapmıştır. Başkanlığa atanan 
ulusal Ekonomi Bakanı Stefanopulos Yunanistanın, Türk öner
gelerini dinlemeğe hazır olduğunu bildirerek, gelecek pazartesi 
günü yapılacak toplantıda görüşüleri kolaylaştırmak üzere, bu 
önergelerin bir rapor halinde tasrih edilmesini Türk heyetin· 
den rica etmiştir. Bakandan sonra söz alan Türkiye orta elçisi 
ve Ekonomi Bakanlığı yönetgeri, Türkiyenin Yunanistana kar~ı 
olan dostluk hissiyatını teyit etmişlerdir. 

• 
Arnavutluk isyan ı Tahkikatı 
Tiran, 24 (A.A.) - Arnavutluk basın bürosu bildiriyor: Fieri 

hareketi hakkında yapılan gerçin sonuncunda, bunun Arnavut
luğu itibardan düşünnek ergesiyle karışıklık çıkarmak isteyen 
bazı tahrikatçtlarm eseri olduğu anlaşılmıştır. Dün başlıyan mu 
hakeme birkaç gün sonra neticelenecektir. 

Af manyadaki Fransız T af ebeleri 
Stettin, 24 (A.A.) - Almafn arkadaşlariyle birlikte Uzedom 

adasında 4 haftalık kamp hayatı geçirmiş ·olan Fransız talebe-
1 eri memleketlerine dönmüşlerdir. Talebeler hareketlerinden 
evvel gerçek Almanya'yı tanımayı öğrendiklerini söylemişlerdir. 

İsveç Sularında Rus Gemileri 
Stokholm, 24 (A.A.) - Öcland adası kuzeyinde, Sovyetlere 

ait olduğu sanılan denizaltı gemilerinin, balıkçı ağlarını para
ladıkları haber verilmektedir. Dört Rus distroyer görülmüştür. 
Bu gemilerin, İsveç sularında bulunup bulunmadıklarını anla
mak üzere, birkaç uçak ve bir romorkör gönderilmiştir. 

Deniz Konferansı T o.planamıyor 
Londrk, 24 (A.A.) - Daily telegraf, eylillde toplaıunası dü

şünülen ve bir çok devletlerin iştirak edeceği deniz görüşmele
rinin yapılması kuvvetle muhtemel olduğunu haber verınekte
d ir. Bunun ba · hca sebebi, J aponlann, Amerika ve İngiltere ile 
eşitlik tezinin kabul edildiğini görmek isteğinde olmalarıdır. 

İ ngilterede Bir Maden Kazası 
. Lon<lra, 24 (A.A.) - York kontluğundaki Southker.by made

m patlamasında yaralananlardan be~ kişi daha ölmüş bu suret
le ~tenlerin sayısı yediyi bulmuştur: Yaralıların birÇoğu tehli
kelı durumdadır. 

Arnavutlukta On Bir idam 
. ~clgr~~' 24 (A.A.) - . ;ı'irandan Politika gazetesine bildiril

~ıgın.e ~ore, ge~enlcrdckı ısyan hareketinin vukua gelmiş oldu
~u Fıen .f:vkala~e ?1ahkemesi 3 küçük zabit ile 8 jandarmayı 
ıdama, dıger sekız 1andannayı da 15 .sene hidemattı şakkaya 
ma?kum. etmiştir. Diğe~ birtakım mah:kfımiyet kararları daha 
~erılmesı bek~eı:ıınekted.ır. A~avutluktan gelen haberlere göre 
ısyan hareketını~ pek şı?detlı bir surette bastırılmış olduğu an
laşılmaktadır. Kutle halınde tevkifat yapılmıştır. 

Almanya· Cenubi Amer ika ı Bulgarlar tuz, petrol inhi·' 
uçak postaları saranı kaldırdılar 

Berlin, 24 A.A. - 18 ay evvel, Al S f A .1 ° ya, 24 .A. -Bakanlar Ku • 
manya ı e güney Amerika arasında rulu, petrol ve tuz tekiU.erinin kal-
kurulmuş olan mufltazam haftalık dırı~m~aına dair kararnameyi kabul 
posta ıervisinin yüzUncü ucuşu ya- etmı§tı r. 

pıla.caktır. • - ------ -..---...-............. 
. Fevka.~ide muntazam ve emniyet- [ 

lı olup u~ buçuk gilndc 14 bin kilo- K U Ç U K HAR j C 1 
metre a!an bu servisle bugüne ka • H A B E R L E R 
dar 4 milyon mektup t"!ınmıştır. 

/ 

lran Ekonomi heyeti 
I 

Berlih: 24 A.A. - lran ekonomi 
heyeti başkanı Badcr, ekonomi Ba
kam Dr. Şahta bir telgraf çekerek 
Alm~ny~n.m son günlerde uğra~mış 
oldugu ıkı kazadan dolayı taziyet • 
lerini bildirmittir. Dr. Şaht gerek 
Alman hükumeti ve gerek kendi 
şahsı namına teşekkür etmiştir. 

Affın esasına ait davalar 
Vaşington, 24 A.A. - Altın mcsc 

lesin~ a}t olarak hükumet aleyhin -
de hıçbır dava açılmıyacağma dair 
olan kanun projesi hakkındaki kon 
feranı raporu, Senato tarafından 
taı;dik edilmi tir. 

Kanun projesi, saylavlar kurulu
na -imdiki şekliyle gönderilınistir. 
Bu şekle göre, ancak önümüzdeki 
lkincikinun ayına kadar dava hak· 
kı verilmektedir. 

Af mantar istikraz 
tahvili çıkarıyorlar 

. ~erlin, 24 A_.A. - Rcamiğ bir bil 
?ı~ıkte •. b;h~rı be-§ y~ milyonluk 
ıkı ncvı ıstıkraz tahvıli çıkarılaca
iı bildirilmektedir. Bu istikrular
dan biri halktan yapılacak ve yilz
de dört buçuk faiz getirecektir, di
ğeri tasarruf sandığından aktedile
cek, faiz nisbeti diferinin ayni ola
caktır, 

~ Varşova, 24 A.A. - Bahriye 
§Cfı. K~!'ltr Amiral Svirski, Alman 
denız subayları onuruna dün bir sö
len vermiştir, Şölende Alman biiyÜk 
elçisi Fon ]ıioltkc de hazır bulun -
~U§ v~ ~ontr Amiral ile elçi ver -
dıklerı soylevlerde iki memleket a
rasındaki iyi komsuluk münasebet 
!erini kaydetmişıe;dir. 

• Berlin. 24 A.A. - Sü Bakanlı
ğı yönctgcri General Von Reichcnau 
bir komutanlık. almak üzere maka -
mından ayrılacaktır • 

Bakanlıktaki yerine kimin 1:cle • 
ceği henüz belli değildir. 

• Atina, 24 (Özel) - Amerikada 
bulunan işçi ve çiftçi partisi lideri 
Papa Aflastasiyu iBrleşik Amerika 
hükt1metleri Cumurbaşkanı Roose
velti ziyaret ettiğini bura gazete -
leri yazıyorlar. 

• Vaşington. 24 A.A. - Hükume 
te bankalardaki kredi sistemlerini 
kontrol hakkı veren muaddel ka • 
nun Cumurbaşkanı tarafından imza 
lanmı~tır. · 

• V~ncouver, 24 A.A. (İngiliz 
Kolombiyası) - Son altı ay zarfın 
da 5.979.175 dolar değerinde altın 
çıkarılmı§tır. Geçen senenin ayni 
devresi esnaaında çıkarılan altının 
değeri 5,068,754 dolar idi. 

• Grcenwich (Connecti.cut) 24 
A.A. - Müteveffa Percy Rockfcl -
ler'in dul karısı Madam Isabel Rock 
feller ölmüştür, 

1 BUYUK 
ALMAN 
CASUSU 

Matmazel 
H A KiKI 

Doktor'un 
ESRARI 

• iki A merikan Memuru Masanın Başında Uyu-
yakalmış/ardı. Kadın Meydanda Yoklu 
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Kıbar aileye mensup Warrter 
böyle yerlere mi gidiyordu? 

Öyle kadınlar vardır ki, böy
le esrarengiz yerlerden zevk 
alırlar ... Gündüz başka şahsiyet, 
gece başka şahsiyet taşırlar. 
Kibar sosyetelere devam etmek 
geceleri, böyle batakhane gibi 
yerlere sürüklenmelerine man1 
değildir. Burada kendilerini ta
nıyan kimseye rastgelmiyecek
leri için çılgınca eğlenmelerine 
hiçbir engel bulunmaz. 

Belki Madam Wamer de 
bunlardan biri idi. Nitekim is
tihbarat memurlarını korka 
korka buraya getirmiş: 

- Her zaman geldiğim yer 
değil ama, bir akşam arkadaş
ların israr etmesi üzerine, bu 
dansing te ne biçim yermiş di
ye bir göreyim dedim ... 

i ki arkadaş 
U çü bir masanın ba§ına ge

çip oturdular. Cazbant çılgınca 
devam ediyordu. Salon çok ka
labalıktı .. Madam Wamer göz
lerile yeni tanıştığı o iki adamı 
arıyordu. Muhakkak burada ol
maları lazımdı. İşittiğine göre 
her gece buraya geliyorlardı. 

Herbirisi birer viski ısmarla
dı ve etrafı araştırmağa başla
dılar ... :Nihayet :kalabalık ara -
smda Madam Warner işaret et
ti: 

- 1şte birisi şu! .. Şu uzun 
boylu, kumral bıyıklı, sarı saç
ı, delikanlı... öteki de arkada 
yeşilli bir kızla dans ediyor ... 
Gördünüz mü, bakın bakın. Yü· 
zünde bıçak yarası olan kız ... iş-
te o ... Esmer orta boylusu .. . 

İstihbarat memurları ikisini 
derhal tevkif etmeği muvafık 
bulmadılar. Y a 1 n ı z Madam 
W arner'den bunları masalarına 
çağırmalarını rica ettiler. Fa· 
kat sarışın kadının onlarla fis
kos bir şey konuşmasına da 
mani olacak surette hareket et
tiler. Şimdi dört erkek bir ka
dın bir masanın etraf ma otur -
muşlardı. Vaziyet gayet tehli
keli idi. Eğer bunlar hakikaten 
casussa, istihbarat memurlarına 
çok korkunç bir oyun oynıyabi
lirlerdi. Bunlardan bir tanesi 
derhal yerinden kalktı. Telefo~ 
na giderek Şikago Polis Müdü
ründen birkaç kişinin yardıma 
gelmesini istedi. Öteki memur 
ise iki genci lakırdı arasın<la is
ticvap etmekle meşguldü. Bun
ların söylediklerine göre her 
ikisi de Şikago nüfus dairesin • 
de memur imişler. Aslen Şika· 
go'lu imişler. Madam Warner'i 
bu dansingte tanımışlar ... 

Telefona giden memur biraz 
sonra kendilerine iltihak etti... 
Ahbapça konuşuyorlardı. Daha 
doğrusu, Şikago Polis Müdürü
nün göndereceği adamları bek
liyorlardı. 

imdada gelenler 
Şikago Polis Müdürü vaziye

tin nezaketini idrak etmiş, en· 
güzide memurlarından beş ta
nesini seçerek derhal bu dan
singe göndermişti. 

Fakat bu polisler gelecekleri 
zaman gayet garip bir manzara 
ile karşılaştılar: Dansingin içi 
karmakarışıktı. Herkes bir ma
sanın etrafına üşüşmüştü ... !ki 
memur yerde boylu boyunca ba
yılmış yatıyor ve biri esmer kı
sa boylu, diğeri sarışın uzun 
boylu ve kumral bıyıklı bir 
adam bunları ayıltmağa uğraşı
yordu. Dans ingin müdürü: 

- Bir şey değil! dedi. Fazla 
içmiş olacaklar ... Fakat garson 
kendilerine ancak birer kadeh 
viski vermişti. Sonra hepsine 
ayni şişeden boşaltmıştı. lki 
ki~i bayıldığı halde diğer ikisi
ne neden bir şey olmamıştı? 

Sonra kadın? 
Sarı saçlı, mavi gözlü kadın 

meY.danda Y._oktu ... Bu kargaşa· 

Vi · :· ' 1i11c ı:yulı•cu ';i, iI: r; qt : ı .• 1 
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deri ı ıı . • ıhı. • ..ır \! .ı, iy c ıı ne .aka bastırmıştı. 
olduğunu bilmiyorlardı. Çünkü İki delikanlıya gelince, bun -
buradaki memur telefonla ken- lar bu işte alelade birer vasıta 
dilerine izahat vermişti. vlarak kullanılan iki zavallı idi. 

Sarı saçlı, mavi gözlü, uzun Hakikaten Madam Warner'i 
boylu, siyah elbiseli, burnu azı- burada tanımışlardı. Onların 
cık havaya kalkık, bir kadın... söylediklerine bakılırı;a yirmi 

Uzun boylu, sarı saçlı, çizgili gündenberi genç kadını arada 
kravatlı, boz renk pantalonlu, sırada burada görmek kabildi. 
kırpık kumral bıyıklı bir adam. Tahkikat neticesinde iki ada -

Orta boylu, esmer. kırmızı mm hakikaten nüfus dairesinde 
benekli kravatlı, saçları hafif memur olduğu anlaşıldı ve ser
dökülmüş bir adam.. Bu iki best bırakıldı. 
adam oradaydı. Fakat kadın 
meydanda yoktu. 

Kadm kaçmıştı ... 
Anlaşılan iki memurun viski-

sine birisi telefona gittiği, öte
ki iki adamla meşgul olduğu es
nada uyutucu bir madde atmış-
tı ... 

Fakat bu iki adam neci idi? 
New - Yonk'tan gelen istih -

barat mı:murları kendilerine 
geldikleri zaman, Madam War
ner'in takdim ettiği iki genci 
karşılarında gönince hayretten 
donakaldılar. 

Bunlar hakikaten o n 1 a r ı 
ayıltmak için canla başla çalış
mışlardı. 

Bu iki genç kim oluyordu? 
Ve Matmazel Doktor nerede 

idi? • 
Evet bu kadın, bu sarı saçlı, 

mavi gözlü kadın muhakkak 
Matmazel Doktor'du. Amerikan 
istihbarat dairesinin en açıkgöz 
iki memuru ancak Matmazel 
Doktor'un kurbanı olabilirlerdi. 

Nitekim genç kadİn birçok 
manevralarla onları kandınnıs 

ve yakalanacağını • anladığı za: 

M inyatür 

Fakat işin içinde gayet ga· 
rip bir nokta daha vardı: 

[Arkası var] 

Şatrançta lsveçliler daima 
Ustun 

Varşova, 24. A.A. - Şatranç o
limpiyadı : İsveç 28 puvanla başta 
gelmektedir. Üç parti henüz tamam
lanmamıştır. İsveçten sonra gelenler 
24 buçuk puvanla Macaristan, (iki 
parti bitmemiştir) 24 puvanla Lehis
tan (Uç parti bitmemiştir) 24 pu
vanla Çekoslovakya (bir parti bit
memi§tir) 23 buçuk puvanla Ameri-
ka (üç parti bitmemiştir) 23 pu
vanla Yugoslavya (üç parti bitirile-

memiştir.) . 

Bir deprenti 
Muzafferpur, 24 A.A. - Burada, 

ge.cc yarısı, kuvvetli bir sarsıntı du 
yulmuştur. Şimdiye kadar hiçbir 
hasar haberi gelmemiştir. 

Baylar; Genfiler 
Teksayt prezarvatifleri 

nede ( 1) (3) ve (6) hk 
renkli zarflarda da satılır. 

Bir 

her ecza. 
portakal 
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~u minyatür fıskiye İngilte'tede en evvela zengin bir ev sahi
besı tarafından sıcak !bir günde misafirlerine teshir olunmuş
tur. Davetlilerini bu fıskiyenin başmda durarak karşılayan ev 
sahibesi devri daim halinde dönen suya en nefisinden bir mik
tar kolonya katarak misafirlerinin sıcak bir günde serinlik ve
rici .bir !kokuya karşı duydukları ihtiyacı karşılamaktadır. Ga
yet basit elektrik tertibatı ile sulara verilen renkler de 
fıskiyeye ayn bir hususiyet vermektedir. Ayni zamanda bazı 
bayanların arasıra kolonya kokusuna karşı duydukları ihtiya
ca da tekabül etmesi itibarile hem zarif, hem de çok faydalı bir 
eşya makamına kaim olmaktadır. 
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Ayıntapta Elektrik Fiatları 
P e k P a h a l ı d . ı r 

Antep, (Özel aytarımız bildiriyor) - Elektrik şosyetesi ile 
uray arasındaki mukaveleye rağmen !kilovat fiyatlarının yinni 
bir ıkuruştan aşağı indirilmediği dikkati çelmiştir. Bu mikdar, 
vergi, saat kirası ve pul parası gibi müteferrik masraflarla be
raber yinni beşi bulmaktadır. Halbuki, İngiliz lirasının kıyme
tine nazaran kilovat fiyatlarının en çok on beş kuruş olması la
zımgelmektedir. Bu cihet t tetkik ettirilmektedir. 

irtica Suçlularının Muhakeme
lerine Gizli Olarak Başlandı 
Eskişehir, 24 (Özel aytarıınız bildiriyor) - Buraya getirilen 

irtica suçlularının muhakemelerine gizli olarak başlanmıştır. 
Duruşma yakında bitecektir. 

Bir Cehalet Şaheseri 
Adana, (Özel aytarımız bildriiyor) - Burada acı ve tuhaf bir 

'Vaka olmuştur: Mahmut isminde 35 yaşlarında ıtıir terzi kalfası, 
pazar günü bağında sabah banyosunu almış, üzerine çöken ha
fifliği gidermek maksadile yeniden gündüz uykusuna yatmış
tır. Seyhan nehrinin bir ucundan öbür ucuna geçtiğini rüyada 
gören Mahmut, uyanınca hemen yanındakilerle helallaşmış, 
bir a~kadaşım da beraberine alarak Oilberler civarında suya gir
miştir. Osman, sahilden çarçabuk açıldığı için suyun cereyanı
na kapılmış ve rüyasını tahakkuk ettiremeden boğulmuştur. 
Mevsim içerisinde bu suda boğulanların sayısı yirmiyi bulmuş
tur. Irmak plajının bir an evvel yapılması, kazaları da önleyece
ği için çok faydalı olacaktır. 

Şehrin Elektriğini Kesti 
Konya, (Özel aytarımız bildiriyor) - Evvelki aıkşam bir arı

za yüzünden cereyan kesilmiş, şehir beş saat elektriıksiz kalmış
tır. Yapılan tahkikat, Abdurrahman isminde birisinin yol üze
rinde büyük bir kavak ağacını kestiğini, ağaç gövdesinin anahat 
üzerine düşerek telleri tahrip ettiğini göstermiştir. Sosyete der
hal tamir işine girişmiş, elektrik ancak beş saat sonra verilebil
miştir. Abdurrahman hakkında takibat yapılmaktadır. 

Samsunun Caddeleri Parke 
Samsun, (Özel aytarımız bildiriyor) - Belediyeye şehrin gi

riş yeri olan Bağdat caddeeinin yarım lkalan kıamı. ~le latiı\dil 
caddesinin Subatından Çiftliğe kadar olan kılmmm parke ile 
döşenmesine karar vermiştir. Yakında döşeme ameliyesine baş
lanacaktır. Bu iki cadde ile, Samsunun bütün ana caddeleri par
~eye çevrilmiş olacaktır. 

Nazilli Takımı Şampiyon 
Aydın, (Özel aytarımız bildiriyor) - Aydınspor bölgesi maç 

larında Nazilli klübünün öne sürdüğü itiraz federasyonca tetkik 
e~il~iş ve Aydın klübü yerine Nazilli takrmı şampiyon ilan cdil
mıştır. 

Yüz Bulamayınca .Öldürdü 
"Aydın, (Özel aytarırnız bildiriyor) - Sökenin Karahayıt kö

yünden Cemal, Yesir d<öyünden Zelihayı tabanca ile öldürmüş
tür. Cemalin Zelihaya tutulduğu, fakat yüz bulmayınca kanına 
girdiği anlaşılmıştır. Güllübahce köyünde ikinci bir cinayet iş
lenmiştir. Ali isminde bir köylii, karısı Haticeyi şüphe üzerine 
bıçakla yarahyarak öldürmüştür. Her iki hadise hakkında tah
~ikat yapılmaktadır. 

Bir Muhtelis Tahsildar 
Aydın, (Özel aytarıınız bildiriyor) - Nazillinin Atça kamu

nu tahsildarı iken ihtilas suretile zimmetine 1700 lira para ge
çiren Arifin duruşması Ağır ceza hakyerinde bitirilmiştir. 
Mahkeme Arifin 5 yıl 11 ay ağır hapse konulmasına karar ver
miştir. 

Merzifon ·Havza 
Yolunun onarılması 
isteniyor 

Merzilon aytarımız yazıyor: 
"Yıllardanberi yapılamıyan Hav 

za • Mer~lon yolu artık geçilemİ· 
)'ecek kadar boz.ulmuftur. Her yıl 
ulak telek tamir görme&İne rai· 
.men, eaaalı bir tahaisat ayrılmayııı 
yolun olduğu gibi kalmasına mey· 
dan vermektedir. Netekim, geçen 
yıl Merzilondan Havza aınırına ka 
dar atılan toprak ta beklenen •o· 
nuçu vermil değildir. 

