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t QQcuda: 

Peyami Safa'nm fıkrası : 
"Buhrandan sonra harp'' -
Sir. ne dersiniz l - Şehir 
haberleri. 
Ankara telırafları - Sad
reddin Enver'in " Ekono
mik konuımalar" 1 - Fe
Jek'in fıkrası : "Sinameki". 
Aziı Hüdai Akdemir'in tef
rikası : " 'Bizde casusluk·" 
- Sailık öiudıi - Sevi~
meler, evlenmeler. 
Son haberler - Matmazel 
Doktor. 
Memlekette TAN - Şat
ranc;;. 
Ordu terfi listesi. 
Dunya gazetelerine gore 
hid~eler. 
Kazan Hanlıimm son gün
leri - Faydalı bilgiler 
Hikiye. 

Doğu 
ıllerinde 
Başbakan 
lsnıet lnönü doğu alanında 

k!tk güne sığdırılan yedi sekiz 
:~~ kilometrelik tarihi bir tet

ht seyahati yaptı. 
Şarkı. en gizli köşelerine, en f2ak uçlarına kadar gezdi. do

iftı. 

• Başbakan. dört yüz bin kilo-
tlıetrc murabaı bu koskoca ülke-

~ •jWlft~hfc~IHantlı\1şlP: 
tlt güneşin seyri giıbi şqma
~n, tam bir birlik gösteren iki 
r'ka~k varbkla karşılaştı. Bun
dar ~ıç bir yerde hiç bir suretle 
tğ1şmedi. 

'IJ l - Yolda, köyde, şehirde. 
t tlb~sıl her konakta her uğrak
aiı guya: bir aile arasında, bir 
L e ocağında imiş gibi Atatür-
1\:t ka · · llnı rşı, man, scvgı, saygı ve 

Ut değişmedi. 
2 - Gene bu kocaman ülkede 

;:ıık.i: bir askeri veya jandarma 
~ızonu geziliyormuş gibi ku
~ d~anlarda, zabitlerde, cfrat
bti .~•siplin. onör değişmedi : 
de ~k kumandana, aşk ve iman 

Clflnedi. 

• 
~Son yüzyıl içinde Çarlık 
~ re.helerinin ıztıraph tari
!İlıdttöğsünde taşıyan şark ille
~ b, bu kahramanlar diyarınS: defa idare ve huzur yo
ti) . alınan kat'i ölçüler cibnu
~n cezri düşüncelerini yak
~an ve canlandıran bir da-

• 

• ~~e bu geniş ana gövdede 
~""-~e faydasız kalan servet 
~'41!1tlannı, madenlerini, or
Slr'rnı işleterek, güzel ova
~ &ulayarak milletin yaşayı
~ bir elverişli, devlete de verim
~, d hale koymak için yerinde 
~ eğerinde yapılan araştmna
~ lat'kın ekonomi alanında 

aij'.nb bir kalkınmadır. 
1\ ~ bir kudret ve siyaset
' ' ımırlanna doğru ün 
~evlet Demiryolları ana 
~ n iki sene önce Erzirı
'i ~e t~eıi, Erzuruma erişnıe
>eıı~haşsa Iran transit işinin 

ıki, tarihi ve tabii is
çevrilmesi şark ille-

~--' refahını miijdeleyen 
~ Yukardan gelen bir sa-

• 

"" . . ~o~thııt isk"' k··ı .. . 1 . ı.-: .«1t~ an, u tur ış erın-
~ "e b ka~ın isabetli düşünce
~tl~ u Ugurda yapılacak mü-

vc fedakarlıklar şarkı 
[Arkası 5 incide] 

Tıhain UZER · 

Habe~istan Salibiahmeı ce:miyıetı•ndlet harp haJi.nd'e asket~ hir:mtt ede-ı 
ceklerim and. iç;-en kıid''.mlar . 