Merzilonun candamarı aayılan 
bu yolun bir an evvel ve en eaaslı 
tekilde tamir edilmeai bütün Mer· 
zilonlulann iıteğidir.,, 

Palo ilçebayı Hali/ Demir1'ağ 

Paloda Bayındırhk 
~ahşmaları 

Palo, (Tan) - Elizize bağlı bir 
ilçe merkezi olan Paloda bayındırlık 
işleri günden güne artmaktadır. 
Bir yıl içinde kasabaya 15 kilomet
re uzaktan su getirtilmiş, Karacor 
kamununda bir okul yaptırılmış, 
genci yollar tamamlanmıştır. Şimdi 
ova ı-.~sımlarındaki köylere otomobil 
yollan yapılmaktadır. İlçe merkezi -
nin Kovancı1ar mevkiine nakledilme
si düşünülmektedir. 

Kahvede kumar oynarlarken 
Adapazarı, (Özel aytanmız bildiri 

yor) - Soğanpazarında Celil adında 
\ıh luln '"•\• w'Ç'lrtır'2ı:::. :k-uu-.; ::uyuıuıli.ı;• 

haber alınmı§. zabıta arama netice-
sinde ıhepsini cürmü meşhut halinde 
yakalamıştır. Kahve kapatılarak suç· 
!ular mahkemeye verilmişlerdir. 

Eskişehirde beton köprU 
Eskitehir. (Özel aytarımız bildiri· 

yor) - İstasyon • Akarbaşı 'osesi 
üzerindeki büyük köprünün yıktırıl· 
masına başlanmıştır. Yerine beton • 
dan yeni bir köprü kurulacaktır. Kı§ 
bastırmadan yapının bitirilmesine ça
lışılmaktadır. 

• Çanakkale, (Tan) - İstatistik 
genel yardirektörü Sabit, Vilaye
te gelmiı. kazaları gezerek genel nü
fus sayımı hazırlıklarını tetkik etmİ§ 
ve dönmÜ§tÜr. 

• Sivas, (Tan) - Gürün, Sivasın 
şallı kumaşladle tanınan bir kazası· 
dır.Buradaki te:r.gihların bir arada ça 
lı§ması ve fabrikalaşması yolunda ö
nemli bir temayül vardır. Orası, su 
kuvvetinden istifade ederek kazaya 
elektrik getirmeğe muvaffak olmuş
tur. 

• Balıkesir, (Tan) - Bir İstan
bul e-azetesi, şanmızda su sıkıntısı c:e 
kildiği ve birçok şikayetler yapıldığı 
nı yazmıştır. Bu haber doğru değil· 
dir. Kuraklığın tatlı su çeımelerine 
hiç bir tesiri olmamıştır. 

-8-
TAŞLARIN HAREKETi 

Fil - Filler çapraz olarak ve iste
dikleri kadar yürürler. Bunun için
dir ki hep ayni renkteki haneler üs
tünde hareket ederler. Fil'in yürüyü· 
şünde de karşısına bir engel çıkma· 
ması lazımdır. 

Tahtanın ortasına konulmuş bir 
fil (şekil 1) çapraz olarak dört isti· 
kamete ve 13 muhtelifhaneye hük
meder. Eğer köşeye, mesela (al) 
hanesine konulacak olursa bir tek 
istikamete ve on üç yerine yalnız 
yedi haneye hakimdir. Fakat o za. 
man (al - h8) hattı üstündeki tesi
ri dikkate değeoek kadar• kuvvedi-, 
dir. 

3 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

a bede rr~ 

Şekil 1 
Fil, oyunun başından sonuna k~ 

dar, bulunduğu hanelerin ' rengine 
sadık kalan yegane ta§tır. (Şekil 2) 
de görüleceği üzere, her oyuncu
nun iki fili avrı avrı renklere hük
mederler. 

a bede fgh 

At - M'ın ilk .... Ha~~l§:-;--t~a:::::::ç::':":a::::;p~ra::;;::ırk 
görünen yürüyüşü, bulunduğu hane· 
nin rengini bir düzüye değiştirmek 
suretile ufak atlamalardan ibaret· 

2 

1 

abcde fcb 

Şekil J 

HAKYERLERi 

Beşibiryerdeli ka
dınları dolandırmış 

Son günlerde kendisine binbaşı 
mütekaidi süsü vererek zengince 
gördüğü birtakım kadınların arka· 
sına takılan Hasan Hayri isminde 
biri zabıtaca yakalanmıştır. İddia 
edildiğine göre Hasan Hayri, bir 
gün Küçük Çiftlik parkında rasıt· 
ladığı Litife isminde bir kadının 
boynundaki beşibiryerdcleri gö· 
züne kestirmiş ve kadınla ahbap o
larak kendisini alacağından bahs 
ile kandırmıştır. Hasan Hayri, U· 
tife ile görüştüğü sırada beşihir
yerdeleri. çarşı içinde bir yere gö • 
türüp zarif bir altın zincir yaptıra
cağını söylemiş ve altınları ahp or
tadan .sıvı~ıştır. Hasan Hayri bun 
dan başka, Köprü üstünde boynu be 
şibiryerde dolu Nazire isminde bir 
başka kadını da kandırarak altın • 
!arını dolandırmıl}tır. 
H~aım Hayrinin sabıkası olµp~ol· 

madığı sorulmuş ve sorguya çekil -
mek üzere istintak hakimliğine gön 
derilmiştir. 

• Birçok yerlerde hırsızlık yap • 
maktan auçlu Himayak isminde bi
rinin dün birind ceza mahkemesin
de duruşması yapılmıştır. Himaya
km sabıkası sorulması için duruş· 
ma, başka güne bırakılmıştır. 

• Sokaklarda perişan bir kıyafet 
le dolasan Hakkı isminde İzmirdcn 
gelen bir adam, zabıtaca yakalan -
mrştır. 

Hakkı; sel'Serilik suçlusu olarak 
adliyeye verilmiştir. 

POLiS 

500 kiloluk rakı 
Kazanı bulundu 

Galatada Balıkpazarında Ku11un· 
lu handa Samuelin 10 numaralı şa
rap de.posunun üzerinde bulunan 
gizli bir ardiyede 500 kilo hacmi is· 
tiabisinde rakı kazanı ile kapağr 
meydana çıkarılmıştır. Bu kazanı 
gizli bir §ebekenin buraya sakladığı 
ve müsait bir fırsatta fabrika kur • 
mak istendiği anlaşılmıştır. 

Tahkikata başlanmış ve kazan mü 
aadere edilmistir. 

• Göztepede istasyon caddesinde 
33 - 35 numaralı Muradın evinde 
arama yapılmış, 24 paket eroin bu· 
lunduğu için tahkikata başlanmıı
tır. 

Aflt paralarımn toplanması 
Afiş işlerinin Ajanstan alındığını 

ve bwıu belediyenin yapllcağır.ı yaz· 
mıttık. Belediyenih bu hususta şube
lere yaptıh bir vavıma &öreJ ilanlar 
•n.- r;-ı. u}'- .l\i.1 a ra~a"'"" • ~-'"-ı.&V ••·-

rabbaı üzerinden resme tlbi olan ilin 
lan teşkil eden birinci grup belediye 
tahsil şubeleri tarafından takip edile-
cek. on ve be§ para resme tibi afif· 
lcri teıkil eden ikinci grup ta Beyoğ 
lu ilçebaylığında kurulan üç kiıtilik 
bir komisyon tarafından tahsil oluna· 
caktır. 

At'ın kudreti, tahtanın ortasın
dan uzaklaştıkça azalrr. (Şekil 4) 
te görüleceği üzere tahtanın kena.. 
rındaki bir haneden yalnız dört ha
neye ve hatta köşelere düşene yal
nız iki haneye hükmedebilir. 
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a b t d e I g lı 

~~kU 4 
Şunu da aöyliyelim ki, At kendi 

veya düşman taşlarının üstünden 
1 athyan yegane taştır. 

italyan Elçlli§in· 
deki balo 
Şehrimizde bulunan ltalyan '!""' 

okulu talebeleri şerefine evvel~ 
ce İtalyan sefiri M. Galli taraf .,.to 
sefaret binasında muhteşem bir fll. 
verilmiştir. Baloda Ingiliz, Fraıı \'il 
İran, Avusturya, Belçika. lsviçre~.11• 
nan, Bulgar. Mısır, Norveç, Roıı-
ya, İsveç, Çek, Irak sefirlc;ri ile ~ 
şemititer ve navaller ve büyük 1'" 
formalarile konsoloslar hazır bulu. 
muşla~drr. İtalyan talebesini tehriı"~ 
.ze getiren V espucci ile Kristofof 

8 
Kolombo gemileri dün sabah saat • 
de limanımızdan J.kdenize doğru Ilı 
re ket etmişlerdir. ----Ondüllsyon mese
lesi yoluna kondll 

Uzun şikayetlere y açan kadJSI 
berbelerinin o n d ü 1 a s y o n 11'!•· 
kineleri meselesi nihayet hallolunt11Uf 
tµr .. Pcnnanan ondülbyon ad~ b: 
makıneler Sıhhat Bakanlığınca ıne . 
lenmiş ve bunların kullanış şekiUcrl 
etrafında da tetkikler yapılarak tD' 
nuç belediyeye teblig edilmişti~·-!.': 
teblige göre berberler kadın aaçı.&1-
üç şekilde kıvınnaktadırlar. 

1 - Saçlar kimyevi maddelerle "' 
elektrik cihazlarile ııılatılmakta, f#lt' 
ra maşalanmaktadır. 

2 - Birinci usulde olduğu gibi ~ 
Jar kimyevi maddelerle l!&latıldı~ 
sonra her bukle üzerine. araların.:ı 
yüzde ilci süblime mahliılile ıılaw" 
mış iki alaminyüm levhasmdan ibafC' 
bir mqa ile maplanmaktadır. 

3 - Yeniden revacının temini°' 
çalışılan bu üçüncü usulde ise sa~ 
ikinci usul ile ıslatıldıktan sonra b~· 
leler alaminyum borucuklar içine tfl' 
kularak kıvnlmaktadır. 

Birinci şeklin tatbikı muvafık g1' 
rülmektedir. Ancak lletin fazla barJ" 
ret neşretmcmcsi ve bozuk ol~ 
lazımdır. Bunun için bir fen he~ 
~ineleri gözden geçirecek ve drit' 
hurleyerek her makineye birer nuıol" 
ra ~oyacaktır. Bundan başka da b'" 
ledıye bu makineleri daima kontrol ,J 
tı.~da bulunduracaktır, İkinci ve:; 
cu usullerde kuvvetli bir zehir 
desi olan süblime kullanrlmaktacfı' 
ki, srhhat için muhtelif suretlerde t,. 
likeli olan bu usullerin kullanıtrıı"' 
menedilmittir. Bu usulleri kuıtan,st' 
lar ceza kanununa göre cezalandıtt' 
lacaklardır. 

Şeker ••htları arttı 
Şeker fiyatlamun ucuzl~ 

1ıonra satı§lar artmııtır. Teıbit ~ 
ğine göre geçen yılın temmuzunda 
bin ton şeker aatılmıtken bu ~ 
~'i'i:ıiıi~vni ••"',.• ,, hii.:r' 

Hal binı•ında Posta 
Telgraf tubeal 

Belediye, yeni hal binuında t/I 
Poıta Telgraf 1ubcsi açılması wlıSO 
da te,ebbüste bulunmuş ve bu hu-' 
ta Posta Telgraf genel direktörlil~ 
anlqma yapılmıttır. Yeni Posta .,W 
graf şubesi yakında kurularak f t' 
yete geçecektir. Bu §Ube kabzıma_l!~ 
la mıüstahıillerin o civardaki _.
çok işine yarayacaktır. 

Memleketimizden buAd•1 
istiyorlar ,. 

Muhtelif Alman finnalan nıeco1 
ketimizden mühim mikdarda buidlf. 
satın almak üzere ilgililere müra~ 
ta bulunmu§lar ve baZı teklifler 1~ 
mıtlardır. Teklülerin tetkikinde!\ 1111'" 
nacak neticeye göre ve fiyatça 

ıulduğu takdirde derhal sipariı .ı::: 
cağı anlaşılmaktadır. Diğer taraf ,. 

ıehrimizdeki buğday stoku ıı-ı:,. 
mağa baılamııtır. Dün teciın ,,e ,r• 
düstri borsasına 1111 ton buğdaı!sı..o 
zedilmi.§tir ki, bu milcdar latan ti' 
4 günlük ihtiyacını kaf§ılayaak _..dl 

bettedir. Buğday ve un fiy•tı:;;tit· 
yeni bir düşüklük kaydedihııe. ~~ 
Maamafih piyasanın dört gün ö~,dt 
durumu kaybetmemesi, aı:ç~k 1 

rarlı bir vaziyet temin etmittsr• 
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VOSMAI 
lir. Oraya da para vereceğiz .. ! 
Böyle bir iki yer değiştirebilir. 
Girdiği yer bir ev, bir apartman 
filan ola!bilir. Oralara ginnek, 
içerde kimlerin olduğunu öğ -
renmek para ile olur. Dönüşte 
yine otomobile binebilir. Bütün 
bunlar için para lazım .. 

Doktor: 1 !3u soru kalbini darlandırırken ı 
- Ne istersiniz?.. doktor: 
Diye sordu, Eşref: - Kimlerse gelsinler .• 

Doktor: ı midesinden çok hasta. Bak~: 
- Ya .. Öyle mi?. madığı hekim kalmadı. A ere-
Derken iki yabancı adam sa- hiçbirisi kesin bir sağlık ~dil'-

Etem Izzet BENiCE 

ben ne vereceğim?. Onu da bir 
kestirip atsak .. 

Diye sordu. Onlar ayda yü-
.ıer lira istediler . . 

- Masraf ta ayrı ı 
Dediler. Doktor: 
- Yüz lira, masraf! 
Diye söylendi, söylcndı, son

ı·a: 

- 1'asraf mız ne tutar?. 
Derken, Şeref bu soruyu kar

sıladı: 

• - Bilinmez. Bayanın gidişi
ne, girdiği yerlere göre değişir. 
Biz ne harcarsak akşamına size 
pualasını vereceğiz. 

Ve Sadtk bu sözlere ekledi: 
- Evden çıkar otomobile bi

ııer. Tabii biz de bineceğiz. Bir 
f&rC ıircr. Bu. earalı yer ol~bi-

Doktor, para lafı olunca ade-
ta bu işten soğuyuvennişti. 

Fakat, bir kere: 
- Ne olursa olsun .. 
Der gibi sözünü tutmağa, bu 

yolda bir deneme yapmağa bo
yun eğdi. 

- Bunlar kolay .. 
Dedi, tekrarladı: 
- Evde buluşacağız. 
Doktor böyle söylerken Sa

dık yine: 
- Unutmıyalı:m parayı .. 
Derneği biraz inccliyerek aöy 

ledi: 
- Evde para almamız uygun 

olmaz. Hemen de işe başlıyaca
j_ımua göre biraz avans alalım 1 

- Şimdilik yüz elli lira ye- Dedi. Güney, kalktı: 
ter. - Kim bunlar doktor? .. 

Cevabını verdi. Diye titrek bir ses·le salondan 
Doktor yüzünü buruşturdu. dışarıya çrkmağa hazırlandı. 

Fakat: Fazıl da: 
- Başka türlü yolu yok. Ve- - Ben onları biliyorum .. Me-

receğiz.. rak etme .. 
Der gibi, elini portföyüne at- Dememek için kendisini zor 

tr. Titriyen parmakları ile üç tutuyor, belki ömründe ilk ola
ellilik cekti, verdi: rak bir komedya aktörlüğü ya

- Haydi güle güle. Apart • pıyordu. Güney koridordan ge-
manda buluşacağız. lenlerin kimler olduğunu gör

dü. Baktı, hiç kendisinin tam-
~-~r~ıhkl·~ --~~~~ ... 1.~.~ <lığı kimseler değil. Rahatladı. 

Doktor salond ;dı. Ve salona gitti, . doktor~ duyur-
Marika geldi: du: " 
- İki adam sizi gönnek ıs- - Hiç tanımadığımız iki 

tiyor?.. adam .. 
Güney birden telaşlandı: Ve sözüne ekledi. 
~ Nasıl adamlar?. - Bizim tanışlardan yeme-
Ve gözünün önünden birçok ğe filan gelenler olmasın diye 

insan görümsü geçti. Acaba üzülmüştüm. Bu akşam hiç ha
kendisi için mi gelenler vardı? zır Irklı değilim .. 

londan içeriye girdiler. Güney medi. Sizi söylediler, g~rıııe .. 
tanmıadığı bu adamlara bakı- Arkadaşı bir bakıdan geÇl 
yordu. Kendi kendisine ilk ha- nizi diliyoruz. 51• 
kışta: Şeref bunları söyle~e~ ö• .. 

- Her halde bunlar doktorun chk Giiney'in fotoğraf~1!11 ~ 
tanışları değil. Giyinişleri kö- lerine çekiyormuş gı~ı y ae 
tü. Yoksun bir şeye benziyor· uzun ona bakıyordu. G~nebııl' .. 
lar. Belki bir şey istemeğe gel- önden gelen bir duygu ı~e r "'. 
mişlerdir. lann ikisine bakıyor, o eıcur .. 

Dedi. Fazrl'ın ta yanı başına kitki zeki, şeytana örnek. i ç1-
kadar gelen bu iki adamdan bi- nazlrk kwnkurnası beynuı 
ri, ak bıyıklı, uzun boylu, iri ka- bştmyordu: . . yısrd• 
falısı: - Hastaysalar nıçın 

- Ben, Şeref.. gitmediler?. tat?· 
Diye kendisini tanıttı, ilave Burayı nereden bu~~?. pa<' 

etti: Hekimi evinde goril? orl•rl 
- Ar:kadaşnn Sadrk. verecek hastaya benzemıY bS1'cı .. 
Fazıl birinci kere yüzlerini Fazıl'm evde hastaya 

gönnüş gibi .~avrar:ıdığr bu ğı yoktiır. .. .. ·ni öl~ 
adamlara yer gosterdı: Bütün bu duşuncelerı tJ: 

- Buynın. oturun! mek için bir yoklama yap yısrd' 
Yine Şeref söze başladı: ı - Fazıl, baylar yann var] 
- Bay doktor. Arkadaşun r Arkall 
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Viyanah Güreşçilerle Maçımız 
B Takımımız 4 - 3 Yenildi, 

• 

D" n~ı lln. Taksim stadyomunda Viya-

Bugün A Takımımız Güreşecek 
y"" 1 gureşçiler B takımımızı diiııl:!.: 
c: azırnızda tahmin ettiğimiz gibi an
i~t 4 • 3 yenebildiler. Saat iiçtcn 

1 
1 arcn akın akın gelen halk bir 

aaat .. zarfında iki bine yaklaştı. Sa
~r dördü çeyrek geçe evvela Avus
t Ya takımı ve arkalarından da 1s-
6an?uı B takımı minder etrafında 
/Y.ırc:ileri selamladılar. Mutat me-
a~rn?en sonra ilk güre~ 56 kiloda: 

ehuck Alois ile Omer arasında 
~apıJdı. Herkes merak içerisinde 
niaç~ !akip ediyor. Avusturyalı tek 
lcu~ ıtı?a.rile biraz fazla .. ömer buna 
ıq;vetı ıle mükabele edıyordu. Da
n\ aı~.r geçtikçe Ömer açıld\ tek -
... ~ . gure meğe başladı ve güzel bir 
~ 1Yette tuşla rakibini yendi. 

,.. 1 kilo: Avusturyalı Fiucsus E- ' 
d~k~ İle Ömer kar§ılaştılar. İlk on 
llt" ık.ada Erich galip vaziyette idi.

1 ı.:~ncı. ?n dakikada Omer fevkalade 
Müt.abakılt. ra başlanm;ıdan önce takdim töreni 

t:.ı reşı ıle üstünlüğünü gösterdi. Avus 
le ryalının galip gelmesini temin edebi 
lcoc:lck bütün oyunları Ömer gayet 
<it ~Ylıkla bozuyordu. Ömer esasen 
:ru~ b.rıberi güzel güreşmesi ile ma
ttır ır spor<:udur. Neticede Avus -
~ı:alr çok uğraştıktan sonra an -
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Pu.van hesabile galip gelebildi. 

lı1c kıl~: Grahsl Yosef ile Salih. 
6ay d~kıkalarda Avusturyalı bilgisi 
İten.esınde üstünlükgöstermek ister 
l'alt' .S~lih bazu kuvveti sayesinde 
iN ıbı~ı epeyce üzdü. Çok kuvvetli 
kib·cş.çımiz Salih sayı hesabile ra • 
7ı 1 ~1 yendi. 
jlc kşılo: Avusturyalı Musil Autou 
he . a?arı. Oyun ba ladığı zaman 
ı rd ıkısi de yekdiğcrlerini deniyor 
bi~· 1· Şaban kuvveti sayesinde raki 
de 1 zor vaziyetlere soktu ve netice 

Bayı hesabile galip geldi. 
O 79 k~lo: Stiedl Ha us ile lbrahim. 

Ylln bıraz sertçe başladı ve öyle 

"' .. • . l .. -· 

re girenler yüzlerinin aklarile çık -
ular, yüzmeleri idare edenler de bu 

güzel sonuncu göriince elbette gu
rur ve iftihar duydular. 

Program şöyle tertip edilmişti: 
1 - Karada yüzme hareketleri 
2 - Yüzme teşvik müsabakaları 
Kurbağalama. 

Kravl 
Arka üstü 
Serbest 
3 - Uzun mesafeye su 

yiizme 
4 - Kurtarma yüzmesi 

altından 

Elbise ile 5 metroden suya atla -
mak ve su içinde elbise çıkarmak 

3,5 metro derinliğindeki suya dala

rak talıak çıkarmak ta~ıma yüzmesi 
- Yüzme bilmiyen birini yüzdüre
rek kurtarma canlandırma 

d Amarör gure~l.uinden bir enst~•ıta•ıe 
lt~~arn etti. İbrahim henüz yeni, la 5 - Su topu A ve B takımları a-
~ ... kuvvetli bir güreşçi. Neticede rasmda 

8~Stu~yah sayı hesabile galip. 6 - 5 metre yiiksekliğindeki ku-
l'.'tau ~ılo: Avusturyalı Kozuar leden muhtelif şekillerde suya at -
da.k· t ıle Mehmet. Frauz daha ilk lamak 
llıe·'kalarda üstünlüğünü göster • 7 - Bedilbot talimleri 
llıc~~ başladı. güzel bir oyunla Meh Bu program olduğu gibi tatbik 
tiitcı Yendi. Avusturyalı çok güzel edildi. 

.6. ! yal?tı. _ . 
lilı ~ır kılo: Scholl Eduard ıle Sa
tic:~ .lk dakikalarda Avusturyalı ne 
~a)jtı Çabuk 9lmak için çalışıyordu. 
d;ı. i .de mükabelede gecikmFdi, o 
"Ut/1~c. çalışıyordu. Avusturyalı 
tltndt ıtıbarile Salihten fazla oldu
~orılt~n güreşçimiz oyun tatbikinde 
~ltta . çekiyordu. Nihayet Salih 
tlc S 1 ~e.n misafir güreşçi çift kle 
.}>lınualıhı yendi. Çok zor olan bu o
Çi h il tatbiki ile Avusturyalı güreş 
t'Un ~k~csin takdirini kazandı. Bu • 
la 1\ ınei müsabakalar A takımımız
da y"Usturyah şampiyonlar arasın -
laıııtı~P.ılacaktır. Netice hakkında 
libi 1

1l1?'iz 6 - J takımımız için ga
!> Yettır Öt d b . - •. .. .. atta · e en erı yuzumuzu a-
lıiyc il güreşçilerimize tam bir gali

t ternenni ederiz . 

Sadun SAVCI 

~"14:1i Lisesinin 
tenız şenlikleri 

bir ~lc.1~ askeri lisesinde dün büyük 

,n~; .::•P•ld" yüzmcle -

t 

' 

Bir hadise 
Sandalla gezen seyirdlerden bi -

ri heyecana gelerek, müvazencsini 
kaybetti ve denize düştü. Pek tabii 
olarak -sandaldan kurtarmıya çalış -
tılar. Fakat bu kurtarma esnasında, 
bu sefer sandal da devrildi. Denize 
düsenler sandalın altında kaldılar . 

Bir facia olabilmesi çok mühte -
mel olan bu hadiseyi gören sahilde· 
ki yüzücüler tereddütsüz de,1ize at
ladılar ve sandal altında kalanları 
kıyıya çıkardılar. 

Fakat ... Her seyirci bunu bir ka
za zannetmişti. Halbuki evvelden 
hazırlarunış bir program numarası 
idi. Çok muvaffakiyetle sonuçlan -
dığı için, evvelce feryat eden seyir
ciler bu defa alkışlamaga başladı • 
lar. 

Bundan sonra diğer müsabakalar 
yapıldı. Dün üç saat siiren bu mü
sabakalar cidden güzel oldu, muvaf 
fakiyctli .oldu. 

Galatasaray 
Bükreşte Maçı 
3 - 2 Kazandı 

1 Baş tarafı 1 \ncide 1 
ruşu ile ilk gollerini yaptılar. 

Yirmi ikinci dakikada bir korner 
kazandık. Bunu iade eden kalecile
rine sağ açık Necdet sıkı bir ~üt çek 
ti ve ilk hafatyım l - l beraberlikle 
bitti. 

ikinci devre 
Oyun başladı. Sekizinci dakika • 

da Şeref bir firikikten dogrudan 
doğruya topu kaleye sokarak ikinci 
golümüzü yaptı. 

Oyun bütün hızı ile devam edi -
yor. Otuz ikinci dakikada soldan 
sürdük, ortaladık, Helvacı ayağına 
gelen topu yakaladığı gibi kale ağ 
zından içeriye soktu. 

Bu 1 - 3 vaziyetini kırkıncı daki
kaya kadar muhafaza ettik. Kaleci 
Avninin sayı yaptırmamak ıçın 
gösterdiği büyük fcdakar)ığı, isa -
betli tutuı;larını, planjonlarmı ma
çı seyre gelenlerin hepsi candan al-
kışladılar. , 

Kırkıncı dakikada soldan inen 
bir Romen hücumuna acele bir çı -
kış yapan Avni, kalesini boş bırak
mı · oldu ve Romen sol ici de he -
men yetişerek boş kaleye# topu sok
tu. 

Oyun, bu suretle 3 - 2 bitti. 
Galatasaraylılar yarın Vnira Tri 

kolar ile ikinci bir maç daha yapa -
caklardır. 

Haz neye maledilecek emlak 
Finans Bakanlığı, vergi borcundan 

dolayı arttırmaya konulan bazı gayri 
menkul mallara istekli çıkmadığı za
manlarda bu malların hazineye devir 

ve ferağı yapılırken hazine zara ·ına 
muamele yapıldığını görmüş ve ilbay 
hklara bir tamim göndermiştir. Fi -
nans Bakanlığı tamimde. müzayede
ye konulan bu nevi mallara talip zu
hur etmediği takdirde tahsilat komis 

yonlarının ancak vergi borcil. t'!kip 
masrafını hesaplayarak bu mikdarı 
teshit cttiktr.n sonra devrii ferağ ci
hetine gidilmesini bildirmi~ir. Bilhas 
ı:-a ilgililerin bu hükmü tatbik eder
ken bordu mallarını hazine uhdesine 
geçirmeyi İstemek gibi fena l.ıir diı
şünce)li değil. hazine alacağının tam 
vaktinde alınması gayesini gütmele
rini isteyen bakanlık, :>ayet lıu mal

ların hazineye devri kesin bir durıım 
almadan önce hariçten fiyata zam ya

pılırsa bunun derhal kabul edilmesi
ni ve hazine namına alakadarların el 
cekmelerini ısrarla istemektedir. Ta
;;,imde, hazineye devrolunan bu mal
ların sahipleri tarafından ver"'i bor
cu bir sene icinde ödenirse maİın ken 
disine aynen reddolunacağı ve ayrıca 
tahsilcitta müşkülata yer bırakılma
ması da ya11lmıstır. 
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Radyo Duyumları 
Kısa Dalga·ıarla 

Radyo Yayımları 
Radyoculuğun y ü z ü n ü ak rek olan propagandalarını kısa 

eden kısa dalgalardır. Şimdiye dalgalar ile yaparlar. Bunun 
kadar yapılan radyo makinala- icin bu dalgalardaki yayımlara 
rında kısa dalgaları alan kısım hususi bir önem verilmektedir . 
15 metre ile 50 metre arasında- Kısa dalgalarda en çok yabanct 
dır. Bunlardan, yani 15 metre- dillerle söz söylenmesi de b:.; 
den daha kısa dalgalar ile ele sebeptendir. 
muvaffakiyetle yayım yapıla- j Son zamanlarda ltalyanlar 
bildiğj anlasılmış ise de henüz Somali<len işitilmesi gere~ olan 
bu dalgalarla neşriyat yapılma- yayımlarda kısa dalgalı ıstas -
dığı tçın piyasaya çıkarılan yorilar çalıştınnaktadır. Bura 
makinelerde bu dalgalar yoktur. dan da iyice işitilen bu program 

Şurası ortadadır ki, yaz ol - k.~srı:.ı ~ısmen müzi.~ ~.e kısme'l 
sun kıs olsun herhanai bir ya- sozludur. En çok sozlu kısmına 
yırı-: dünyanın her t:raf ından ö:ıem verilen 25 küsur ı::ıet:.c:_dc· 
ayni dakikada işitilmek icap kı bu yayımlarda hergun ogle
edince kısa dalgalar ile çalış - den sonra ve akşam erken_ saat
rnak gerektir. Bu dalgalar en !e:~~ seçme gramofon plakları 
uzaklara ulaşmakla beraber bu ışıtılır. . 
dalgalarda radyonun düşmanı Alman.tar mu~telı! . d~lga.l~r
olan parazite ele rastlanmadı - da Amerıka, Afrıka ıçın ıngılız
ğından değeri bir kat daha art- ce konferanslar vererek propa-
maktadır gandada bulunuyorlar. 

· Büyük uluslar kolonilerile Bunun için bütün milletler 
muhaberelerini bu dalgalarda 

uzaklardan işitilmesini istedik- yaparak telgrafa ihtiyaç bırak-
leri söz ve müzik programlan- mamaktadırlar. 
nı, her taraftan duyulması ge - T. B. 

HER HAFTA BiR ÖGÜT 
• Radyo dinleyene kolayhklar 

Dinleyici bir~ok güçlükler ve uy 
gunsuzluklarla karşılaşarak bul -
mak ve dinlemek istediği bazı yer
leri rahatça ve doğru dürüst dinli -
yemez. Bunlardan birkaçını saya -
rak, bunlarla karşılaşınca kurtulma 
yollarını gösteriyoruz: 

Bunlardan en fenası bir komşu 
dinleyicinin reaksiyonlu makine -
sinin tacizatıdır. Kı~a dalgalarda 
ol-sun, uzun dalgalarda olsun lıu sis 
tem makina kullananlar etrafı çok 
taciz ederler. Reaksiyonlu makina
lar ile aranan istasyonlar kolay bu 
lunmaz: çünkü bu makinalarda is -
tasyon iki düğmenin muayyen nok
talara getirilmesi ile istasyon mey 
ôıhia çıle.lr. Bunun için de her ik1 
dilğmeyl hfififçe sağa, sola çevirmek 
lazımdır. Bu esnada kom~u da ay
ni istasyonu dinliyorsa onun hopar
lörü içerisinden sürekli bir ıslık se 
si ve uğultu peyda olur ki, ancak 
reaksiyonlu makina sahibi istasyo
nu iyice ayar ettikten sonra doğru 
dürüst dinlenebilir. Fakat teessüf 
edilir ki, hazan bu tacizat bir çey
rek kadar sürer ve dinlenen konse 
rin en tatlı yeri dinlenemez. Bu -
günlerde memleketimize kısa dal -
galı kısmı zarif alımlı olan m:ıkine
ler geldiğinden bilhassa kısa dalga
lı istasyonları dinlerken yukarda 
bahsettiğimiz gibi reaksiyonlar ol -
dukça çoktur. 

Bunlardan kurtulmak için kısa 
dalga!arda güçlük çekilmez. Bili -
nir kı, birçok İngiliz ve Alman kı
sa dalgalı yayımları ayni zamanda 
bir iki ayrı dalı;:ada işidilir. Mese
la ekseriya 19,63 metreli Bcrlin 
31.38 metreli Berlin ile birlikte ya
yım yapar. Bunun gibi 16.86 metre 
lik Londra da 19,66 metrclisile bir 
arada çalışır. Taciz eden reaksi -
yonlu makina bunlardan birini a
rayarak tacizatta bulunacak olursa 
yapılacak şey taciz edilmiyen posta 
dan ayni yayımı dinlemektir. 

Uzun ve orta d=1lg:!larda c!;ı bö;,;
le yapTlabilece!! pek çok çift veya 
daha fazla ayni programı yayan is-

tasyonlar vardır. 
Uzun veya orta dalgalarda bazı 

güçlüklerle karşılaşılır. Yeni ama 
törleri üzen bu ikincisi tacizattan 
ziyade iyi dinliycmemektir. 

Söz gelişi: Lemberg'de dinlenen 
bir yayım hoşa giderek dinlenmeğ 
başlanınca biraz sonra bir telsiz is 
atsyonu dinlenm~sine engel olur. 
Yeni meraklı da bunun bitmesini 
beklemek üzere düğmeyi kıvırarak 
bu konseri dinliyemez. İcabında tel 
siz telgraf istasyonu bir saate ya -
kın sürer ve konserden büsbütün 
mahrum bırakır. 

Bunun önüne söyle geçilir. Ayni 
yayımı yüksek' dalgalardaki Var -
şôva fstasyonu ôa y .. ptığından he -
men oradan bulunarak dinlenmeli· 
dir . 

Motörsüz uçaklara Radyo 
ile ders veriliyor 

Motörlü uçaklarda talebeye binici
lik öğretmek bir dereceye kadar güç 
değildir. Çünkü böyle uçaklarda öğre 
tici ile talebe bir arada uçağa bine
rek iyice ders görürler. 

Motörsüz uçaklar böyle değildir. 
Bunlarla uçuş özlenenler de, öğre -
tenler de birçok güçlüklerle karşıla
şırlar. Ancak bir kişinin içerisine gi
rebildiği bu uçakların pilotları yalnız 
nazari olarak yapacakları hareketleri 
oğrendiklerinden ilk uçuşları da yal
nız yapmak mecburiyetinde oldukla
undan, düşerek ya uçakları zedelenir 
veya kendileri yaral. nırlar. Bunun 
onüne geçilmek için radyoya baş vur
muşlardır. Şöyle ki. uçak ders yerle· 
rine ufak gönderici radyo istasyonla
rı konulmuş. ucakların icerisine de 
alıcı birer makina yerleştirilmi tir. 
Talebe havalandığı gıbi dürbünle 
kendisi takip edilerek yaptığı yanlış
lık radyo istasyonu ile kendisine ha· 
ber verilerek nasıl yapması gerek ol· 
duğu da söyleniliyor. Bu suretle ka
zaya meydan bırakılmadan uçı.ış gös· 
terilmektedir. 

Küçük 
Dalgalar 

YAZI : 13 
49,2 metre dalgada J ohannesburg 

postası 5 kilovat anten enerjisile ça 
hşır. Cenup Amerikasının bu posta 
sı gece yarısından itibaren yayım 
yapar ve yeni başladığı için henüz 
muayyen programla işlemez. İşare
ti (Z T J) dir. 

Bunun az altında 49,26 metre dal· 
ga uzunluğunda çalışan (Bowman
vile) Kanada istasyonu ara sıra -iyı 
havalarda- duyulur. VE 9 GW işa · 
retli bu istasyon pazartesi, Salı, peı 
şembe aksamları gece yarısından 
itibaren sabah yediye kadar işler. 
Çarşamba, cumaları da gündüzleri 
3,45 ten itibaren gene ertesi sabah 
yediye kadar çalışır. İstasyonun an 
ten enerjisi gayet zaif, yarım kilo
vat ve çok uzak olmasından gündüz 
leri, hatta gece erken saatlerde alı
namaz. Bu istasyon ençok sabaha ya 
kın saatlerde dinlenebilir. Cumarte
sileri Bowmanvil sabaha karşı 4 de 
kadar çalışır. 

49.3 metrede herkesce bilinmiycn 
bir Roma postası da bazen program 
yayar. Bunun istasyon işareti 2 RO 
dur ve programsız çalı ır. Anten 
enerjisi 20 kilovattır ve dünyanın 
her yerinden çok. iyi i_şitilir. 

Biraz altında bır kılovat anten 
c:nerjisile şaşılacak kadar iyi isiti -
len C P 5 işaretli Bolivya'nın (La 
Paz) istasyonu çıkar. Dalgası 49,J::t 
metredir. Çalışma saatleri her ak . 
şam sabaha karşı 2,45 ile 4.15 arasın 
dadır. 

Bundan sonra batı Avrupasınm 
en uçtaki Li~bon (Portekiz) istas · 
yonudur ki. pek mükemmel duyu • 
lur. 49,4 metredeki bu posta Ame
rika ve ba:zen de doğu istikametin
deki reflektörlü ante~ile yayım ya
par. İşareti CT ı AA olan Lisbon 
perşembe ve salı ile cumartesi gün
leri aksamı 21,30 dan gece ikiye ka 
dar program yaymaktadır . 

HABERLER 
Afganistanda Radyo 

Afganistanın Londra Büyük Elçisi 
lngilterenin en büyük radyo firması 
olan Markoni kumpanyası ile görü
_şerek Afganistanır:ı altı sehrinde birer 
radyo istasyonu yap.ılnıasmı tekli et
mi§tir. Şartlar ızygun oldugu ta~çlic
de bu altı istasyonun en kuvvetlisi 
Kabilde ya. ılmasına karar verilmiş
tir. Oteki beşi de memleketin ayrı 
ayrı yerlerinde olaca' ır. Bunlardan 
birkası kısa dalgalı olacak ve dünya
nın her tarafından işitilmesi için is
tikametli antenlerle çalışılacaktır. 

Reflektörlü antenler ile yayımların 
Moskova, Tokyo. New-York. Rio dö 

Janeyro ve Melburndan işitilmesi İs· 
tenmektedir. 

Kısa dalgaların körleştiği 
yerler 

Kısa dalgalı yayımlar dinlenirken 
hazan az, hazan da daha ~oğalan bir 
fading hadisesi husule gelir. (F~ding 
sesin kendiliğinden azalıp çogalma -
sıdır). Fadingin birçok yerlerde her 
vakit bulunduğundan bu yerlerde kı
sa dalgaların hiç dinlenmiyecek bir 
durumda olduğu bildiriliyor. Fransa
da çıkan "Petit Radio'' adlı gazete
de okunduğuna göre bu mıntakala • 
rın Cenubi Rusya (Baku ile Odesa 
arasındaki y ·1er) Kırım yarımadası 
olduğu anlaşılıyor. Burada en iyi kı
sa dalgalı makinalar ile de kuvvetli 
kısa dalgalı istasyonlar dinleneme -
mekte imiş. 

Bcrlin Spikerı 
FRED WOLF 

SVEN HANSEN 
Kolonya Spikeri 

Frankfurt Spikeri Sicper dcs Deuısclıl:mdsendcr .. 
LUDW/G UHR!G Spikeri OTTO GRAEBKE 

Stuttgart Spikeri 
PETER M AX fJORN 

Alman Radyo 
larında Yeni 
Spikerler 

Alınan radyolarının herbirı 
için birer yeni spiker seçilmişti. 
Elde ettiğimiz spiker resimleri
ni dercediyoruz. Seslerini her 
\•akit işitccegimiz bu spikerler 
bizzat dinleyiciler tarafın 

dan seçilmişlerdir. 
Hambıırg Spıker1 

HERMANN RlNK 
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Dünya Gazeteler-ine Göre Hidisel er 
KOLONILEFI 

---Müstemlekeleri 
_o_u_N_Y_A __ s_i_Y_A_s_A_s_ı 1 Barış şemsiyesi 1 

Siyas!~tc~ .. !?.,,~~üller, vaitler ~------,---.. Brita~~a~Mall'den: 
Speaker'in, parlamentoyu tatili es- Bugün Hindistan fedt'.ral hükumeti· 

nasında toplayabilmesi için salahiyet· ni istikbalde tesis edecek olan ve ln-
tar kılınacağına dair Sir Samuel dia Bi\1 nam teşkilatı esasiye .kanu • 
Hoare'ın vaki beyanatı, Habeşistan- nu kralın tasvibini iktisap edıyor ve 
da tehdit edici başını gösteren harp bu feci karar kanuniyet kespediyo~: 
dolayısile hükumetin nihayet ciddi Tabiidir ki, bu kanun derhal mevkıı 
bir surette telaşa düşmüş olduğunu mer'iyete vazolunacak değildi~. Bu.· 
göstermektedir. Telaş muhiktir, Zi- raya kadar daha birçok formalıte!erın 
ra hariciy~ nazırının böyle bir infila- yerine getirilmiş olması icap e.dıyor. 
kın doğuracağı muhtemel akisler hak- Bu kanun politikacıların, Brıtanya 
kında çizmiş olduğu karanlık Javha menfaatlerini göz önünde tutmıyan 
hakikaten m ü b a 1 a g a l r de- faaliyetlerinin mahsulüdür. 
ğildir ve Cenevre'dcki havanın ger- Bu kanun, Hindistana metropolün 
gin olduğu herkesçe maliimdur, Mis- vedm demektir. lrlanctada, Mısırda 
ter Eden'in Milletler Cemiyetinin ve Ceylonda, hazin neticelf'rilc gör • 
kendi münakaşalarının hududunu ta- müş olduğumuz . Britanya müstemle-
yin etmek hususundaki iddiası etra - kelerinin birer bırer elden çıkarılma-
f ında yapmış olduğu israrlarla büyük sı sistemine devam cdilege\diğini mü-
bir hizmet ifa etmit olduğu meydan- ı sahede ediyoruz. Asırlarca ııadıkane 
dadır. M i 1 1 e t 1 e r e Cemiyeti 1 hizmet ve gayret mahsulü .o~an ve 
m e s a i l i n e b a k a n Britanra Clivc, Hastings. Law~~nce gıbı. de~-
1 k i n c i Hariciye Nazırı, Ce- let hizmetkarlarının vuc~da getırmış 
rniyetin İtalyan - Habeş meselesinde oldukları muazzam esen parçalamış 
methaldar olmaması politika siste - oluyoruz. Şimdiye kad~~ bu derece 
mine mukavemet edişi ve Italyayı is- bir siyasi körlüğe tesadu.f ol.unm~ · 
tediği gıbi silahlanması hususunda mıştı. Bu memleket emnıyetı. ve ık-
serbest bırakmaga muhalefet edişi tisadi refahı bakımından denız aşırı 
sayılı hizmetlerindendir. müstemlekelerine bağlıdır. Müste~ • 

Fakat hiçte ilham vermiy .:n ve lekesiz istikbalde ancak sefalet ve ın· 
kendisile M. Laval arasında husule 1 lıidam bekliyebilir, fakat müstemleke-
gelmiş olduğu bildirilen compromis • \ / J leri elinde bulunduksa. istikbal onun 
nin akibe.i el'an şiıphe içindedir. 