HABEŞ MESELESi ETRAFINDA 

ingilizler Fransanın 
Fikrini Sordular 

Fransızlar italyaya karşı zecri tedbirler 
ahnmasının a 1 ey hinde bulunu. orlar 

Fransız kabinesi 
bugiin toplanıyor 
Londra, 28.A.A. - Daily Mail ga
~~: l\(, •• ., ... J;nft'lit'I .Y\(P'"""rJ'r~'I'! 

veraıgı <ııyevtt11n ·ı 50zu nak et -
mektedir~ 

BugUn Bolzano'da yaıpılKak o .. 
Jan kabine konseyinden sonra İt?.l-ı 
ya hük(ımeti, Britanya imparator~ 
luğunun bütün haklarına hünl'et 
etmegc hazır olduğunu ve İtalya
nın, Britanya menfaatlerine zarar 
verebilecek istidatta hiçbir niyet 
beslemediğini , bir bildirikle neşre
dece kti r.,, 

Manevralar 
Bo.Jz~mo, 28 A.A. - Mussolini, 

bugün de manevraları teftişe de
vam etmiştir. 

lngilterenin raporu 
Londra. 28 A.A. - Eden ve Sir 

Samuel Hoare, İngiliz delegasyo -
nunun Cencvrede takip edeceği 
hattı hareket hakkında görÜ!mütler 
ve Edenin 4 Eylulde konseyde ya· 
pacagı diyev vıcya vereceği raporu 
gözden geçir'mişlerdir. 

Diyev veya raporun metni Fran
sa hükumetinin fikri alındıktan 

Frt!1nsız B41bil'Janr Laval ~ lngiliz 
selim Coır.ç Klark 

ıonra teapit edilecektir. 
İtalya, Habeşiıtanın Ulu•lar Sos

yete~inden çıkarılmasını istediği 
takdırde. büyük devletlerin alacak
la.rı durumu incelemek üzere Pari~ 

[Arka11 3 üncüde) 

Doğu Gezisi 

Tarım, Kültür, Sağlık Ba -
kanları Doğuya Gidiyorlar 

Üçüncü İnspek
terlik Teşkilatı
nın Etütleri 
Yapılıyor 

T. Uzer de EylOlde 
bölgesine gidiyor 
Üçüncü genel inspekterlik tets-.. 

·kilitına ait ihzari hazırlıkılara d;~ 
vam edilmektedir. İnspekterlik. 
bütçe Kamutay4an çıktıktan sonra, 
•lkinc.i teşrinin 15 ine · doğru filen 
işe başlayacaktır. 
· Öğrendiğimize göre, bu teşkili -! 

tın kadrosu, birinci isnpekterlik 
·kadrosundan daha geniş hazırlana• 
caktır. 3 üncü genel inspekter Tah
&in Uzer. Eylul ortalarına doğru 
yeni teşkilat bölgesinde bir tetkik 
gezisine çıkacaktır. 
· Tarım Bakanı Muhlis Erkmen. 
.Ziraat· Bankası ~net Direktöriij 

F' •• çz .... WP• 

Tahsin Uzer 

Kemal Zaiml'C beraber bugünlerde· 
doğuya hal'Ckct edecektir. 
Tarım Bakanı. ekim ve sulama iş_, 

lerini yerinde tetkik ed~cek, ısla
hat programının tatbikinde Tarım 
Bakanlığına düşen ödevleri tespi'll 
t:dece ktir. 

[Arkalı 5 incide l 

Telefon Sosge-\ 
fesi ile Son 
Müzakere 
Mukavele yarm sabah 

imzalanacak 
Bayındırlık Bakanlığı ile Telefon 

Sosyetesi arasında imzalanacak satış 
mukavelesini hazırlamakta olan iki 
taraf delegelerinden mürekkep heyet 
dün İstanbul Postahancsinde Bayın· 
dırlık Bakanı Ali Çetinkayanın baş
kanlığında toplanmış ve geç vakte ka 
dar müzakerelere devam etmiştir. 
Dünklü müzakerelerde, hazırlanmış 
olan satı§ mukavelesinin bütün mad
deleri ayrı ayrı gözden geçirilmiş ve 
kabul edilmiştir. Buna göre biri 
türkçe biri de İngiliz
ce hazırlanan mukavele cuma günü sa 
bahı son olarak bir daha gözden ge
çirilecek, öğleden sonra da kat'i ola
rak İstanbul Postahanesinde Bayın
dırlık Bakanı Ali Cetinkaya ile sos· 
yete delegesi M. Gille tarafından im
zalanacaktır. 

Bulgarlar tahşidat 
Ve manevra haber
lerini tekzip ediyor 

Sofya. 28 (A.A.) - Bulgar Ajansı 
bildiriyor: Yunan matbuatı, Trakya
da Bulgar hududunda Türk kıtaatı· 
nın tahtid edildiğini ve Bulgaristan 
tarafından da mukabil tetbirler alın
dığını bildirmektedir. Hudut bölge· 
sinde hiçbir Bıugar kıtası tahfit edil
mediği ve hiç bir harekette bulunul
madığı için bu haberlerin Bulgarista
n• ait kıımrnrn, tamamen ve tahrika
miz bir surette uydurulmuş olduğunu 
bildirmeye mezunuz. 

~--".= ...... ~ 

23 MiRALA Y GENERAL OLDU 

Ordu Terfi Listesi Dün 
Kıt'a 1 a r a B i 1 d i r i 1 d i 

Terfi Edenlerin Tam Listesi 
Ankara, 28 (Özel aytarımız bildi

riyor) - Askel'i terfi .listesi .rük
sek tasdike iktiran etmış ve Su ba
kanlığı terfi edenleri bugün tel -
gra•fla kıtalanna bildirmi!tir. B~ 
seneki listede 23 miralay generallı
ğe terfi etmişlerdir. Terfi edenle
rin sayısı 1041 dir. 

Listeyi bildiriyorum: 
Korgeneral Kazım orgeneralliğe, 

Tümgeneral Halis, Sabit, Galip, 
Mümtaz korgeneralliğe, Tuğgene -
ral Sadettin, Mazllım tümgeneralli
ğe terfi etmişlerdir. 
Tuğgeneral olan miralayla1' şun

lardır: 

Piyade miralaylarından M. Ra -
sim, Yusuf Ziya, Mehmet Nuri, Ce
mil Tahir, Muharrem Mazlum, ls
hak Avni, M. Kemal, Ferhat. M. 
Tevfik. Osman Nuri, M. Nüzhet, 
A. Tevfik. 

Harita miralaylarından Abdür -
rahman, eczacı miralaylarından E
yüp Sabri, Baytar miralaylarından 
Kamil, Nurettin, Tabip . Miralayla
rından Ahmet Suphi, M. Raif. 

Deniz miralaylarından Şükrü de 
Tuğamiralliğe terfi etmiştir. 

Kurmay yarbay· 
hktan albayhQa Terli eden güzı1j,. gl"nr!M'1Crdcn: 

M. Süreyya Selinik, Ali Besim Kazrm, Halis 
Sarayköy. ı zi BuTSa, Mustafa Sofular, M. Zeki 

Kurmay binbatı- latanbul. M. Mümtaz Şam. Enver 
laktan yarbayhOa lstanb~l. Hakkı Hezar D~ama, .A. 