1 

\K demektir. Metropolün imouaı.o:.luk 

LAVAL 

Habeşiı;tan. muhtemeldi. ki, Ingi
Ji1 - Fransız tekliflerinin kab lüne 
kazanılalı lsin. Senyor Mussolini her 
re):aanr Uu tekUflerini reddetmemi§-
sc:. de : u meyanda iki teklif aleyhine 
kuvvetli vaziyet almıştır. 

O. bilhassa Habeşistanın üçler kon
feransında hazır bulunmasına müma
naat etmektedir. Sonra bildirildiğine 
göre, Italyanın, Milletler Cemiyeti 
tarafından ltalya • Habeş:stan ara -
sında mevcut müşkülün bir hal ça· 
resi aranıldığı esnada silaha müraca· 
at etmiyeceğine dair kendisini bu 
rolda bir vait ile bağlamağa, Senyor 
M •ssolini hazır değildir. 

Bu, her iki menfi mülahazanın s:ı
ri1ı esaslarını anlamak pek kolay de
g ldir. Niçin kendi al:ibetini tayin 
edecek olan bir konferansta Habeşis
tan hazır bulunmamalıdır. 

Fakat ikinci itiraza gelince bu. ha· 
kikaten ileri siırüler:ek olursa, çok 
daha ciddidir. Milletler Cemiyeti mi
sakının - ki bu misaka Italya da 
\"az"ülimzadır - 12 inci maddesi 
sulhün bozulmasını intaç ettirmekle 
tehdit edici bir münakaşalı meseleyi 
haiz vakıalarda Milletler Cemiyeti 
Konseyinin hakemliği veya bu teşek
kül tarafından yapılması gereken tet
kiki tasrih etmektedir. Bu madde, 
TıÜtcmmimen şöyle demektedir: 

'"Milletler Cemiyeti azaları, ha"em 
heyeti azalarının alakadar taraflarca 
kabul veya redde müsait olan ve hü-

müstemlekelerile olan ticaret muna-
S/ R SAMUEI !JOARE ~ebatının inkişaf siir'ati sair ec~ebi 

kiim mahiyetini haiz olmıyan teklif ı memleketlerle olan ticaret inkışaf 
edici herhangi bir vaki kararından, "' sür'atine nisbetle iki mislidir. Hindis-
ancak üç ay güzeranında harbe mü - tan kongre fırkasının mevkii iktida-
racaat edeceklerini 1 bul etmek edir- J ra geldiği vakit - bu kanunla bu 
ler." tarzda hareket imkanını bulmuş ola· 

Son tezahürat, nihayet bir tehir caklardır - Hindistanın lngiltere ile 
formütünün bulunduğu yolunda ol • olan ticaret münasebatı daha fazla 
duğunu ima ediyor. Fakat bu formü- tahd'data maruz kalacak ve bu ise, 
lün hakikaten Habeşistanda yağmur I Ingiliz adalarında geniş bir mikyas· 
mevsiminin hitamıl"da dahi harp teh- ta iktisadi imkansızlık doğuracaktır. 
likesini ortadan kaldıracağı suali İtalya ve Japonya buna mümasil ha· 
şüphelirlir. 

ı Vo'ga • Moskova 
, kanah 

Pravda'Jıın: 

Türkiyenin İzmir şehrinde kurula 
cak Panayırda Volga • Moskova ka· 
nalının bir projesi teşhir olunacaktır. 
Volgayı Moskova nehrine bağ~ıya· 
cak olan bu kanal, Panamadan son· 

ra dünyanın en büyük su yolu ola

caktır. Yalnız 'kanaldan çıkarılacak 
kum ve taş·n hacmi 140 milyon met
re mikabından fazladır. Bu kanal i
çin (3,100,000) metre mikabı demir 
beton kullanılacaktır. 1 Ağustosta 
69 milyon metre mikabı toprak işi 
bitmi§ ve 800.000 metre mikiib beton 
kullanılmış olacaktır. Her gün vasa
ti 300.000 mikab metrelik toprak 
kazılacak ve 6-7 bin mikab metre 
beton yapılacaktır. Kurulacak bina 
ve yapıların sayısı 270 dir. Ve on· 
lardan şimdi 70 i tamam olmuştur. 

Moskova - Volga kanalı gelecek yı
lın ilk teşrininde biiyük törenle açı
lacaktır. Bu kanal bittikten sonra 
Moskovanın şehirde kullanılan su 
mıktarını üç misli artırmak kabil o
lacak, Moskova nehrinin sev.iyesi üç 
metre yükselecek, bundan dolayı 
Moskova etrafındaki sular ve göller 
büyüyecek.sayfiye yerleri çoğalacak' 
şehrin ve havasının temizliği ar· 
tacaktır. Bu kanalaın inşasında her 
gün 1200 kamyon, 133 tarak maki
nesi, 80 lokomotif, 138 traktör, on 
binlerce isçi ile teknisyen ve mühen· 
disler çalışmaktadır. 

- Yağmur yağd6• rrıiidetçe ıı'lrn ">
11myacak 

Habeşislana Silah Veriliyor 
il GiornpJ; d'lra/l.a "Roma"Jan: 

Bazı İngiliz gazeteleri yazdıkları 
vazılarla Habeşistana bollukla silah 
gönderilmesini, hükumete: tavsiye et
mekted;rler. Bu hususta neşriyat ya
ran New Ghronic:.le v.e Manc.hestc,r 
Guardian gaaetder.i uh .. lar M>a)'eb: • 
sine ·ve genel rbarışa taraftarlıkla ta
nınmışlardır. 

Bu moralist adamların top fabrika
törlerile bir şekilde birleşik oldukla · 
rından bahse lüzum görmüyoruz. 
Yalnız birkacs noktayı ı esbit etmeği 
lüzumlu göriiyoruz: Habeşistan za • 
ten s'lahlanmıştır. Habeşistanın si • 
lahlannuş olmasının bir netkesi ola
rak son zamanlarda İtalyan asığları
na karşı aldığı durum, Italya • Habe
şistan ile ilgilrrinin radikal bir şekil· 
de kotarmasını istemiş ve istemekte
dir. 

Tüze ayni zamanda tarafsızlık ta 
demektir. Eğer ltalya büyük harbin 
ilk vılında tarafsız kalmamış olsaydı, 
lngiltere zaferini daha birkac yüz bin 
ölü ve ulusal kaynaklarının daha kö
tü sarsılmasile ödemiş olacaktı. Sonra 
İngiliz imparatorluğunun başka bir
csok hadiseleri karşısında bu tüze adı
na İngiliz düşmanlarına silah ver -
mekten kaçınmamış olsaydı. lngilte • 
ıenin savaşı csok daha güç olurdu. ln
gilizler şunu unutmamalıdır.tar ki, 
acunun ucu Adis • Ababada değildir 
ve tarihte ltalya • Habeş anlaşmazlı
gında kapanmıyor. 

İleride daha birçok mübim hadise 
lcr zuhur edecektir ki, Italya bu ha
diseler karşısında lakayt bir seyirci 
gibi kalır ve hattı hareketini bugün 
kendi yüksek menfaatleri mevzuuba
his olduğu ..xamanda }laşkalarının ta -
;)(pı~LklaH ya;,iy~ç gQ[e tcwin ve tcs
bit eder. 

r 

- Btıron:ı 32 dişli bir takım ya
pıyorum. 

- Öyle ise b.:ma 40 dişli )"ap! 

BALDVlN 

disatr olduğu gibi kabul etmekte ge· 
cikmişlerdir. Onlar bayrağın ardın • 
da ticaretin yürüdüğünü hakıkat ola
rak kabul etmişlerdir ve ticaretin mu
asır dünyada ancak bayrağın himaye· 
si altında mümkün olduğunu da pek 
iyi bilmektedirler. Binaenaleyh bu 
iki memleket, sinirsiz ve kudretsiz 
ellerimizle bile bile sahip olduğumuz 
mparatorluk müstemlekelerimizi el-

den çıkarmakta olduğumuz bir za -
manda, metrepollcri dışında iktisadi 
inkişaflarını mümkün kılabilecek 
'lıüstemlekeler kurma yoluna sapmış· 
\ardır. Bu kanun, .imparatorluğu yı
kıcı hususiyetile bir taraftan büyük 
Britanya halkına, diğer taraftan da 
Hindistan halklarına ihanet etmiş 
oluyor. Bu Hindistan teşkilatı e:;asi
ye kanunu, Hındistanı merhametsiz
ce, kongre politikacılarının nizamsız 
lığına ve idaresizliğine tevdi etmiş 
oluyor. Asyanın hiçbir tarafında par-

LAVRENS 

lömanter hükCimet şekli 1imd.~ye~ ~ 
dar kök salmıştır. Bu tarz hukurıı es 
ve idare, Asyanın dehasına yabatl 
bir keyfiyettir. Binaenaleyh bu !O" 
dia BiU'i imkansız şerait içinde bO": 
le bir idare sistemini kurmak teıeb 

111 büsünde bulunmasile Hint hayatın 
her şart ve. tecellisini milşkülleştirC .. 
cek ve tarih nazarında da milli vr 
zifemizin meş'um bir feragati ve rcll 
di nümunesi olarak kalacaktır. 

Ekvatördeki isyall 
Taymis'ten: 

Ekvatör'dekl isyan hareketinde~ 
bahseden Times gazetesi, Cumurbat 
k:ı.nı ile kongre arasında bir anlat ' 
mazlık bulunduğunu yazmaktadı~:.11 

Dün yeni bir seçim yapılması d"'."' 
nülmüş, fakat askeri krtalardan bit 
kısmı, Cumurbaşkanını iltizam, ~ıt' 
ta onun diktatörhiğiınü ilan etrn•f'! 
de ordunun çoğunluğu b:ımı redde 

1 mi~tir. Ordu genel cnspektörü albl f 
Solis, Ibarvao'yu kan dökmeksizın te • 
kif etmiştir. Albay Solis, muvakk• 
ten başkanlığı üzerine almıştır. .,. 

Paris, 23 A.A. - Petit Parisien ~-, 
zetesinin ~ondra'dan alıp yaydığı b~ 
habere göre Ekvator'de patlak ver 
isyan. başa.u ile sonuclanmıstır. cır 
ınurbaşkanı, tevkif edilmiştir. _--

- - - - - -- - - - - .,.,,,. JJUJW4JWKCQVauuuuı -

ingiliz kabinesinlll 
Verdiği . kararlar 

P"ö.ri:ı, 24 ( A~.i - Fran~-:1( 
:eteleri, /ngiliz kabinesinin ~ 
kerelerlnden uı:un uzadıya bafı#r. 
rek ııerilen kararların yumuıalı,,_ 
ğından dolayı memnuniyet g;;,lr 
mekle beraber, bunun Habe§ ~ 
mazlığı genel durumunu p~k I~ 
düzelteceğini şanmamaktadırlaf• 

Le Journal diyor ki: , JI 
"Kabine, biri derhal, diğeri 

tatbik edilmek üz.ere iki harar ~ 
miffir, fakat bu kararların her_,,_ 
şİ de itidale meyillidir. Bu, rn.._-.ı 
bir gösteridir. Çünkü Romada fi""' 
aaabiyct ııardır.,, JI' 

Pelit Parisien ııe diğer ga:ı..r~ 
dün, komiteye, Sü ııe Deniz ba -~,
lariyle birlikte gelen eksperl.r~ 
bahsederek diyorlar ki: .!lll 

Kabine, güttüğü siyasayt tc~ 
iktifa etmek lazım geldiğini k ·~ 
la§tırm§tır. Fakat yükenlerinit;ı ;,..,_ 
ettireceği sonuçlar kendisin~ f' 
gul etmektedir. Londrada Brıtot' • 
hükumetinin barı§ yoluyla bi~ ~bit 
tarma Yf1pmak huauaunda hıf tl'
§ey ihmal dmemehle berabttrı ~ 
vesinin en önemli unsurunu I~ 
~decek olan zecri tedbirler J11-·~~li 
sini inceden İnceye takip ed_.. 

_":t~le::_s~y:r~ü~m~~d:_r-n ~ 
4UCUMU4<sU>...-...W 

~ ------~~~~~~~~~~!ll!!!!!~~~~~~~~--~ ................ ~11111111111~~~~~~1~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~.h~'~lA!!!.!!~•~~k~l~b' niklf 
No: 117. di. Yalnız La Fayette hırsızlık etme- bi i.1san ara karşı duyduğu hayran- haz duyarak düşünüyordu. Kızın bir lan 1 tı ale daır mera· ı ır eril!; 

KIRMIZI VE SiYAH 
di... lıkla o ~adar coşmuştu ki gözleri gün önceki çehresi ile şimdiki çehre- mi? Ne .düşündüğünüzü anlatı\'ye ,Of 

julien: "Çalmak satılmak lazım mademoıselle de La Mole'a 1 iliştiği si arasındaki fark da o derece göze pek merak ettim; vallahi kimse 
mı?,. diye düşündü. Bu soru uzun halde onu hiç düşünmedi, selamla- çarpıyordu. Duc de Retz'in balosun· lemem 1 di d' 
zaman zihnini oyaladı. Gecenin ka- nıadı, sanki görmedi. Koca koca açıl da oek azametli azametli bakan o Ağzından çıkan bu söze ke~ bit 
lan saatlerini, İhtilal tarihini oku- mış iri gözleri onu içeriye girmiş ol- kızın şimdi yalvarır gibi bakışları saştı. Demek hizmetinde bulun ·sıı • 
makla geçirdi. duğunu farkedince de bakışlarındaki vardı. J ulien : "Gerçekten, dedi,.?~ adama yalvanyordu 1 Telaşı art~~ 

.ıiz, her şeyden çqk terbiye, nezaket 
icabatını önemler ... Siz biç bir vakit 
süel yiğitlikten öte gidemezsiniz; 
Murat gibi adamlar yetiştirirsiniz, 
fakat sizden bir Washington çıkmaz. 
Ben :Fransa'da kendini beğenmek
ten, boş yere koltuk kabartmaktan 
başka bir şey görmüyorum. Söz söy
lerken icada kalkışan ağzından ihti
yatsızca bir nükte kaçırdı mı, evin 
efendisi namusu bir paralık oldu sa
nıyor. 

Julien'i de ~erine bırakmak üzere 
yanına almı olan comte'un arabası, 
o tam bu sözleri söylerken, La Mole 
konağının kapısında durdu. Julien, 
o ihtilalciyc gönül vermi§ti. Altami
ra ona, hiç şüphesiz köklü bir kana
at mahsulü olarak, çok büyük bir 
iltifatta bulunmuş: "Siz öbür vatan· 
daşlarır .. -r; gibi hafiflik eder adam de
gilsiniz, (ayda prensipinin ne oldu
gunu anlıyors.unuz,, demişti. Julien 
de, M. Casimı~ Dclavigne'in Marino 
f aliero tragedıasını iki gün önce 
5eyretmişti. 

Bizim isyan etmiş avam çocuğu: 
•tsrael Bertuccio. bütün o asil Ve-
91Cdik'lilcrden daha seciyeli bir adam 

STENDHAL 

değil mi? diyordu; halbuki o Vene
dik'lilerin şeceresi 700 yılından, ya
ni Yüce Karol'dan (Charlemagne) 
bir asır önceden başlıyor; M. de 
Retz'in balosunda gördüklerimizin 
en asilinin şeceresi ise XIII üncü as
ra ya çıkar, ya çıkmaz. Ama yine 
de, soyları pek asil olan o asilzade
lerden, çok, İsrael Bertuccio hatır· 
lanı yor. 

"Bir ihtilal çıkar, sosyal hayat 
cilvelerinin yarattığı bütün Unvanla
rı yok ediverir. Başka bir yerde ba
karsın bir adam çıkar, ölüm karşısın· 
da gösterdiği hale göre hakkettiği 
mevkie birden yükselir. Zekanın bi
le egemenliğini, nüfuzunu kaybetti· 

· ği devirler olur. 
"Danton, bu Valenod'lar, Rcnal

lcr arasında dünyaya gelse ne olur
du? belki müddeiumumi muavini de 
olamazdı ... 

"Ben de neler söylüyorum? Dan
ton bu asırda gelse kendine rahible
re satar, bakan olurdu, o yüce Dan
ton da para çalmış. Mirabeau da ken-: 
dini satmış. Napol.eon Jtalya'da mil
yonlar çaldı; çalmasaydı yoksulluk, 
Pichcgru gibi onu da durduruverir-

Ertesi gün kitab-odasında mek- ateş söndü, Mademoiselle de La Mole siyah elbise endamının güzelligını dan onu gizlemek için, şöyle a 
tupları yazarken hala comte Altami- bunu acı acı sezdi. daha çok meydana çıkarıyor. Bir ~ra etmezmiş gibi: . ,dil'! 
ra ile kpnuştuklarını düşünüyordu. Ondan V ely'nin Fransa tarihi'nin !içe gibi duruşu var; ama ne dıye - Her vakit soğukkanlı b,.'r 1 Jtfl-

Uzun uzun hayallere daldıktan bir cildini istedi; bu eser, en üst raf- böyle yas elbisesi giyinmiş? sınız, dedi, ne oldu da size. ~o~t aıı • 
sonra: "Doğru, dedi, bu İspanyol larda~ ~.irinde olduğu için Julicn gi- " Onun niçin yas tuttuğunu kal- chel • Ange peygamberlerının 
liberalleri, birtakım cinayetlere kal- dip buyuk merdiveni getirmeğe mec- kıp birine sorsam. yine bir ıt_lÜna- dıran bir hal geldi. . . tJ61ıc 
kışıp bunlara halkı da bulaştırsalar- bur oldu, Merdiveni getirmiş. çıkıp sebetsizlik etmiş olurum." Julıen'in Sırf kendine ait bir şey ıçın ı.ırıJıı' 
dı, böyle kolayca süpürülmezlerdi. kitabı bulmuş. Mathilde'e vermişti. o deminki derin coıı.kunluk hali büs- sorguya çekilmek. Julien'in .f.1ğıt1i ır 
Gururlu, geveze birer çocuk ... ,. Juli· fakat hala dalgınlığı geçmemişti, zih bütün geçmişti. "B~ sabah yazdığım dokundu ve yine bütün ı:l~h 1 

bit«' 
en birdenbire uykudan uyanmışçası- ni onunla meşgul olamıyordu. Böyle m e k t u p l a r ı t c ~ ; a r bir yandırdı. Gitgide korkunçlaşal'I • 
na: "Benim gibi!,, dedi. dalgın dalgın merdiveni yerine gö· gözden gecirmeli; ki1t1b>lır kaç ke- vırla birdenbire parladı: •yi eti' 

"Ben !hayatımda hangi zor işi gör- türürken dirseği tütüphanenin camı- lime atlamış. kaç yerde budalalık et • - Danton para çaldığına 
1 
ya jJr 

düm ki o zavallılar hakkında hüküm na ç.arptı; cam parçalarının yere düş- mişimdir.,, Mektuplardan birini zora mi? Piem~nt ihtilalcileri: Jspa~tle:ri~ 
vermeğe kalkıyorum? Onlar, ömür- ınesı.nden çıkan gürültü ile kendine ki bir dikkatle okurken ta yanında tilalcileri birtakım cinayetler rtJfY'dJ· 
lerinde bir kere olsun, cesaret gös- geldı. liernen mademQiselle de La IJir ipek elbise hışırtısı duydu; he • hunlara halkı da bulaştırmal~. yerle' 
termiş, bir işe hiç olmazsa başlamış- Mole'.dan özür diledi; terbiyeli ol- men döndü; mademoisclle de La Mole Bütün nişanları, orduda bütu;aisıl',.ı· 
lar. Ben, sofradan yeni kalkmış, ya- mak ıstedi, fakat daha fazlası elin- yine gelmiş, masanın il:i .~dırn ötesin- ri, değerleri olsun olmasın, ':ı,ı.ı,_dıı1~ rın yemek yemiyeccğim diyen bir den gelrnedi. Mathilde onu rahatsız de durrnuş gülüyordu. Borıe bir kere rıa paylasmaları doğru olur ic" ~ 
adam gibiyim; ama bunu biliyorum ettği.ni,. onun konuşmaktansa yine daha rahatsız edilmek Julıcn'ı kızdır- Nişanları takacak adam ar le' · 
da yine bugün içimde bir kuvvet, demınkı düşüncelerine dalmağı ter- dı. dönmesinden korkup da oı~az:irı•-"" 
bir neşe duyabiliyorum. Aceba bir cih edeceğini açıkça gördü.Ona uzun Mathilde'e gelince o •• ke.ndisinin bu koymazlar mıydı? Torino uydu? 41 büyük işe girişen insan neler hisse- uzun. b~ktıktan sonra ağır ağır çeki- delikanlının gözünd~ ~1~?ır şey olma yağma etmek doğru olur m klat° 
der? Bilyük. işlere girişmek, tabanca !ip gıt~ı. Julien onun y~rümesini dığını hissedip haylı ~zulmüştü: şim Mathilde'e biraz daha ya ,,.., 
çekmeğe benzemez kit ..... ~. seyredıyor; kızın bir gün önce baloya di gülmesi o üzüntUyu gizliycbilmek dehıet verici bir hal ile .= lle. '~ 

Julien'in bu yüksek düşünceleri, gide~~ 'giydiği o ağır elbise ile şim içindi. buna muvaffa~ .da oldu. - Kısacası, mademoıs; ayeti i1Ji 
ıiıademoiscll.c de La Mole'un ·ansı- di •gLydiği ..sade elbisenin arasındaki - Hiç §Üphesiz sızı pek ilgilendi- yeryüzünden cihaleti v~ c;~. I' 
zın kitab-odasll)a girivermesi ile .pe- tcır:adı, bir haz duyarak düşünüyor- ren bir ~ey düşUnUyorsunuz, monsi • dırmak istiyen adam bır sı ~·',' 

1l' s M c . (ArkB r~ rişan oldu. Mağlup Qlmamağı. l:ıa.şara- du . .,,.ı~ın bir gün. önc:..ekj .çehresi ile eur orel. Aceba • omte Altamı • A P 
bilmiş· Danton .~ırabcau, Carnot gi- şimdiki çehresi arasında tezadı, bir ra 'nın Paris 'imize ~elmesinc sebep o-

1 N · 

1 
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l #e Hepsi'' Bogage /,,in KanlıKravaşı Ceneralının 
Elinden Niçin Aldığını O zaman Anlamışlardı 
Kaıım Hanının adamı iki elini 1 

fiizüne bastırarak ve öne doğru eği 1 
erek geri geri çekildi. Fakat Sal
tıkof peşini bırakmaml'§tı. Kmıvaşı 
~~ldınp kaldırıp in.diriyor ve c.n 
"&ıza alınmaz küfürleri savuruyor
ıdu ~ 

- Köpek 1 Bir Rus Generaline 
tıaaıl cevap verileceğini sana öğre -
~eteğim. sığır çobanı seni 1 •• . -...... 