O V ide• ·k, M f E Nurettın İstanbul M. Nurı Be~ılc ... 
sman a ıatı usta a • · 

dime, Ali Rıza Osmancık, Ali Rem- 1 Arkası 7 incide] 

General Dirikl~ · Konu~tum: 

1: Türk Köyü Ve Köylüsü Nasıl Olmalıdır 
2: Turk illl>ayları Nasıl Çahşmalldır? 
i 1bay1 arın, ilçebaylann 
yaza kışa baknı '< 

dağlar arasında ve b . 

sma göre katır sırtında 

dolaşmaları ve köy 1 ü
lerin işlerini kovalama
lar1 lazımdır. Kalkmma, 
başka türlü olamaz 1 

• 
Bu sefer Yaf'tığım Izmir gezi

sile kanaat getirdim ki İzmir, 
yalnız idare mekanizması bakı
mından birinci sınıf önemi olan 
bir şehir değil, hintf;rlandı da 
sayıya katılmaık suretile insan 
enerjisinin ve toprak veriminin 
mikyas ve haddi üzerinde he
men fikir veren çok vasıflı bir 
yurt parçasıdır. 

Şehirlisinin alış veriş bilgisi 
ve kudreti, köylüsünün uyanık
lığı ve çalışkanlığı, toprağının 
türlü ürün veren sulaklığı ile 
yaratıcılığı, meşhur incirlerini 
ve üzümlerini benzersizliğe yük 
sclten ve ballandıran güneşi, lz
miri düny~ coğrafyasında en 
çok verimli diye tanrtmış olan 
Mısır Deltasile eş bir servet kay 

Dikkat 

Yarından itibaren başmaka
e sütunlarımızda arkadaşımız 
\li Naci Karacan'ın "Ege not
'arı" adıyla yazmağa başlaya· 
:ağı şu sıra makaleleri okuya· 
caksmız: 

1 - Türlıiyenin cenneti 
2 - incir bahçeleri 
3 - Cellôl•ölii I 
4- Çoban oluyorlar! 
6 - Sabah lıaranlıiınclal 
6 - Ege ue Muır 
T- Makine oe köylü 

Türk köylüriine, onan lıalkınmcuına en önce cliizpn bir yol, düzgün 
bir •ailık, teınd bir cfl fi• bütün bunları bGfGracalı ilbay, ilçebay, ko· 
munbay ltiaım. Bu rc.ünlercle /zmir ilinde Türlr lıöyüne yol, Türlr kö-

yüne efl yapdllılını ue General KtUım Dirilı'i ,örüyoraınu~. 

nağı haline ge~irmiştir. belerine ve idare adamı bilgisi -
Şüphe yok kı bu servet kay- ne göre bu yüksek inkişaf du

nağından ancak hükumet meka- rumunun nasıl başarılabileceği
nizmasmm mükemmel işletil- ni biraz görüştükten sonra, Ge
mes.i ve ~öylünün daha çok yük neral ilbayın, kafamdaki iki so
seltılmesı şartlarilc beklenen ruya, yani Türk köyü ve köylü
büyük verim alınabilir. sü ne haldedir ve na.sıl olmalı-

lzmir ve hinterlandından bu dır sorusile ilbaylarm, ilçebay
intibaları aldığrm bir sırada idi tarın ve komunbayların memle
ki İzmir panayırı dolayısile Şar ket meselelerini kafalarında na
bayhğın verdiği şölende yeri- sıl yoğurmaları ve nasıl calış
miz yanyana tesadüf eden Ge- malan lazımdır sorusuna en iyi 
neral Kazım Dirik'le tanışmak cevap verecek vaziyette bulun
fırsatını buldum, konuşmak zev duğunu gördüm ve sevindim. 
kini tattım. Izmirde on yıl ilbay 1 [Arbaı 6 meıda] 
lık etmi§ olmaktan doğan.te«ii· ı Ali N.cl KARACAN 
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------------------------------ Tayyare Bayra
mına. Hazırhk ~ 

BUHRANDAN SONRA 
HARP 

Dün buhran kelimesi moda 
idi, bugün: harp. 

Gayrimübadil 
Bonoları düşüyor 

Gayrimübadillere istihkaklarına mu 
kabil verilmiş olan bonolar son gün
lerde çok düşmüştür. Bonolar birkaç 
gündenberi 16 dan muamele görmek
tedir. Diğer taraftan gayrimübadiller 
komisyonu metruk mal satışına de· 
vam etmektedir. Buna rağmen bono
ların kıymeti, yükselmek lazımgelir • 
ken, bilakis düşmüştür. Gayrimüba • 
diller komisyonu eskiden satısa çıkar
dığı mallann kıymetlerine dört misli 
zammetmek suretile bunları müzaye
deye koymakta idi. Bilahara bu mal
ların satılmasını kolaylaştırmak için 
kıymetlerine bir misli zammedilme
sile iktifa edilmiş, ahiren bu zam da 
büsbütün kaldırılmıştır. Bugün bü 
tün mallar takdir edilen kıymeti üze
rinden satılığa çıkarılmaktadır. 

'! Ne Dersi~iz? "'' \ • :n~;~i~iğ~:U~~:~~= 
SU KUMPANYASI toplanmış, birliğe ait işler üzerinde 

' Usküdarda akar su vardır. Fa- yan yüksekçe yerlerinde oturan görüşmüş ve 25 fakir anneye kun-

k b 
· dak t k · · 

at u su müfterilerin istediği .z:a- binlerce halkın susu.z:luktan çek • a ımı vermıl?tır. k ·~· . . 1· • 30 Ağustosta uçak bayramında 
man a ma.z:. istemediği z;aman tıgını . b.ır yana bır~kalım, s~. a • ~.ozetleri Milli Türk Talebe Birliği 
akar. Ya.z: mevsiminde bu sudan mak ıçın pata verıp boru doşet· uyelerile liselerin son talebelerin-
İstifade etmeii umanlar çölde .se- mİf ve kumpanyaya güuenerek den bir kısmı dağıtacaklardır. 
rap görmüş gibi sonunda inkisara baıka su tedbiri almamış olan • J?ış Bakanı Tevfik Rüştü A-
uğrarlar. Gerçi Usküdar ve Ka- abonelerin susuz.luktan çektikleri- ras dun Perapalas otelinde İran 
dıköy'ün birtakım aokaklarının al . b. .. b. . . k maslahatgüzarının ziyaretini kabul nı ır gun ırısı çı ıp ta: etmiştir. 

tında borular dö§enmiştir ama bu - Neden su vermiyorsun? diye • Gramofon mağazalarının gün-
borular, hele yaz;ın bir gevcz.e bo- bu kumpanyaya sormuyor mu? So düzleri gramofon çalarak caddeler-
ğaz.ı kadar kurudur. Evler istedik ruyorsa bu kumpanya böyle bir den g~ç~n halkı rahatsız etttklerin-
leri .zaman au bulamaz, belediye suale nasıl sudan, daha doğrusu den şıkayet edilmiş ve belediye 
. t d•w• k d l k b " b" • bunların gramofon çalmalarını me-
rs e ıgı a ar su a ama.z., yangı- uru ır cevap vere ılıyor? netmi~tir. Sinema] t f d · • t d•w• ·ı s· b .. l . . • :r ar ara ın an Si• 
na ıs en ıgı .zaman su verı eme.z. ı.z.ce oy e ııını yapamıyan nema kapılarında çalgı çalınması 
Bütün bunlara rağmen bunun bir ~umpanyaların imtiya.z. mukavele- 'yasak edilmiştir. 
idaresi, bir direktörü, birtakım sini aarsmak, onları itlerini yap • .. • Genel n~fus s~y~m bürosu bü-
memurları, firması, tarı0fesi ve ma 0 a aevkedecek en kısa ld tun yazı makınelerını, memurlarını 

0 yo ur. t 1 d w d b"· ·· 
binlerce de abonesi vardır. s· b .. l d .. ·· ·· amam a ıgın an utun kadro ile ı.ı: oy ~ uıunuyoru.z.. • çalışmağa başlamıştır. Bundan do -