- Şırak 1 Şırak 1 Şırak l 
\ı Kasım Hanının adamı kamçı cla't'
. elcrindcn kurtulmak için kaçmak 
•atcdi. Fa.kat salon kapısının önün -
~~ duranlar mani old~lar. O zaman 
~~aht.gözü kapalı hır dolap bey -
'1rı gibi sedirin etrafında dört dön 
:eğe başladı. Saltıkof yine peşini 

•raknuyor ve yetiştikçe kaf™iısını 
~~a&ına, ıırtma, ayaklarına yerleı
tırıyordu. Maamafih bu kovalama -
ita uzun ~ürmedi. Bir ara bedbaht 
:~~!11- kılıçı ayaklarına dola.nıver -
ıgı için yüzükoyun yere yuvarlan 
~z mı? Saltıkof hemen üzerine 
ÇU1Jandı ve kıllı ıurath herifleri ya 
11tn.a çağırarak haykırdı:. 

- Soyun §U mel'unu l 
At ~u ~mir, hemen o anda, göz açıp 
~Payıncıya kadar, yerine getiril -

"1ıtti. Kocaman ellerile üç herif yır 
~ Yttta kürkünü, hırkasını ve göm
elı:~crini çıkardılar • 

f §ıındi, Saltıkof gözlerini Boğaye 
e dikıniıti . San sakallı zaif genci 
rızk kaşları altından bir iki daki
a kadar süzdü. Kasım Ha.nın ada:1 kalkmak, doğrulmak istedikçe 

d.1lh suratlılar omuzlanndan ve be-
ınden bastırıyorlardı. Bogayef ba

\ıııa gelecek belayı sezmiş gibi idi, 
~eh§Ctıi ·bir can ukıntısına tutuldu
'tu Yüzünden <>kunuyordu. 
'V Çadırda tam bir sessizlik vardı. 
t e bu cessizlik içinde nihayet Sal-
•ltof'un sesi yükseldi: 
- Kin yaz Bogayef l 
- GeMralim. 

., - Bana yaklaıınız Kinyu Boga·· .,,f! ,. ' 
l ~cnç iki üç adnn ilerledi ve göz-
trıni Saltiko1'a dikerek: 

t· - Generalim ... Emirlerinizi bek· 
1Yotum. - dedi -

ta 8oriı Saltıkof'un gözlerinde !ey-
ni bir bakış belirmişti. Mavi göz 

~b~klcri kızdrrı lmrş bir kılıç sırtı 
tbı ınenevişlenmişti. Dudaklarını, 
b" ~nı doymuş bir cdlat rehavetile 
d~tıbirinden ayırarak sarı ve büyük 

1!lerini gıcırdattı: 
ti~ Kinyaz Bogayef t Size cmniye
~ rru kazandıracak bir fırsat var. 

1
.Undan i.atifade etmek istemez mi-
•niz? 
Genç onun ne demek istediğini 

lnlaınamış gibi davranarak konuştu: 
11.- General Hazretleri 1 EmirlCTi

•zi beklediğimi tekrar ederim._ 
lloris kanh kırbi\cı uzattı: 

\r - Bunu alınız Kinyaz Bogayef ! 
rı c bana isbat ediniz ki, Özbe.k Ha
çın devrindeki Boğa oğulları ile 
•rırnız lvan'm emri altında çalı -
~ Bogayeflu biribirlerine ben • 

lttezlcr. 
~"..e gencin bir türlü Kıravaşı al • 
td ga }'anaşmadığmı görünce iki 

1nı &eri çekileak Mykırdı: 
) - Yaaa ... Dostluğumdan şimarı
or•unuz, öyle mi Bogayef? -

ta - ka~;~ Hanının baf"'\ıza mu -
~~t. t;ttiği bu köpe.ği terbiye et -
iat •çın bana yardımda bulunmak 
)e:~iyoraunuz.... Öyle mi Boga • -.. . . . . 
) - Fakat ... Acaba ıiıre Kıravaşla • 
~~tak bir hıristiyan, bir Rus göster
~ ·'' olaaydım, yine böyle mütcred -
t>aıt davranır mıydınız Kinyaz Bo -
' YCf? 

Ge.. · · tı.ı 
1 

••Ç :Y•ne cevap vermeyınce, sun 
~r U bır küfür uvurarak çıplak a
te ına doğru koıtu. Kendisi dövme -
fiJt ~a~ırlanmıştı. Fakat birdenbire 
•1.1 tını deği§tircrek gayet abus bir 
"/•tla yine gencin, yanına döndü 

&ayet reami bir dil ile; 
t~. Çar lvan'ın Ukaz(x) ı ile bi -
ııe 1 or?unun idarcıine. mc?'ur Ge 
l'İJ~l Kınyaz Boris Saltıkof un cm
au'"j • diye haykırdı - Birinci ordu 
'fldaı arının ilk bölümünü idare eden 
lı:a Y zabiti Bogayct Generaline ha
ta~et eden ıputpcrest Kaaımlıyı Kı-
~!11.ınağa memurdur. ..... 

)::: Alay zabiti Bogayef bu emri 
~·•ne g·· il - ? G . ot. rmege hazır mıdır 

~•tıİ!l't•~. ıçinde büyük bir fırtına 
~ ı &orUiüyordu. Yüıü bir kat 
ttr1 ~UlnlJb ve alnmda kabaran 
~ e~n takaklarmdan un nkalları 
ltı ~U~Ulüyordu. Çadırın içinde...!?.!! 
l>iğ~1Ül1'lü. bir ıükun hüküm sürdü. 
~ r ~ıtler eski bir Türk asıl -
141.;:: h.rristiyan olup Moskof O*· 

iun11 almu bulypaa Rvı 

- Bu da kim? •.•.• ı- 1 · 

torununa gözlerini dikmişler. onun 
ne yapacağını bekliyorlar, ağzın -
dan 'ıkacak covabrbir an evvel duy 
mak istiyorlardı. Nitekim. General 
Boris Saltıkof ta artık sabrının so· 
nuna ulaşmı§ bulunuyordu: 

-Cevap! 
- Diye bağırdı 
İşte o anda çadırdakilerden hiç

birinin beklemediği bir hadise oldu. 
Zaif ve soluk benizli genç birden -
bire deği§iverdi. Alnındaki terler 
birdenbire · kesiliverdiler. Gözlerin
deki dalgınlık birdenbire siliniver
di . Ve yine g6ğsü birdenbire geri -
livcren bu gencin kürkünü ve kı -
lıçrnı uc;uran bir hızla ileriye atılıp 
Saltikofun elinden ka.mçu;ını kav
rayııp aldığı görüldü. 

Bu dilril§t harekete rağmen Gene-

I 

ralin yüzünde tatlı bir gülümsem~ 
nin ilk izleri ~lirmişti. 

Ooh... Artık istediği oluyordu. 
Bir müslüman Türke bir hriıtiyan 
Türkü t>aldırıyor ve istediği gibi 
dövdüre biliyordu ha? 

Fakat Çar !van'ın diğer zabitle
rine de sirayet eden bu sevinç ve 
ümi.t ancak bir saniye sürebildi. Zi 
ra az sonra gencin Kmrva§t niçin 
eline aldığını heJ>6i anlamışlardı. 

Kıravaşın dikenli. ve· demirli uçlan 
havada ıslık çalarak bir daire res
medince bütün hızlarile General 
Kinyaz Boris Saltikof Hazretleri -
nin suratına inivermişlerdi. 

[Arkası var] 

(x) Fermanı. 

Habeş Davası İyice Alevlendi 
(Baş tarafı 1 incide] 

kanaatindedir • ., 

Manevralar 
Roma, 24 (A.A.) - Bolzano, Udi· 

ne ve Bergama bölgelerinde büyük 
manevralar başlıyacaktır. Dört gene
ralin kumandasında bulunan yanın 
milyondan fazla asker bu münevrala· 
ra iftirak edecektir. En önemli ma
nevralar, dağ hücumu hareketlerinin 
hepsini istihdaf eden manevralardır. 
lki ıündcnberi Siano'da başka manev 
ralar da yapılmaktadır. Diğer taraf
tan yarın sekiz bin siyah gömlekli 
Afrikaya hareket edecektir. Yakında 
on sekiz vapur, on altı bin siyah göm 
tekli götürecektir. 

lngiliz doktorları Habe· 
tistana gidiyorlar 

Londra, 24 (A.A.) - Harp çıktığı 
takdirde Habqistana hekim heyeti 
göndermek üzere, Londralı bir cerra
hın başkanlığı altında bir hekimler 
komitesi kurulmuıtur. Bu komite, Ha 
bet kızılhaç kurumu ile sıkı bir elbir 
liği yaparak çalışmaktadır. Hiç bir si 
yasal mahiyeti olmıyarak, sırf insani 
ülkülerle, ıekiz doktor, sıhhi taşıt iş
lerini organize etmcğe memur beş ki
!i ve pek çok ha.ta bakıcı bir araya 
gelmişler ve bugün, yarın yola çıkma 
ğa hazırlanmışlardır. 

Organizasyon komitesi, genel bir 
kayıt defteri açmak niyetinde bulun
u da, Dış işleri bakanlığının araya 
girmesi üzerine §imdilik bundan vaz
geçmi§tir. 

& bin siyah gömlekli 
Roma, 24 (A.A.) - 23 Mart fır· 

kası kumandanlığının idaresi altında 
bulunan altı bin siyah gömlekli bu -
gün Napolidcn Doğu Afrikaaına gide 
ceklerdir. Harekete ait bütün tafsilat 
bugün saat 17,45 de ltalyanrn radyo 
merkezlerinin hepsinden verilecektir. 

Sıhhat itleri 

saylavlar kurulu tarafından kabul e
dilen şekli Rusvelt'in isteklerine ta
mamile uygundur. Ruıvelt, toplantı -
nın sonundan evvel k~in bir proje 
hazırlamak için vakit bulunmaması 
dolayısile, kanunun muvakkat olma
sını istemitti• 

Vaşington, 24 (A.A.) - Londra 
telgraflarının devamından ha~r alın
dığına göre, oraö.a bulunan Amerika 
Senato üyelerinden Pope, BirlC§ik 
devletlerin, muhtemel bir harp vuku
unda, açıkta kalamıyacaklarıru söyle· 

· miı ve demiştir ki: 
"Senato, üyelerinden hiç birisinin 

yabancı memleketlerde, senatonun ve 
ya senato komisyonlarından birinin 
resmi veya gayri resmi mümessili ıı· 
fatiyle doğrudan doğruya veya vası
ta ile söz aöylemeğe salahiyeti yok· 
tur . ., 

Sudana giden lngillz 
zabitleri 

Atim. 24 (Ozel) - Sudana git
mekte olan Ingiliz tayyareleri bugün 
Faler tayyare limanına uğrayacaklar· 
dır. 

Arasta aokal)ı hafriyab 
Arasta .okağında bulunan ikinci 

büyük, kıymetli mozaik tamamen mey 
dana çıkarılmıştır. Mozaiklerin ona
rılması için iki mütehassıs getirtilmit 
tir. Bakster, bulduğu bu mozayikler 
üzerinde incelemelerini yapacak, re -
simlerini aldırdıktan sonra tarihsel 
değerlerini anlatan bir eıer hazırla· 
yacaktır. 

Müze haline getirilmesi dütünUlen 
hafriyat yeri etrafma çevrilen duvar
ların esaslı bir şekilde yapılıp yapıl· 
mıyaeağı hakkmda, Babter. mensup 
bulunduğu üniversiteye tahriren ba§ 
vurmuıtur. Univerıitenin vereceği ce 
vaba göre mü~e iti üzerinde aynca ka 

Roma, 24 (A.A.) - Senato üyesi rar verilccektır. 
Profesör Kaatclli, doğu Afrika tııhhi d k 
servislerinin gözetme işlerine düzen Etibba o ası UtUphane 
vermek ödeviyle, yüksek sıhhat danış yapıyor 

manhğına atanmıştır. Etibba odası altında kütüphane 
Amerikanın bitarafhaı haline getirilmesi kararlattrrılan dük 

Vatington, 24 (A.A.) _ Saylav • kanların istimlaki yapılmı' ve kiltüp 
tar kurulunun kabul ettiği bitaraflık hane in§&&tına dünden itibaren baJ· 
projesi Senato tarafından kabul edi- lanmıttır. 
len ve Birleşik devletlerin muharip Yaptlan lntaat proıram ve proje
memleketlere silah gönde~eaini da- sine göre, evveli, dükklnt.nn iç ta· 
imi surette yasak eden projeden, ba· rafları onanlaeak ve kütUphane !ek~i 
zı noktalarda farklıdır. . • .. da banrlanacaktır. lntutın ey 

Saylavlar kurulunun pro1e11. bu ya .,~~ n . . . . w 

aağı, yirmi dokuz §Ubat 1936 tariJ-.i- ı ldun sonunda bmrUmiı g~agı ~~I 
;c Md&r ~ Wffnlk*'dır, ~~ IDJktadır• 

BUGÜNKÜ 
PROGRAM 

lstanbul 
12,30 Hafif musiki ve dans musikisi. 

18,30 Dans musikisi. 19,30 Çocuk saatı, 
Mesut, 20,- İıtanbul Halkevleri namına 
$ehrimiz ilyönkurul üyelerinden Ali Riza 
Erem tarafmdan konferans. Afyon, Dum· 
lupmarmeydan döfütleri. 20,30 Radyo 
caz ve tanıo orkestraları. 21,35 Son ha
berler. 21.45 Giatr solo, Maryo, 23,05 
Plik neıriyau. 

Budapefte 
20.40: l'iyano birligile ıarkılar. 21.15: 

"Birmingham'da iki plaka,, adlı ık .. ç. 23. 
40: Duyumlar. Spor. 24: Caz. 1.05: Du
yumlar. 

BU kreş 
12: Plik. • Duyumlar. 12.20: Radyo 

orkeıtrasL 13.30: Spor. 13.35: Plik. 14.15 
Duyumlar. 14.35: Plak. 17: Köylü yayımı. 
18: Dans müzifi. 19: Duyumlar. 19.15: 
Danı müziğinin ıüreii. 20: Sözler. 21.20: 
Operet ve ıesli film müzifi. 21: Sözler. 
21.15: Radyo orkestrasL 21.50: Spor. 22: 
Konserin süreii. 23: Duyumlar. 23.20: 
Plik. 24: Romen müziii. 

Vartova 
20.20: Grieı"in balladlarmdan (plik).

Söı!er. 21: Orkestra. 21.45: Sözler. 22: 
Keman konserı. (Mcndclssohn). 22.30 : 
Sen yayım. 23: Duyumlar. 23.20: Süel 
konser. 24: Sözler. 24.0S: Danı. 

Moskova 
19.15: Konser. 20.30: Sesli filmlerden 

parçalar. 21: Plik. 22: Almanca yayım. 
22.SS: Sözler. 23.0S: 1nıiliıce. 24.05: Al-
manca. 

MUnih 
23.0.5: Spor. 21: Spiker müsabakaııı. 23 

Duyumlar .- Aktüalite. 23.30 : Dans. 

Hamburg 
21: Karışık opera müziii. 23: Duyum

lar. 23.30: Dana. 24.15: Dans. 

Bresi av 
20.25: Aktüalite. 21: Spiker mü&abaka· 

ııı •onuncu. 23: Duyumlu. 23.30: Dans 
müzi(i. 

• 
NÖBETÇi 
ECZANELER 

Bu rece nöbetçi eczaneler ıunlardır 
Bahçekapıda Salih Necati - Fenerde 

Hüaamettin - Ankara caddesinde Eıref 
- Bayazrtda Cemil - Küçlikpazarda 
Yorri - Yenikapıda Sırmı - Karagüm
rülrte Fuad - Kadıköyünde Büyük -
Yelde(irmeninde Uçlu - Şehıadebaım· 
da t. Halil - Samıt1ıda Teofiloe - Ba
Jnrlc~ ı. Tern70 - Betilrta•Uı 
Recep - Şehremininde Na:san - Has· 
köyde Yeni Türkiye - Kasımpapda Ye· 
ni Turan - Büyükadada Mehmed Hey· 
belide Tanış - Galatıda Doiru yolda 
Merkez - Tünelde MatkoViç - lstikli.I 
caddesinde Kemal Rebul - Siiılide Asnrı 

- Eyiipte Hikmet eczanclerL 

• 
LI M AN 
HAREKETLERi 

Bııciin limanımızdan ridec:ek vaaurlar: 
Saat -9.- Aııya Mudanya11 
9.- Kocaeli İzmite 

10.- Dumlupmar Menine. 
20.- Tari Karadenize. 

Bugün limannnıza ;elec:ek vapurlar: 

• 

Saat -12.-
16,U 

Tayyar tmroıdan 
Ayten bmitten 

SINEM:4LAR 
TiYATROLAR 

• MelelC ı Aıtk Rahibe - Aık kelepçesi. 
• Yıldaa ı Korkunç Ev - Çdgm kan.. 
• Alkuu ı Çddırtan dudaklar - Ölüm 

Kervam. 
• Şık ı Tarıanm Sevriliıi - Kadınlar 

ne isterler. 
• Milli ı Cici Berber - Hafiye. 
• Sümer: Bitmemiı Senfoni - Kadm se

verse. 
• Oaküdu Haleı Şahane Vals. 

• DAVETLER 

Beyoilu Aıkertik ıubuinden : 

1 - Şubemizde kayıtlı :yerli ve yaban· 
cı 331 dofumlularm ıon yoklamasma 3 
eylül !135 ealı günil bıtlınacaktrr: 

2 - 330 veya daha evvelki dofumlu· 
tardın olup ta ıerek tahsil ve gerekse 
haatalıiı dolayiıile bu ııeneye terkedilmiı 
olanlarm da ubeye ıetmeleri. 

3 - Geçen doiumlulardın tahsil dola· 
yisile bu seneye terlı:tdilenler hangi smd 
talebesi olduiu ve terfi ımıf edip etme· 
dili, mektebe ririt tarihi cöaterilmek 
ııuretile mektepten alacakları vesikaları da 
ıetireceklerclir. 

4 - Yoklamalar apiıda yazdı günler-
de yapılacaktır : . 

Eylül 935 : 3, 5, 7, 9, 11, 13 günlen 
Hasköy ve Kasmıpap nahiyeleri. 

Eylül 935 : 17, 19, 21, 23, 2.5 ıllnlcn 
Şiıli ve Taksim nahiyeleri. 

Eylül 935 : 27, I . Tq. 93~, 3. ~· 7, 9 
günleri Galata ve Merkez nabiyelen. 

• iTFAiYE 
'l aEFONLARI 

24222 
44644 
60020 

9 

Para İle Değil Sıra İle 

Rasim, dudaklarını hafifçe kıpır· 
datarak, titriyen avuçlarındaki p~
rayı bir parmağı ile sayıyormuş gı
Oi yapıyordu. Hakikatte, büyük h:· 
yecanından, rakamların sırasmı bı
k unutmustu. Gazetede büyük ik
ramiyenin ·kendisine Çıktığını gör
dügü o dakikadan bu dakikaya ka
dar yiireginin ~arpıntısı bir an din
medi. Arasıra gözlc.ri kararıp açılı
yordu. Zihni hiçbir mevzu üstünde 
bir saniye kalamıyor, çılgın bir fan 
tezi içinde, biribirlcrile en alakasız 
fikirler arasında gidip geliyordu. 
Kaç defa, kendi kendine: ·•tnsan 
böyle mi aklını oynatır?,. diye sor
du. 
Parayı veren adamın sözlerinden 

çoğunu duymuyor, hepsini tasdik 
ediyor, artık ceplerinde desteleri 
yerleşti recck yer bulamıyordu. 
Sokağa çıkınca ~ir katil korkusu 

ile boş bir otomobıle koştu. Camı 
vurdu. Fakat şoförün öfkeli bir ha· 
kışı ona arabanın hususi olduğunu 
anlatmıştı. Bir taksiye . doğru . gi
derken, isten;e derhal bır hususı o
tomobil sahibi olabileceğini düşün-
dü. . . .. 

Taksinin içinde clını yurcgının 
üstüne bastırdı. Çarpıntı artmıştı. 
Zengin olmanın ilk zevk a_nlarını 
kendisine haram eden kalbınc kı
zıyor, avucunun altında onu czeıek 
durdurmak istiyordu. . 

Çarpıntının gitti~çe arttığın! hı~ 
sedince tanıdığı bır eczanenın o
nünde indi ve eczacıya sordu: 

- Dün yakacak kömür bulamt
yan bir adam, .b~gün ~irder_ı:bi~e 
zengin olduğu ıçın kalbı muthi§ 
çar.pana ne iliç alır? 
Eczacı inanmadı: 
- Dün akşam biıraz fazlaca ka

çırdınız galiba? .. diye ~ordu? .. Si
ze biraz kordiyal vereyım. 

Rasim ilacı içtikten sonta rasge
le bir cebinden eline ilk gelen pa
rayı çekti: masanın üstüne bir elli 
liralık attı . 
Eczacı ona hayretle bakıyordu: 
- O kadar paramız yok ... Zaten 

nedir ki ... Kalsın, ehemmiyeti yok, 
dedi. 

Fakat Rasim parayı orada bıra
karak bir kelime söylemeden dük
kand~n ~arak otomobile &imıiş-
ti. 

• 
En büyük emeli scyahattJ. 
Bütün gece, Avrupaya Neclayı 

da beraber götürüp götürmemek 
için duyduÇu tereddüdün b~h.ranı 
içinde geçtı. Bankalardan bırrnde 
daktiloluk eden sevgilisi henüz ona 
büyük ikramiye çıktığını bilmiyor
du. Rasim isterse bu saadeti on
dan iki üç gün gizliyebilir, alelace
le pasaportunu yaptırarak çıkıp gi-

ra (yanım) kelimesini ıöylcmek kifidir. 

• ÇABUK SIHHI 
YARDIM TEŞKI~ Ti 

Bu naınaradan imdat otomobili 
istenir. 

• HASTANE 
TELEFONLAR! 

Cerrahpasa h.ıtanesi. Cerrahpata 21693 

Gureba Haıı,tmcai. Şehremini yeni· 
bahçe. 23017 
Haseki lcadtdlllr haatane9f Alı:
aara,. Haseki cad. 32 
Emrazı akl.,. " aubiye has-

24553 

tanesi. BalmWJ Repcli~e ~ıılm 115-60 
Beyotla Zllıılr haatancsı Fırqzaia 43341 
Etfal has~ Siıli 42426 
Hayda~ K1ntane hastanesi 60107 
Ze111ep Kllılli lıaııtanesi. Uııkü· 
dar. Nah ...,_u, Gün Doiumu 
caddesi 
Guthane llıııfc*mesi. Giılhane 
Kuduz .._..:at Çapa 

• 
60179 
20510 
22142 

MÜRACAAT 
YERLERi 

Deniz Yollan acentesi Telefoa 
Akay (Kad1kö1 ilkelai ıbal me

murlata) 
Sirketi HQriye, Tetefoa 
Vaparcaluk Sirketi merku acen

tesi. Telefon 
Şark Demriyollan miiracut ta.

lesi. Sirkeci Telefon 
Devlet Demiryollan müracaat 
- Ukmi Ha.7dlrPal• :l'tlcfoD 

42362 

43732 

4470S 

230T~ 

Yazan : MI· FA. -

debilirdi; isterse ertesi sabah ban• 
kaya damlar, Neclavı kolundan tu• 
tarak makine başından kaldırır: 

- Aptal, zengin bir adamın ka
rısı oluyorsun, dünyadan haberin 
yok. ne işin var bura<ia, kalk Av
rupaya gidiyoruz! 

Diye bagırdıktan sonra onu bd.n· 
kadan çıkarırdı. 

Necla ile beraber Avrupaya gi~ 
mekl .. Fena . değil; fakat bunu ya
parsa kendisini orada geçirebilece
ği bütün macera ihtimallerinden 
mahrum etmiş oluyordu. Yalnız git 
mek ! ... Bu hiç fena değil; fakat za
vallı kız kimbilir nekadar ağlıyacak, 
ani bir saadetin insan kalplerinde 
uyandırdığı vahşi hodgimlığa ki~ 
bilir ne lanetler Hvuracaktı. 

Rasim o gece kendi kendine kaç 
defa "Ben bu kızı sevmiyormuşum .• 
dedi, ''Yahut, diye düşün~ü, büyük 
ve ani bir heyecan. kendınden ev. 
velki bütün ihtirasları öldürüyor.,, 

• Nedi.ya bir noter vasıt~~iyle ~:~ 
yüz lira ve bir mektup gondcrdıgı 
gün, Rasim, tek başına lstanbuJ.dan. 
ayrılmıştı. 

Yolda servetini idareli kullandr. 
Parisin en sıkı cepleri açmak hu

susundaki ustalığına dair İ§ittiği 
hikayelerden ve meşhur cazibcsin· 
den korkarak orada parasını banka• 
ya yatırdı, ilk günlerde çok ihtiyat
lı davrandı. 

Fakat, kısa boylu, ufacık tcfeci1'. 
sarışın, mavi gözlü bir fransız kızı. 
tam be_ş ay içinde, tayyare piyango
sunun büyük ikramiyesini Parlstcn 
lstanbula küsük bir dönüş parasına 
kadar indirdi. Vaadettiği halda 
Rasimi teşyi için gara bile gelme• 
mişti. 

Rasim, meteliksiz Galata rıhtımr .. 
na çıktı. 

Büyük ikramiyeden, y~nız, bel• 
ki bir daha hiç tadılamıyacai;ı için 
gayet derin acılarla ka"rışan perişan 
lezzetlerin hatırası kalmıştı. Çoğu. 
sarhoşluk içinde geçen zevklere ait 
olduğu için gayet belirsiz: ka.:ışık1 
bulanık hatıralar ..• Tatlı bır ruya -
nın bile renkleri daha sabit, şekil .. 
!eri ve hareketleri daha vefalıydı. 

Yolda verdiği karara gör~ Rasi .. 
min ilk işi, akşam üstü, Neclayı ban 
ka çıkışında aramak oldu. Kızm mü 
6Clmahasından başka tesellisi kalma 
mıştı. 

Onu tamyan odacı: 
- Geçen ay N celi Hanım ban. 

kadan çıktı 1 dedi. 
_ Nereye, hangi bankaya gitti1 

biliyor musun? 
_ Bankaya filan gitmedi, zen

gin bir adamla evlendi, b;H ayınil 
Avrupaya gitti l 

Doğu illeri İçin 
5 Yıllık Program 

[Baş tarafı 1 incide] 

Rü§tÜ Aras olduğu halde Dolmabah• 
çe sarayına gitmiş, orada da bazı ba• 
kanlarla görütmüştür. 

Dişçi okulasında 

Batbakan Iamet lnönü dün ta.ban 
Univcrsite dit \ababeti §Ubesine gide 
rck, mektep liboratuvarlannı. teşkili 
tmı gezmittir. Bafbakan Inönü Uni .. 
veraite rektörü Cemilden ve Tıp fa.. 
kültesi dekanı Nureddin Aliden. mek 
tebin durumu, çalıflD&sı, hakkında 

izahat almııtır. 
Dit tababeti mektebindeki bazı nok 

aanlıklar çabucak tamamlanacak, mele 
tep en modern tekilde ıslah edilecek• 
tir. 

. Tevfik Ru,ıu Aras gidiyor 

Dıt Iıleri Bakanı Tevfik Ril§tü 
Aras ltalya • Habq mMelesini konut 
mak üzere 4 Jtyl(ılde top1anacÜ olan 
Ulualar kurumu içtiıMmda buır bu-
lunmak için bu ayın .onunda ~hri: 
,mizden hareket edecektir. Dıt qlen 
Bakanmu.ın ellerken Belırada uğ. 
ramaaı .e bir müddet kalmaıı muh· 
temeldir. 
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Türk Ofis, lzmir piyuuınm aon 
ay içindeki genel durumu halr.lmıda 
bir rapor hazırlamııtır. Eu rapora gö
re, en önemli olarak üzilm ve zeytin
yağı piyaaalannın vaziyeti töyledir: 

Oenel durum 
"Temmuz içinde lzmir piyaaaaı 

tımumiyetle canlı reçmiıtir. Pamuk 
fiyatlarında dütüklük olmaaına rat -
men aatıılar hararetli olmu,nır. 

Arpa aatııları lzmir borsaımda 
Az:almrş ve ihracatçılar doğrudan doğ
ruya Anadoludan mal almak yolunu 
tutmuılardır. lzmir borauında buf -
day, bakla ve kumdan üzerine hara· 
:retli i§ler yapılmıttır. 

Palamut üzerine istekli muamcle
Jer kaydedilmiş ve piyasa aağlamlığı
nı muhafaza etmiştir. 

Zeytinyağı üzerine borsaca hiçl>ir 
muamele kaydedilmemİ§tİr. 

Incir üzerine vadeli aatıılar olmu§· 
tur. Uzüm aatıılan ihracatçılar birli· 
ğinin son tesbit ettiği haddi a!gari
ler dahilinde cereyan etmiıtir. 

lzmir piyasasının bu aydaki '\'tıi
yeti mevsim itibarile hararetli olarak 
eesmiı kabul olunabilir. 

Kuru UzUm 
T~mmuz l 935 ayı içinde bmir bor

-sasında 7 - 13 kuruş ar11ında 478.255 
kilo lizüm aatrlmııtır. Geçen aene ay
ni müddet zarrındı 7,25 - 12,73 kurtt~ 
arasında 287 .469 kilo üzUm ıatıldrğı 
tcsbit edilmi§tir. 

Her iki yıl satııları karıılaıtmhr
aa fiyatlar geçen seneden apğı olma
makla beraber satr§ miktarının bu ıc· 
ne lehine olarak geçen sene aatıtları
run iki misli olduğu görillmüttilr. 

Buna sebep önümüzdeki rekoltenin 
f>üyüklUğü dolıyısile yeni mahsul 
devresine stoksuz: girmek iıtenilme -
ıindlendir. 

lhracatçılar son taahhütlerini ka· 
pamak için temmuz ayı nrfında elin
de vuati olarak 16.000 kilo üzüm 
nıübayaa etmişlerdir ki, bu miktar 
bu mevsim için iyi telikki edilmek
tedir. 

1934 - 35 yılı UrUm mevıimi baş
langıcı olan 4 Ağuıtoı tarihinden 31 
Temmuz 1935 aktamına kadar borsa
ca tescil olunan il z ü m ıatı§lan 
48.867 tondur. 

1933 - 34 yılı meY'lim batlangıcın
dan 31 Temmuz 1934 atCıamına ka
dar olan bir ıene evvelki aatıt yekü
nu 52.150 ton oldutuna 'öre bu sene 
aleyhine 3.283 tonluk bir azabı ol
duğu rörUlür. 

Geçen ıcnc UzUm piyasasının 4 
Ağuıtoıta açılmıt olduğuna rörc 31 
Temmuz 1935 akıamına kadar olan 
milbayaat bir aene mUbayaatı olarak 
telakki edilebilir. 

4 Afuıtoatan 27 Temmuz akşamı· 
na kadar limannnız:dan yapılan Uz:üm 
ihracatı 18.757.655 kilodur. 

Zeytinyaiiı 
Boraa kayıtların~ göre temmuz 

1935 ayı içinde zeytinyağı üzerine 
hiçbir muamele olmamııtır. 

Borsa haricindeki satıılar rapor 
ayr içinde 27,S - 29 kuruı arasında 
tehalüf etmiş ve kUçUk partUC1' üze- · 
rine muamele olduğu tesbit edilmiı
tir. 

S asitli zeytinyağlar 27 ,5 kuruştan 
arandığı halde bu fiyata satıcı çıkma
mıttır. 

Sabunluk yağlar 27, 7 5 - 28 kuruş 
fiya.tlı satılmaktadır. Yemeklik yıf
lar 28,5 - 29 kuru~ arasında muame
le görmüıtlir. 
. Memleket dahilindeki zeytinyağı 
fıyatlırı böyle olunca bittabi hariç -
ten ezcümle ltılyıdan teklif edilen 
daha aıağı fiyatlarla hiç kimıe İ§ 
yapmak istememektedir. 

Her nekadar zeytinyağı fiyatları 
daha faıla yükselmek i:ttdadını rös
teriyorlar&a da bir kuruştan daha faz· 
la çıkamıyacakları m u h t e m e 1-
dir. ÇünkU Izmirdeki Turan Yığ 
Fabrikaaı. Menin ve havaliıindeki 
Şaııti Fabrikası ve htanbuldaki yağ 
fabrikaları istihsal ettikleri nebati 
yağlardan ezcümle rafine edilmi~ pa
muk çekirdeği yağlarını 27 - 28 ku· 
ruşa piyasaya arzetmcktedirler. 

• 
MISIRI L i m i.l u~ \ 

1 

Sermayesi : 100,000 Türk Lirası 
Merkezi : ANKARA - Subesi : lSKENDERİYE 
TüRKiYE İŞ BANKASI tarafmdan tesiı edilmiftir. 
İTHALAT, İHRACAT, KOMİSYON VE 

EMANET İŞLERİ YAPMAKTADIR. 
tSKENDE~tYE'de satılmak üzere emaneten mal gönde
renler, hesabmuza, TtlRKtYE tş BANKASI şubelerinden 

avanı alabilirler. 
En iyi fiyatla, eiı az masraf ve komisyonla emin bir surette 
iş görmek iıtiyenlerin MISIR iŞ LtMiTED'i tercih etme

leri kendi menfaatleri icabıdır. 

Telgraf adresi MISIRİŞ - lskenderiye 

DOKTOR 

Rurçu- ru Hakkı Ozaı 
Galatasarayda Kanzuk eczahane11 
karşısında Sahne aokaiında 3 nu· 
maralı apartımanda 1 numara. 

5742 

- 5749 

G6z Doktoru. _ ... 
ŞUKRU ERTArt 
Bırinci Sınıf Mütehassııt 

(Babıali) Ankara caddui No. 60 
Tele fon ı 22566 

5743 

BORSA 

24 AOuatos Cumartesi 

PARALAR 

Sterlin 
Dolar 
20 Franırz franır 
Liret 
20 Belçika francı 
20 Drahmi 
20 İlviçre fr. 
Florin 
20 Çek Krı n 
Avuıtur,ya 'lin 
Mark 
Zloti 
Pengo 
20 Le7 
20 Levı 
20 Dinar 
Yen 
İıveı: Kııroll 
Altm 
M ;idl7e 
Banknot 

621,-
123,-
165,-
192,-
82,
u.-

816,
ıo.-
95.-
22.-
40,-
23.-
23,-
15,-
23,-
52,-
33.-
30.-
~30.-
52.50 

234.-

ÇEKLER 

Pariı üıerin• 
Jngiliı lirası 
Dolar 
Liret 
Belra 
ı.vec; frıncı 
Leva 
Florin 
Çekoslovak kuron~ 
Avusturya. 
Pueı. 
Mark 
Zloti 
Penıo 
Le1 
Dinar 
Yen 
Gti"nO•et. 
İsveç kuronı: 

E ' S HAM 

tı Bankası Mü. 

• • N. 
H • H. 

Anadolu % 60 
•• % 100 

Si r1cetiahyriye 
Tramvay 
Bomonti • Nektar 
Tukoı 
Reli 
Aılan Çimento 
Merkez Banlı:asr 
O.mantı .Bukau 
T.ıeto"'" 
İttihat Dctirmencilik T.A.Ş, 
Sark Defirmenleri 
Şark Merkez Eczanesi 

624,-
125.-
168,-
194,-
83,-
24,-

820,-
11.-
98.-
23,50 
42,-
24.SO 
24,50 
16,-
24,-
54,-
34.-
31,-

932.-
53.-

236.-

12,03,-
623.25 

0,79,75 
9,70.50 
4,72,50 
2.43,70 

63,27,40 
ı,ı 7,50 

19,18,24 
4,18,88 
5.11,43 
1,97,66 
4,21.-
4 51.40 

63,77.SS 
~4.96.3S 
2.71.SO 

10.98 
3,10,SO 

92,-
11,50 
9,60 

25.70 
42.-
14,25 
24,50 
7.80 

15.SO 
2,50 

10,SS 
S8.25 
2UO 
ıU.
~ 
0.76 
4,15 

iSTiKRAZLAR-

Türk Borcu I .. il 

" .. ııı 

Erıani 
İstikrul dahili 

TAHV 

Rıhtnn 

Anadolu l ve Il 
.. 1II 

Anadolu MümenU 

LAT 

27,85 
25,95 
26,35 
95,-
94,25 

10.75 
45,7() 
46,SO 
46,20 

[ KUÇUK ILAnLA R 1 

Koca Mustafa Paşa civarında Ha· 
cı Hamza mahalleıinin Haci Piri cad 
desinde 72 numaralı üç oda elektrik, 
kuyu ve bahçeli (Yedikule ve Samat 
ya tramvay istasyonlarına beş daki· 
ka mesafede) hane aatılıktrr. Saat 
9 dan on ikiye kadar derunundaki
lere mUracaat. 

6404 

BİR DEMET 
• 

ÇiÇEK 

ve Çil lekelerini 
izale eder 

İtriyatın iztihzar edildiği mahalle· 
ri ziyaret ederken veya ekseriya yağ
mura, güneşe veya rüzgara maruı: 
kalmak JStırarında bulunan her yaş
taki kadınların cildlerinin tazeliğine 

ve güzelliğine hayran oldum. Sebe
bini sorduğumda öğrendim ki, on
lar çiçek koparırken, çiçeklerin keis
lerinde mevcud balmumu, cildi şaya-

. m hayret bir ıurette bcyazlatıp yu
muşatma hassasına malik olduğunu 
ke§retmişlcrdir. Her gUn muntaza
man istimalinde tenin bütün buru
şukluklarını izale eder ve yüze yu
mupklık ve gençlik taravetini verir. 
Bu sihrengiz çiçek balmumu eczane
lerde "Cir-Aseptine" namile satıl

maktadır. 

Akşam1arı yatmazdan evvel kul
lanılmakla, cildin sert aksamını yu
muşatır ve lekeleri izale eder. Sabah 
kalkınca beklenmiyen beyaz, ter ve 
taze bir cild meydana çıkar. Bugüne 
kadar bu derece basit ve şayanı hay
ret bir surette müessir bir tedbir 
bulunmamıştır. 

Hemen bu akşamdan " Cir - Asep· 
itip~'" i kulltNnız ve ~azip t<$~

den hayrette kalınız. Ben de imdi 

boynum, kollarım ve ellerim i5in 

" Cir - Aseptine" kullanıyorum ve 

son derece memnun kalıyorum. 

l!,111111111111111111111111111111111111111~ 

§ Deniz yolları § 
: iŞLETMESi : - -E Acenteleri: Karaköy K8pröbafı : 

,. Tel. 42362 -- Sirkeci MllhUrdar· : 

~11111 zade Han. Tel. 22740. 111111§ 

S idaremiz anbarında toplan- E 
E ınıf olan eski kitıt ve defter E 
S parçaları 1/Eylul 935 günü saat E 
: on beıde paurl kla talibine E 
5 satılacaktır. Şeraiti Öğrenmek E 
: isteyenler bu tarihe kadar leva- : - -; ııın şeflitirniıe müracaat etme- E 
E lidirler. (5036, : 

§ lskenderiye yolu : 
§ EGE vapuru 27 ağustos SALI § 
: günü saat 11 de lskenderiycye E 
1: kadar. (5038) : 
~111111111111111111111111111111111111111~ 

Makine mühendisi 

Adana Belediye 
aranıyor 

Riyasetinden: 
Belediyeye diplomalı bir makine mühendisi alınacak· 

dır. Ehiiyetine göre (300) liraya kadar ücret verilebi· .. 
lccekdir. 

İsteklilerin birer tane boy fotoğraflan ve evrakı mÜS" 
bitelerile Adana Belediyesi Reisliğine müracaatları ilatı• 
olunur. < 5060) 

lnhiıarlar Umum Müdürlüğünden: 
8000 Tabaka Metal yaldızlı kagıt. 

500 Kilo Bir yüzü katranlı ve iplik örğülii ambalaj 
kağıdı. 

İdaremiz ihtiyacı için nümune ve şartnamesi muci
bince yukarıda cins ve mıktan yazdı kağıtlar pazarlık'" 
la satın alınacaktır. İsteklilerin pazarlık için 4-9-935 ta'" 
rihine rastlayan çarşamba günü saat 14 de yüzde 7 ,5 
güvenme paralariyle birliktet Kabataşda Levazım ve 
mübayaat Şubesindeki Al.ım komisyonuna müracaat" 
ları. ( 4890) 

- ıstanbul Komutanlığı 
Satınalma Komleyonu 

lııuıar. 

Komutanlığa bağlı bir· 
likler hayvanatı ihtiyacı o
lan 440 ton~rpa veya yulaf 
kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. Arpa ve yu .. 
lafdan hangisi ucuz teklif 
olunursa tercihen. ucuzu 
alınacakdır. Arpanın beher 
kilosuna tahmin edilen be· 
del 5 kuruş, Yulafın beher 
kilosuna tahmin edilen be· 
del 5 kuruş 50 santimdir. 
İhalesi 6 Eylül 935 cuma 
günü saat 1 S tedir. Şart
namesi her gün Fındıklıda 
Arttırma eksiltme komis
yonunda görülebilir. Ek
sıltmcye giiecC'klerin arpa 
için 1650 ve yulaf için 1815 
liralık ilk · teminatlariyle 
2490 No. lu kanunun 2, 3 
üncü maddelerindeki vesi
kalarla birlikte teklif mek
tubu belli gün ve ihale saa
tinden en az bir saat evve
line kadar komutanlık art .. 
tırma eksiltme komisyonu .. 
na vermeleri. ( 4902) 

6311 
'İl •• 

2. Kor birlikleri için 32 
aded arpa ezme makinesi 
5 Eylül 935 perşembe günü 
saat 15 de açık eksiltme ile 
almacakdır. Tahmin bede
li 3120 lira olub ilk teminat 
234 liradır. Şartname ve 
evsafı her gün komisyonda 
görüle bilir. İsteklilerin vak 
ti muayyeninde ilk teminat 

f lıtanbul 4 üncü icra memurluğ\10-
dan : 

Mecmuuna 12368 lira kıyrrıet ıce9l
Jen Feriköyilnde, eski Baruthane "' 
Tatavla ıokak yeni Baruthane ça6' 
desi ve eıkiden 15 atik ve 55/2 bıı
gün 55,l,55 numerolu birbiriıı' 
malclüp vaziyetindeki bir hane il• 
iki dilkktn ve evvelce mensucat fa1" 
rikaaı olarak kullanılmı§ timdi i~ 
makinadan ari geniş ve mUkeın~ 
bir garaj manıaraaındaki fabrika bl' 
nuı dairemizce açık artırmaya ~ 
karılmıt olup ıartnamesi 10·9-935 tt' 
rihinden itibaren divanhaneye aııll" 
rak 30-9-935 tarihine rastlayan ~ 
zartcıi günil ıaat 14 den 16 ya le" 
dar dairemizde aatdacaktır. Ar~:; 
maya girmek için yüzde 7 ,5 teını 
akçesi alınır. Birikmiş vergi, belec1~1' 
reıi01leri ve vakıf icaresi müıterı1" 
aittir. Artırmada gayri menkule ~~ 
silen kıymetin yüz:de 1 S bulmak f' 
olup aksi halde en ıon artıranın t~ 
.lıildü yet\rıde.. kalmak üzere attı~ 
ıs gün daha uzatılarak ı s-ro-93 
tarihine rastlayan salı gUnü ayni yel 
ve ıaata aatılacak ve bu sefer: 
kıymetinin yüzde 15 ini bulnı•1 

2280 numaralı kanunun ahki~ 
tevfikan ıatıt geri bırakıJacalc~ 
2004 numaralı icra kanununun ıı. 
ıncı maddesi mucibince ipotek sa~ 
bi alacaklılarla diğer alakadarlarıl1 
irtifak hakkı sahiplerinin gayri rııe; 
kul Uı:erindeki haklarını hususi 

1 

faiz ve masrafa dair olan iddialll~ 
20 gUn içinde ve musbet evrakı ; ... 
birlikte dairemize bildirilmeleri pd 
zımdı.r. Akıi takdirde hakları tabS" 
ıicillerile sabit olmadıkça satış lJt' 
delinin paylaımasından hariç le~ S" 
lar daha reniı bilği edinrnek 1d

5
\. 

·ı a yenlerin 934·900 numerosu ı e 
remize mUracaatlart ilAn olunur· 

(1392~ 

·ıe makbuz veya mektubları 
birlikde Fındıklıda J{ortl~ 
tanlık artırma eksiltme k 
misyonuna gelmeleri. 13 

(4934) 6J 

~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!'!!'!!~~~~~~~!!!!!!!!11!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!~-~ 
mani olmak imkanlarını da ararııa 
larmı dileriz . ., 

No. 40 

Abanoz Bilezik 
RENE CHAMBE 

milerimiz de bu sularda boşuna 
beklemiyorlar ha! 

Birden aninin edasını değiştir
di: 

- Siz, kendi davanızı o kadar 
kötü müdafaa ediyorsunuz ki, bu 
aöz:lerimi, sanki ben ıiı:in avukatı
nızmışım gibi söylüyorum. Bir ıiıa 
ra içer misiniz? 
Tabakasını açıp uzattı: 
- Yok, teşekkür ederim, dedim, 

sizin •igaral: rınız insanı birtakım 
hayalata kaptırıyor. 

Möwe gene sivri dişlerini göste
cerek güldü: 

- Nasıl iıteraeniz, dedi, benim, 
sabahları bir ıiıara içmek adetim • 
dir. 

Sigaras!nı Y~ktı, kibrit çöpünü bir 
tıarmak fıskeaıle denize attı. • 

- Demek .ki, benim sigaralarım 
•izi, ununadıgınız hayallere ıürUk
liyor. 

Bir taraf tan da omuzumu okıadı: 
- Sahi doıtum, bütün gördükle

~i niz tirndi size ~~Yal gibi gelir. 
Parmagile denızı ıöaterdi: 
- Şimdi siz:, şu uların altında 

Alman denizaltı gemileri için cep
Jıane, erzak, herşey, heuey mevcut 

olduğuna inanıyor musunuz? Bu -
nu başkalarına anlatınız, bakalım si 
ze ne cevap verecekler? Gülerler, 
vallahi gülerler .. 

Beynim yeniden 6arsıldı, elimi al 
nımdan geçirdim. 

Etrafımızdaki •İs ıüratle dağı • 
hyordu. Son yıldızlar sönmeğe baş 
lam ıslardı. 

Da.lmışım. Möewe !arkına vardı: 
- O kadar dU~Unme}rin canım, 

dedi, bunlar olagan işlerdir. 
Artık dayanamadım, kendimi ka· 

marama atmak için merdivenlere 
doğru fırladım. Bir kamara, iki ka
mara, en nihayet benim kamaram .• 
Kapının tokmağına yaıpııtım. Ka
palı 1 kilitlenmiı kapı) O zaman ha· 
tırladım. Arkadaki ıCinneyi ıüren 
bendim. Lombar deliğini açan ve 
oradan denize atlıyan bendim. Ha
yır, hayır, hic te rüya görmiyor -
dum .. Hakikatin olduğu gibi için • 
deydım. İnsanın bu kadar kendisi
ne. kafasına emniyeti olmaz mr? 

• Ben bütUn bu gördüklerimi an -
latıp i'bat edemez miyim? nu,un • 
düm, sahi, iabat etmek gUç bir§ey 
olacak. Fakat hiç de azmimi kırma
dım. Ne olurn olıun. bu yeri arat • 
tıracağım, bulduracağım ve içinde
kilerle beraber hepsini yok edece • 
ğim. ' 

Nice'den Fontainbleau•ya ridiyo
rı&m. Hltıralarım dağılmasın diye 

yazıyorum, yazıyorum. Sayfalar, say 
faları kovalıyor. Hillha yazacağım 
raporun müsveddesini hazırlamış -
tım. Günil gününe, saati saatine 
herıeyi olduğu gibi, gördüğüm gibi 
yazmıştım. 

Hatta bu raporuma kimsenin inan 
mryacağını da düşündüğüm ı~ın. 
en ıonunda yalvarırca sözlerime e
hemmiyet verilmeaini de rica ettim, 
Beni çağırınız, arıyalım, mutlaka 
bu yeri bulalım. O kadar u.mimi yu 
dım lci, sözlerime inanmalarına im· 
kan yoktu. 

Fakat, ıizlere ıaıılacak ıcyler an
latayım. Ra.porum daha nazırın eli 
ne vumadan müıkülit başladı. İlk 
defa yazılarımı okuyan miralay be
nim için: ''galiba bu adam deli!,, 
demiş. Gittim, konuştum, söyledim, 
azkaldı, kUçük rütbeme rağmen mi
ralayla boğaz boğaza gelecektim. 
Doıyayı en nihayet göndertme

fe muvaffak oldum. Evvela alaya, 
alaydan fırkaya, fırkadan ikinci mu 
dürHiğe, oradan da erkaniharbiye -
ye ... 

Raporum nazırın eline vardı mı, 
varm&dr mı bilmem. 

Muharebe ba•lamış. Günler, haf
talar, aylar geçiyor. Birçok tehir -
ler tarihe kanlarile adla.rını yazı • 
yorlar. 
Müthiş Alman dalgaaı Paris ka

pı!Qrını aanalıyor. Blitün nezaret • 
lcr pılıyı pırtıyı toplamıılar, arka-

lara, mümkün olduğu kadar arkala- ladı: 
ra kaçmışlar .. Artık düşünün, bi - - Az sonra gel beni gqr, sana 
zim dosya bu kargaşalığın içinde söyliyeceklcrim var, dedi. • 
neler olmuştur? Birkaç saat sonra tekrar çiftliğe 

Evet, kimbil.ir neler olmuştur? geldim, Yaver yalnızdı. Bana ne • 
Kimbilir şimdı hangi tozlu köşeler zaretin bir bordrosunu verdi. 
de uyuyor? ~i.lmiyorum. Sandalyeye oturmağa alışmış a -

Birinciteşrının ilk günlerinde bir damların icat edebilecekleri tahe • 
akşam, Belçikada, Kemmel tarafla - serlerden biri .. Bu bordro hali ya
rında bir yerdeydik. Harbilerimizle nxmdadır. 
ilk dcf a sipere girmiş bulunuyor - De Soliers cüzdanını actı. BaJhk-
duk. lı, sararmış, katlanmış bfr klÇıt çr. 

Alay k~mandanı beni çağırdı. kardı. İhtimamla açtı. Kimblhr kaç 
Karargahı, çayırların, çitlerin a- defa okumuı olacak ki, artık kağıt

rasında harap, eski bir çiftlikti. Be ta hemen hiçbir hayır kalmamııtı. 
ni, sözüm ona bir salona aldı. Zey- Masanın üzerine açtı: 
tinyağr kandilinin verebileceği en - Okuyunuz l Dedi. 
kötU bir ışık isinde, alelade bir ma- De la Fougue, Saınbardier ve 
.sanın başına geçmiş oturuyordu. Terraire eğildiler ve okudular: 

Uzaktan uzağa da top sesleri... Harbiye mz.areti 
Alay kumapdanı bana bir kağıt Er.kaıırhaıbi~ daire~ 

uzattı: . /kinci ~ube 
- Siz bir rapor vermişsiniz. de - Numl!ra: JJ7S6642 

di. nazır, dosyanızı geri gönderi - ''Mülhim De Soliera'nin erkini-
yor. Al!nız. harbiyeye gönderdiği ra.por, ciJdi 

Ellerım, dosyayı alırken titriyor hiçbir esasa istinat etmedifi için, 
du. Sordum: olduğu gibi kendisine &önderi ı -

- Miralayım, hiçbir muamele ya- mi§tir. Umumi harbin ilanı Uzcri • 
pılmamış mı? ne, heyecana gelen bazı zabitleri • , 

Alay kumandanı omuzlarını silkti mizin yapabilecekleri ihtiyataızhk-
ve kısaca kesti: lara karıı, kumandanlarımızın ted-

- Hayır, dedi: hiçbir muamele bir almak hususunda daima müteyak 
yapılmamış. kiz bulunmalarını ?ildirlriz ve n-

Tam dışarıya çıkarken kumanda- bitlerimizin erkanıharbiyemizi bu 
nın yaveri, en inandığım arkadaş - kadar beyhude yere .. meıgn! eden 
lardan bir yüzbaşı, kolumdan yak~- 1 manasız raporlar goııdcrmelerine 

Harbiye nbırı fjar:rtr.rıa 
11
yoP 

Y.?vcr kaymakam: imza oJaı111 dil: 
De Soliers yerinde duraııu~0au .. 

.":"' GördünU.z ya, diy.ordu, .go~ö)"ıe 
nuz ya! Ne cevap verıyorla·· ıJ~ 
diklerime inanmadılar. Ben unı gel" 
harbin ilanı Uz:erine heyecana 
miş bir zabitmişim. . aldı~ 

1915 ıenesinde ilk iznirn' h~ıı1'" 
ğım zaman, Parise gittim ve tıeriıt• 
harbiye ve bahriye nezare 
ba§ vurdum. . ·ıc yo1'-
0rtalıkta hiç bir değişıl~l~LI bllf 

Herkes yüzüme gülüyor çog i 0 r " 
larını 5evirerek lafı kısa keS '/ 
!ar. Bazıları da: f e11öi11'-

- Siz merak etmeyiniz c nid'll 
diyorlar, biz tetkikatımız.ı yei 5iıf 
yaptırıyoruz. Tabii netıce}' 
bildirirler. . eri111 

Hani neredeyse, beni delı ·~in ıı• 
koy•caklar. Meğe.r Möewe 
k; dar hıtkkı varmış 1 

Bana ne demic.ti? 
11 

bô>'1' 
T ' ' &e f" - De Soliera, demıştı, ;ı.er te 1 

lir rapor vtrdiğin zarnan. e:il1· va 
fi edeceksen, onu da edemez cterıer• 
lahi ımfn aklından tüphe e 111 

Sahi, ne kadar hakkı vır~aklh'e" 
Fakat Akdenlzde yalnız ırıttt" 

gemilerimizin değil, filo~u:: bat• : 
sup parçaların da birer bır a sıP 
rıldıklarını chıvdukça, kabı:ılvar J 

[Arkası 



- 25. s. 935 

Sara~hanebatıHorhorCaddesl ~~~~~~~~~~ .. 

1 H • L• 1 e Ana - ilk 
istanbul Harici Askeri Kıtaatı ilanları 

Cinai Miktarı Tah.Fiati İlk Te- Sartna· Eksiltme İhale İhale tı.ı. 
' Kuruı minatı me pa- ııeldi tarihi ıünli saati 

\'iin Çorap 
1Pliği 

Lira rası K. 
22000 Kilo 180 2970 187 Kapalı 28·8·935 Çarıamba 11 __ .,., 

~1§lık el. 
bısclik ku. 
i~ş 65000 met. 250 9375 813 

1 u1~ Çorap " 
28·8·935 Çarşamba 15 

p •ği 
~ışlık el- 18000 Kilo 180 2430 ı 53 •• 

bıscJik 

2·9·935 Pa.zartesi 11 

kuınaş 
~Putluk 60000 met. 250 8750 750 ,, 

~ı~~ş el. 50000 ,, 270 8000 675 l• 

,, 15 

S-9·935 Pe?lembe 11 

lSclik 
~Uına 

ş 56000 .. 250 8250 700 •• 5-9-935 15 

al Şartnamelerinin yukarda yazılı Fiatlar karştlığında 
d Il1ak ve örneklerini görmek isteyenler her gün öğle
en sonra Komisyona gelmeleri. 

11 
Eksiltmeye gireceklerin yukarda yazılı kanuni temi

~tları ile arttırma eksiltme kanununun 2 inci maddesi .. 
~·~ birinci Fıkrasında ve 3 üncü maddesinde yazılı ve
e~ alarl_a teklif mektuplarını ihale günü ve saatinden 

. az hır saat evvel Ankarada M. M. V. Satınalma Ko-
ll1ısyonuna vermeleri. (J 40) ( 46 7 2) 6o28 

••• 
k Sankamışda bulunan ilk inanç parası makbuz ve 

3 
ıtaat için azı 27000 çoğu 2490 sayılı kanunun 2 ve 
06oo kilo sade yağı ve a- 3 üncü maddelerinde yazılı 
~ 3 milyon çoğu üç milyon belgelerle birlikde teklif 

0
; 1 YÜZ bin kilo ituru çam mektublarını ihale saatin-
.. unu 28-8-935 çarşamba den bir saat evvel Ankara

g-Unü saat 1 O ve 11 de Sa- da M.M. Vekaleti Satınalma 
~kanuşda Askeri Satınal- Komisyonuna vermeleri. 
~ a Komisyonunda kapalı {138) (4670) 6027 

darfla eksiltmesi yapılacak- * * • 
bır. Sade yağının tahmin 129000 kilo sığır eti ka-
v edeli 15840 liradır. Mu- palı zarfla eksiltmeye kon
d akkat teminatı 1188 lira- muşdur. Muhammen be
t ır. Kuru çam odununun deli 19350 lira ve yüzde 7 ,5 
da.hrnin bedeli 36 bin lira- ilk teminat 1452 liradır. 
?.~· M~vakkat teminatı Şartnameler Komisyondan 
lt OQ lıradır. Şartnamesi bila bedel alınabilir. İhalesi 
1°nıisyonda görülebilir. 4 EylUI 935 çarşamba gü-
t steklilerin teminatlarile nü saat 15 de :grzincanda 
seklif mektublarını belli Tümen Satınalma Komis
t ~tten bir saat evvel Sa- yon unda yapılacakdır. Sart 
~ amışda Askeri Satma!- namenin dördüncü madde
r· a Komisyonuna vermele- si mucibince istekliler teklif 
1• (141) (4665) mektublannı 2490 sayılı 

· 6025 arttırma ve eksiltme kanu
* * ~ 

6000 çift kundur.a kapalı 
~rfla eksiltmeye konul-
uşur. İhalesi 2-9-935 pa

~rtesi günü saat 1 O da M. 
ltı: Vekaleti Satınalma Ko
li ısyonunda yapılacakdır. 
\>eep~in~ biçilen eder 30000 
t ılk ınanç parası 2250 li 
~adır. Şartnamesini 150 
t~ruşa almak ve örneğini 
tkı:nek isteyenler her gün, 
s sıltmeye girecekler 2490 
~~ılı kanunun 2 ve 3 üncü 

1 a.ddelerinde yazılı belge-

b~rle ilk inanç makbuzlarile 
ırrk ih 1 de teklif mektublannı 

\> ~le saatinden bir saat ev
ı: . Ankarada M. M. Veka
tı tı Satınalma Komisyonu-

a( \1enneleri. ( 13 7) 
4669) 6026 

••• 
l'la.168000 kilo Sığır eti ka
ş 1 zarfla 4 Eylfıl 935 çar-
~;nba ~-ünü sa~t 15 de İz
lı~te Tumen bınasındaki a
tk .\1e satım komisyonunda 
\>a~ııtmesi yapılacaktır. Mu 
<h at teminatı 1173 lira
l{ r. _Şartnamesi her gün 
ts~;nı~yonunda görülebilir. 
lın klıler 935 senesinde a
l'· ?l:ıış f otografh ve tasdikli 
b~caret Odası vesikasını 
ta raberlerinde bulundu
cb~aklardır. Kapalı zarflar 
.rnı ·· ttı· gunde saat 14 de Ko-

ı~~:ro? Başkanlığına veri-
hr. (147) (47?.1) 

5143 

*•• 
~ış~~OO metre mavi renkde 
lı ~ 1 elbiselik kumaş kapa
l'tıu a~fla eksiltmeye konul
der ş ur. Hepsine biçilen e
ta81 

1
16500 ve ilk inança pa 

29 .. 
8 

.. ~38 liradır. İhalesi 
saat 

1 
35 perşembe günü 

?li :P O dadır. Şartnamesi
tıi g~rasız almak ve örneği-
t\in °:k~k isteıenler her 

Siltmeye girecekler 

nun 32, 33, 34 CÜ maddele
.Tİ ahkamına ~evfikan tan
zim ederek ihale saatından 
bir saat evvel Erzincanda 
Tümen Satınalma Komisyo · 
nuna vermeleri. ( 13 9) 
(4671) 6142 

••• 
Askeri Lise ve Orta O-

kullara Öğretmen aranı
yor. 

1 - İstanbul ve Bursa
daki Liselerle Kırıkkale As
keri San' atlar Lisesine ve 
orta okulasına ve Erzincan, 
Konya Askeri orta okulla
rına her ders için öğretmen 
alıftacakdır. 

2 - Öğretmenlerin ka
nuni şart vasıfları taşıma
ları gerekdir. 

3 - Bu gibilerden istek
li olanların dilek kağıtları
nı Ankara' da Askeri Lise
ler Müfettişliğine gönder
meleri. 

4 - Dilek kağıtlarına i
liştirilecek kağıtlar şunlar
dır. 

A - Fotoğraflı ve tas
dikli fiş 

B - Çıkdığı yüksek o
kulanın şahadetnamesi ve
ya tasdikli sureti 

C - Üniversitede imti
han vererek ehliyetname al
mış ise bunun tasdikli su
reti. Bunlardan tetkik e
dildikten sonra uygun gö
rülenlerden aynca hüsnü
hal ilmühaberi, sıhhat ra~ 
poru ve teahhüt senedi is
tenecekdir. 

5 - Ücretler şöyledir : 
İstanbul'daki Askeri Li

seler için Riyaziye ve Fizik 
derslerinin aylık ücreti 108 
liraya, diğer dersler ücreti 
98 liraya kadardır. Bursa 
Lisesi için Riyaziye Fizik 
ve Kimya derslerinin aylık 
ücreti 12 6 liraya diğer ders-

lerin ücreti 108 liraya ka- 1 Leylt • "eharf ayrıye s Ot L. dardır. Kız • Erkek 1 e erı (dre;v;rmelı~ı)e 
Kırıkkale San'at Lisesi 

için Riyaziye ve Fizik 165 ilk ıınıflardan itiharen ecnebi liıa.nına çok ehemmiyet •erilir. Kızlar kısmı ayrı dairele d d" 

liraya kadardır. Diğer ders- M ekteb~n :~~·i 'j~ob~•l.eri -~· teh•~ ı~!·b~k. b .. ırün ••lerinden aldınhr. l.teyenlerin ad; .. ~.;. tarif. 
lerin aylık ücreti 126 lira- ı En~·m~e~g;;;;;on~e!!!!rı!!!!r!!!!!!.~m~·~·~mtkı adn ann· ykt'" Dl" l ııindedir. Kayıtlara batlanmışbr Her gün 10 dan 16 ya !I • 
ya kadardır. Konya orta o
kulası için. bütün derslerin 
ücreti 108 liraya kadardır. 
Erzincan orta okulası bü
tün dersler 12 6 liraya ka
dardır. 

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

7 - İsteklilerin 1 Eylül 
935 tarihine kadar müra
caatları. ( 15 5) ( 4 7 2 7) 

6094 

* * * 
İzmir Müstahkem mev-

ki kıt'atının 236,000 kilo 
un ihtiyacı kapalı zarf u
sulü ile satın alınacaktır. 
İhalesi 6-9-935 cuma günü 
saat 16,30 da İzmir Müs
tahkem Mevki Satınalma 
Komisyonunda yapılacak
tır. Şartnamesi her gün 
komisyonda görülebilir. U
nun tahmin edilen mecmu 
tutan 24780 liradır. Temi
natı muvakkat akçesi 1858 
lira 50 kuruştur. İsteklile
rin Ticaret Odasında kayıt .. 
lı olduklarına dair vesika 
göstermek mecburiyetinde
dirler. Münakasasına işti
rak edecekler 2490 sayılı 
kanunun 2 ve 3 üncü mad
delerinde yazılı vesikalarla 
teminatı muvakkata mak
buzlarını ve teklif mektup
larını ihale saatinden en az 
bir saat evvel Komisyona 
vermiş bulunacaklardır. 
(177) (4879) 6272 

••• 
İzmir Müstahkem mevki 

Merkez kıt'atının tayyare 
ve Deniz Krt'atının 247250 
kilo Sığır eti 15 00 kilo ko
yun eti 2450 kilo kuzu eti 
bir kıt• a şartname ile ve ka
palı zarf usuliye satın alına
caktır. İhalesi 5-9-935 per
şembe günü saat 16,30 da 
İzmirde kışlada Müstah
kem Mevki Satınalma Ko
misyonunda yapılacaktır. 
Şartnamesi her gün Komis
yonda görülebilir. Sığır eti
nin beher kilosu için 19 ko
yun ve kuzu etinin beher ki 
lo su için de 40 kuruş fiat 
tahmin edilmiştir. Teminatı 
muvakkata akçesi 3641 lira 
81 kuruştur.İstekliler TiCa
ret odasında kayıtlı oldukla 
rma dair vesika göstermek 
mecburiyetindedirler. Mü
nakasasına iştirak edecek
ler 2490 sayılı kanunun 
2, 3 üncü maddelerinde ve 
şartnamesinde yazılı vesika 
Iarla teminatı muvakkata 
makbuzlarını ve teklif mek
tuplarını ihale saatinden en 
az bir saat evvel komisyo
na vermiş bulunacaklardır. 
((178) (4880) 6273 

• * * 
Balıkesir Garnizon hay-

vanatı için 400 ton yulaf 
10-9-93 5 salı günü saat 
16 da ihalesi yapılmak üze .. 
re kapalı zarfla eksiltmeye 
konmuşdur. Tahmin bede
li 18000 lira, muvakkat te
minat mikdarı 1350 lira
dır. Şartnamesi her gün 
komisyonda görülür. İs
teklilerin tekliflerini ihale 
saatinden bir saat evvel Ba
lıkesirde Kor Satınalma Ko 
misyonuna vermeleri. 
(186) ((4910) 6277 • • • 

Hepsine biçilen eder 
38500 lira olan on dokuz ka 
lem saratiye malzemesi ka-

a ar ıre or uğe müracaat. Telefon: 20S30 6391~ 

lstanbul Liseler Arttırma Eksiltme kurumundan: 
Cinsi Miktarı Teminatı Tahmin 

Lira K. bedeli 
Eksiltme Gün 

ve saati 
. Eksiltme sekli 

Odun çeki 1339 
Manğal kö-

225.96 225 K. 10-9-935 Salı 
saat 1"4 te 

Açık eksiltme 

muru 12900 kilo 33,86 3,5 
" 14,30 da Kriple maden 

kömürü 22 Ton 27,22 1650 " " . ,, " 14,45 de 
Kok Kömürü 262 ,, 373,35 1900 
Tüvenan ma- " ıs de 

Kapalı zarfla 

den 250 ,. 196,87 1050 
K '"'l 1 " " ,. " " 'h ur1un;umu~a bag ı stanbul, Beyoğlu ve Bogaziçi, ve Kadıköy, Heybeliada 

cı et erındekı Okulların yakacak ihtiyaçları şartnamelerine göre l _ 
rında İlk teminatları ile eksiltme şekilleri ve eksiltmenin gün ve sayaatnl a -
gösterilmiştir. • en 
. Eksiltme İs~anbul Kü~tür Direktörlüğü binasında toplanan Kurumda yapı
lacaktı:: Eks:ltfneye_ gırecekler 935 yılı Ticaret Odası ve 2490 sayılı kann
nun:ı gore Belg~ ve Tıcare~hane naı:ıına hareket edenlerin Noterlikten alınını 
vekaletnamelerı vermelerı mecburıdir. ş 
... Kapalı zarfl~n:,ı ~anununa gö_re be~li saatten bir saat evvel Kurum Başkanh
gına zarflar m~~~~lu olarak verılmesı . ~-e tem.inatların belli günden evvel Lise
ler Muhaseb7cıl.~gıne K_~rum Sekreterlı gınden alınacak yazı ile yatırmaları 
ve şartnameyı gormek uzere de Kurum Sekreterliğinden sormaları ilan olunur. 

(5068) 

!J11111111111111111111ııııııııııııııııır• A k L. 
~ VAPURCULUK§ s eri ıseler müdürlüğünden: 
§ Türk Anonım Şirketi § A~ke.ri Lise~erin son sınıflarına talebe almmağa de-
: lstanbul Acentabğı § vcın: edılecekdır. İstektilerin 30 Ağustos 935 tarihine 
E Liman Har., Telefon: 2292.5. : kadar İstanbulda bulunan Kuleli Maltepe Askeri Lise-
: : lerile Bursadaki Bursa Askeri Lisesine veya Askerlik 
~ Trabzon yolu ~ Şubelerine müracaat etmeli. ( 181) ( 4908) 6275 

§ TARI vapuru 25 Ağustos E fiiiii!iiiiiiiiıiii"~~!!!!!i!i~~~~~!!iiiiiiiii~~~~!!!!!!!!!!!!~~~~~~;;;;;o.j 
E PAZAR ıünü saat 20 de Rize· E ı ıı--s fi 

i.:,~.~~~.7.-111111111111111111111111111~ ü m e r B a n k 
Bayanlar: 
Nisanlılarmızm iç CEamaşırlarını ıs· 

marlamadan evvel unutmayınıı: ki 
DA VlD büyük gömlekçi mağazası, 
pijama, rob dö şambr, gömlek yap
~ağa elverişli ve en müşkilpesentle· 
rı de memnun edecek derecede zarif 
ipekli kumaş çeşitleri getirmiştir. ı 

Beyoğlu, Galatasaray Lisesi kar· 
şısında ve Ankarada, Bankalar cad
desinde No. 23. 

pah zarfla eksiltmeye konul 
muştur. İhalesi 11 Eylül 
935 Çarşamba günü sacit 
·15 dedir. İlk inanç parası 
2887 .. lira 50 kuruştur. 

Şartnameler 193 kuruşa 

M. M. Vekaleti Satınalma 
Komisyonundan alınır. 
Eksiltmeye girecekler ilk 
inanç parası mektub veya 
makbuzlarile 2490 sayılı 
kanunun 2 ve 3 üncü ~ad
delerinde yazılı belgelerle 
birlikte teklif mektublarını 
ihale saatinden bir saat ev
vel Ankarada M. M. Veka
leti Satınalma Komisyonu
n;:l vermeleri. ( 18 5 ) 

(4911) 6278 

Kapalı zarftan pazarlığa 
geçen 108200 kilo sığır e
tinin ilk pazarlık eksiltmesi 
2 Eylül 935 pazartesi saat 
16 dadır. Bir kilosunun 
muhammen bedeli 24 ku
ruş ilk inanç parası 1928 
lira şartnamesini istekliler 
Çorluda Satınalma Komis
nundan bir Iira3 O kuruş kar 
~dıe-ında alabilirler.Pazarlı
O-a istirak edeceklerin belli 
gün ve saatten evvel mu
vakkat teminat makbuzu 
ve lazım~elen vesaikle be
raber komisyonumuza gel
meleri. (180) (4913) 

6280 

Umumi M.üdürlüğünden: 
Bahkamız rıam ve tlesabına l'YL.UPaD müsa-

1 

l:falia tıe \truhtellf "aartlij,I mDhendl.tft~sili lçhl 
on talebe gönderilecektir. 

Biri Üniversite kimya ve elektro mekanik şube· 
lerl mezunlarına ve di§eri de Lise mezunlar.na 
ald bulunmak üzre aynı zamanda iki müsabaka 
imtihanı yapllacaktır. 
MUsabakaya girebilmek iCjin şartlar bervechHitidir: 

A - Unlversite kimya ve elektro mekanik şubeleri 
mezunları iCjin: 

1 - TUrk olmak; 2 - Yaşı 20 den 25 arasm
da bulunmak; 3 ·- Askerlik vaziyeti muntazam 
olmak; 4- Tam sıhhatli olmak; 5 - Oniversite 
kimya ve elektro mekanik şubelerinden son ÜCj 

sene zarfında diploma almıf bulunmak; 6 - Ban
kaca istenecek kefaleti verebilmek. 

B - Lise mezunlara i~in: 
1 - TUrk olmak; 2 - Yatı 18. 25 arasında 
bulunmak; 3 - Askerlik vaziyeti muntazam 
olmak; 4 - Tam aıhhatli olmak; 5 - Bir TUrk 
Lisesinin son UCj sene zarfında iyi derece baka· 
loryaaını. almıt bulunmak; 6 - Bankaca iste· 
necek kefaleti verebilmek. 

Kayıd ic;in Sümer Bank Umumi mUdürlU§Unde 
Kimya aanayii 9ubesine müracaat edib aşa§ıda 
yazıh vesaiki vermek llzımd1r. 

1 - HUfus tezkeresi veya noterlik~e müsaddak 
sureti; 2 - Mektep şehadetnamesi veya noter· 
likCje müsaddak sureti; 3 - Askerlik vaziyeti· 
nin Avrupaya tahsile gitmeğe mani olmadı§ına 
dair askerlik vesikası; 4 - Sıhhatte olduğuna 
dair Şarbayllk doktorluğunca tasdikli sıhhat 
raporu; 5 - Dört vesika fotoğrafişi. 
Kayıt müddeti 15 EylQI 935 tarihine kadar olub 

bu tarihden sonraki mUracaatlar sureti kat'iyye· 
de kabul oıunmıyacaktır. 

imtihanlar EylOI sonunda yapllacak olup kat'T 
günü ayr1ca bildirilecektir. 

lstanbul Erkek 
Direktörlüğünden: 

San,at Okulu 

. ~amzet talebe kaydına başlanmrşdır. İsteyenler bir 
tstıda, nüfus kağıdı, aşı şahadetnamesi, dört vesika fo
toğrafile okul direktörlüğüne gelsinler. ( 4948) 

6322. 

Umumi neşriyat ve yazı işleri Müdürü: Etem izzet BEN tCE 
Gazetec.ilik ve matbaacılık T. A. Şirketi, İstanbul. Ankara ;:ad

iesi, 100.- Basıldığı f-er : TAN matbaası. 
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·~~~~~~~ LeylT ve Neharl~ - ~--~~~!!!!!!-~---~~· 

Boğaziçi Liseleri 
Eski F E Y Z i A T 1 Lisesi 

BoAazicjlnde: ArnavutköyUnde: Çifte Saraylarda 

1 

Kız ve Erkekler için ayri bölüklerde kurulmuf, ana 11nıfı, ilk kııımı, . ı 

Orta okul ve liııe sınıflarını havi ulusal bir müe11eııedir. 

Yıllardanberi kazandığı muvaffakiyetle tanınmıf olan mektep 
1

1

1 

kayıtlara başlamıştır. Kayıt için hergün uat ondan on albya 

kadar mektep yönetimine başYurulabilir. İsteyenlere mektep , 

~~~~~ tarifnameıi gönderilir. Telefon : 36 210 _ ___ - - ~ - - • 

, 
6254 

MERZiFON ~~-, 

Mektebi 1

" Amerikan 'Kız Hayat 
: il 

Lisan - Ticaret - Ev idaresi Kursları 
23 Eylülde ac;llıyor. Kayıd baflamıttar. 

Leyli ücret: 200 lira - Nehari ücret: 25 lira 1 

Orta derecededir. Buradan diploma alanlar Üsküdar - Amerikan 
11 

•• 
' Kıı Lisesine imtihanııız alınırlar. --- -- - __ 

6303 k k . 1. 
,...,.., e ı on ,. u c, u r . 

Ankara imar Müdürlüğünden: 
1 - Eksiltmeye konulan İş: Bcnd deresi Mezarlık 

şosesi keşif bedeli 64897,20 dir. 
2 - Bu işe aid şartname ve evrak şu11larrlır: 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Ntukavelc projesi 

,, 1 -- ..,. .. ' 

Ankara Otobüs işleri 
Direktörlüğünden: 

.L3A N V< A.S '\... 

lstan bu 1 üniversitesi 
Komisyonundan: 

A. 

Cinsi Miktarı Muhammen Tutarı Teminat 
Fiatı tarihi 

Maden kömürü 1125 Ton 17 Lira 19,125 L. 1434.37,5 Jl.9.935 14 
C - Nafıa işleri şeraiti umumıyesı 
E - Hususi ve fenni sartname. 
F - Keşif bedeli. 

Otobüs işyarlan için: 
Kok kömürü 1172 ., 19 .. 22,268 L. 1670,10 ., •• ,. 15 
Odun 1366 Çeki 2,5 •. 3,415 L. 256,12,5 .. .. ., 16 

G-Proje 
İsteyenler bu şartnameleri ve evrakı 3 lira mukabilin

de Ankara İmar Müdürlüğü muhasebesinden alabilirler. 
3 - Eksiltme ka~ah zarf usulü ile y,apılacaktır. 
4 - Eksiltme 6 Eylül 935 cuwa günü saat 16 da An-

kara Müdürlüğünde yapılacaktır. · 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 4495 lira 

muvakkat teminat vermesi bundan başka Nafıa işleri 
şeraiti umumiyesindeki şartları haiz ve ehliyeti olduğu
na dair Vilayet Nafıa Direktörlüğünden vesika göster
mesi lazımdır. 

6 - Teklif mektuplan yukarda Ü çiincü maddede ya
zılı saatten bir saat evvelisine kadar Ankara İmar mü
dürlüğüne getirilerek eksiltme komısyonu Reisliğine 
makbuz mukabilinde verilecektir. . 

Posta ile gönderilecek mektupların nihayet .3 ilncü 
maddede yazılı saat kadar gelmiş olması ve dış zarfının 
mühür mumu ile eyice kapatılmış olması lazımdır. 
Postada olacak teehhür kabul edilmez. ( 4 9 4 6) ( 2 2 5 5) 

6321 

Bölge San'at Okullarile Yapı Us
tası Okuluna Ahnacak Talebe 

Kültür Bakanlığından: 
Ankara, Aydın, Bursa. Diyarbekir, Edirne. İstanbul, 

İzmir, Kastamoni ve Konya Bölge San'at Okullarile 
Ankara Yapı Ustası Okuluna parasız yatılı olarak ta
lebe alınacakdır. Bu okullara alınacakların, 

1 - Türk olmalarr, 
2 - 13 yaşından küçük, 1 7 yaşından büyük 6lma

malan, 
3 - En •az beş sınıflı bir ilkokulu bitirmiş bulun

maları şartilc. 
İsteklilerin bulundukları yerlerin İlbaylıklanna 3 

Eyliil 1935 Salı günü akşamına kadar bir dilekçe, okul 
diploması veya belgesi üç tane belgelik fotoğraf, aşı 

11 O takım elbise ve kasket tahmin bedeli 1595 lira 
11 O palto tahmin bedeli 1320 lira 
11 O çift potin tahmin bedeli 5 77 lira. 
50 aded ceviz bilet kutusu tahmin bedeli 200 lira. 

Ayrı ayn açık· eksiltmeye konulmuşdur. 
Şartname ve mühürlü numuneler Ankara Belediyesi 

Otobüs İşleri Direktörlüğündedir. 
İhalesi 2-9-935 tarihli pazartesi günü saat 10,30 da 

yapı!acakdır. İsteklilerin yüzde 7 ,5 ilk teminatlarr ile 
relediye Otobüs İşleri Komisyona gelmeleri. ( 4970) 

' 6344 

Kültür Direktörlüğünden: 
ilk mekteblerde talebe kaydına 

eylülün birinde öaşlanacaktır. Birinci 

sınıflara bu sene 928 doğumlularla 
daha evvelki doğumlulardan arta kalanlar ahnacakt1r. 

Kültür Direktörü 10 Eylüle kadar bu· 

lunduklar1 yere en yakın okula, ~ocuklar1nı kaydet-
tirmelerini velilerden rica eder. (5015) 

6378 

Yüksek Mühendis Mektebi Arttır
ma ve Eksiltme Komisyonundan: 

Mektep Laboratuvarlari için bir adet taş kesme ve 
bir adet pardaht makinası alınacaktır. Bunların mec
muu fiatı 4000 lira ve birinci pey parası 300 lira ve 
açık eksiltmesi 25-9-935 tarihine gelen Çarşamba günü 
saat 14 tedir. İsteklilerin bu baptaki şartnamesini gör
mek için her gün ve eksiltmeye iştirak etmek için de 
arttırma ve eksiltme kanununun 2, 3 üncü maddelerin
de yazılı vesaik ve birinci pey paralarını havi makbuz 
ile. belli giin ve saatte Gümüşsuyunda Mektep binasında 
bulunan Komisyona müracaatları. ( 4654) 6033 

raporu ve özbeleklerile (nufus tezkeresi) birlikde baş •~~~~~ =~iiıiii!i!!~~• 
vunnalarr.(2259) (4947) 6342 = 31 Ağustoı Cumartesi gününaktamı = 

PANORAMA 
Bahçesinde 

SÜNNET DÜGÜNU 
Terzilik ve kürkçülük okulu direk
törlüğünden: -~~ Herrun bahçe müdüriyetine müracaat. Telefon: 41065 __ • I 

6394 
l - Namzet talebe kaydına başlanmıştır. --------------ıı-----.....;._,.. ___ I 
2 - Mezuniyet ve ikmal imtihanları 2-9-935 de baş- j ISTANBUL BELEDiYESi iLANLARI 1 

layacak ve 20-9-935 de bitecektir. Okul 30-9-935 de 
açılacaktır. Motosiklet, bisiklet, ziraat kamyon ve arabaları ile hususi, 

3 - Okulda Üç Şube vardır. kira, binek, tek ve çift atlı yük arabalarının plakaları değiştiril-
A - Dikiş Şubesi, Tahsil zamanı Üç yıl mcğe başlanmıştır. 
B - Biçki Şubesi Tahsil zamanı bir yıl Motosiklet, bisiklet numaralarının değiştinnc müddeti 30 Bi- · 1 

C · Ü rinciteşrin 935 tarihine kadardır. 
- Kiirkçüliik Şubesı. Tahsil zamanı ç yı1 Ziraat, binek, yük arabalarının değiştirme müddeti: 31 Birin-

4 - A ve C Şubelerine kayıt olmak için en az Ilk cikanun 935 gününe kadardır. 
okul mezunu, yaş 12 den kiiçük 16 dan büyük olma- Bu müddetin sonunda eski plakaların hükmü olmıyacağın-
n1ak, okula nüfus kağıdı, ası. sıhhat, göz raporları ve 4 dan bunlarla seyrüsefer edilmesi yasaktır. 
vesika fotografı vermek Iazımdµ:. Plakalarını degiştirecek olan vesait sahiplerinin cemiyetlerin 

5 _ Biçki Şubesine kayt şartları da dikiş Şubesi gi- elen alacakları fotoğraflı işletme beyannamelerini ve ikamet-

Mangal kömürü 2200 Kilo 3,5 Krş. 77 L. 5, 7 7 ,5 K .• , .. ,, 11 

İstanbul Üniversitesi Merkez binasiyle Fakülte 'il 
müştemilatının yukarıda yazılı mahrukatı 11-9-935 
Çarşamba günü Üpiversite binasında ayrı ayrı itıal• 
edilmek üzere kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmul" 
tur. İsteklilerin verecekleri zarf, teminat ve vesikalatı 
2490 sayılı ihalat kanununun maddelerine uygun olma& 
dır. Yukarıda yazılı mahrukatın ayrı ayrı olan şartna• 
meleri her gün Üniversite komisyon katibinden okunr 
bilir. Mektuplar ihale tarihi olan 11-9-935 günü saat 
13,30 a kadar Rektörlüğe makbuz mukabilinde veril
miş olması lazımdır. ( 4932) 

Kumbara sahiplerine her sen• 
daiıttığı ikramiyeleri 70,000 
liradan 20,000 liraya · çıkaran 

I ş Bankasının 

İkişer bin lira mükafatlı 
kur'alarından birincisi 

1 Eylül 935 de 
Ankarada çekilecektir 

b. 1 gah adreslerini mahalli nahiye müdürlüğüne tasdik ettirdikten 
ıdir. Ya nız yaş 16 dan küçük 20 den büyük olmaya- sonra Emniyet altıncı şube müdiriyetine müracaat etmeleri, 

cak ve dikişten imtihan verilecektir. Hususi mahiyette bulunan (motosiklet, bisiklet, hususi binek 
6 - Okul yatısız, parasız ve niharidir. Fazla bilgi arabası) sahiplerinin cemiyetlere müracaatlarına mahal olma-

için okula baş vurulması. ( 4981) yıp Emniyet Altmcı Şube Seyrüsefer kısmından alacakları bc-

Yeni tertib ikişer bin lira mükafatlt 
· beş kur'a her senenin Şubat, Hazir• r 

Temmuz, EylQI ve Birinciklnun ayl 
rının ilk günü ~ekilecektir 62 Adres: Sultan Ahmet Dizdariye. 0 Telefon. 22480" yannameleri nahiyelere tasdik ettirdikten sonra Altıncı Şube 

6373 Müdürlüğüne getirerek plaka atmaları ilan olunur. (B) (5065) 