Şehrin kumpanya auyu basmı- Sız ne dersıniz? layı Adalar, Beyoğlu, Bakırköy 

USKUDAR 

Şehirde birçok müs!" 
mereler verilecek 

Olanca ümitlerini kapitalist 
cemiyetin yıkılmasına bağla
yanlar, yıllardan beridir buhra
nın gittikçe artacağım ve bu
gün hakim olan sermaye mede· 
niyetini devirerek yerine kendi 
rejimlerini getireceğini umdu
lar; propaganda ve telkin pom
pasile tehlikeyi o kadar şişirdi
ler ki, büyük harbin açtığı .ra~
neden ve endüstrinin hızla ınkı
şafından doğmuş yeni ekono
mik zaruretlere intıbak zorlu
ğundan başka birşey olmayan 
buhran, halkın gözünde büyü
dükçe ibüyüdü, canlandı ve ken
disinden şuurlu bir mahluk gibi 
lbahsettirmeğe başladı: "Buh
ran üç yaşına girdi", "buhran 
devrialem yapıyor" , "-buhran 
her yerde geziyor ve bütün pa
zarları dolaşarak önüne geleni 
kırıp geçiriyor.", "buhran kapi
talist cemiyetin sırtını yere ge
tirecek." 

Ziraat Bankasınca satılmış olan 
malların hesabı Finans Bakanlığına 
bildirilmiştir. Şimdiye kadar satılan 
malların mikdan malum olunca, ne 
mikdar bono da itfa edildiği ve elden 
ne kadar bono çıkarıldığı anlaşılacak 
tır. Son dört ay zarfında 900 bin li
ralık bono itfa edilmiştir. Fakat satı
şa başlandığı günden bugüne kadar 
itfa edilmiş olan bonoların milyonla
ra vardığı şüphesizdir. Bazı sarraflar 
ca hükfımetin yeniden bono çıkaraca
ğı hakkındaki bazı şayialar ortaya çı· 
karılmıştır. Dün bu meseleyi komis
yon reisi Faik Nüzhetten sorduk. 
Bize su cevabı verdi : 

• 
1 

Beykozun bina cetvelleri bitmiştir: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~önünün de ce~elleri hl~ek 
- üzeredir. 

30 Ağustos Uçak bayramındcl şclı· 
rin birçok yerlerinde balolar, eğleıı· 
<'.'.eler yapılacaktır. Bu hususta icaP 
eden programlar hazırlanmıştır. ·oi· 
rendiğimize gör<:, o gün, Bakırk01 
Miltiyadi gazinosunda sabaha kadı' 
bahçe eğlenceleri yapılacak, ayni tı· 
za Halk Partisi binasında da tiyatro 
ve konser verilecektir. Alemdar ııa· 
hiyesi kolu da 31 Ağustos için satı1 
burnunda alafranga müzik kısrnında 
bir kır balosu hazırlamıştır. Beşiıctaf 
şubesi zengin bir program yaprnıştıf• 
30 Ağustosta gece Suat Park ve va· 
zinosunda bir tiyatro gösterilece\t. "' 
bugünü takip eden diğer giinlerde de 
Süreyya ve Muhlis Sabahaddin oPc
retlerile birçok eğlenceli, zengin ~· 
zik verdirilecektir. Beykoz şub~i ~e 
Çocuklar bahçesinde bir sünnet dil' 
ğünü yapacaktır. 

Tenis yerlerindert 
Dans yerleri gi))i 

İlkönce Amerikada başlayan 
buhranın şimdi gene oraCla so
na gelmek üzere olduğunu batı 
gazeteleri haber veriyorlar. Biz 
ibuhran propagandası yapanlara 
inanmadığımız kadar nikbinlik 
telkinine çalışanların yaydıkları 
rivayetlere de sevinmekte acele 
edecek dğiliz. Şimdilik buhra
nın dü . ..kü kadar kendisinden 
korku ile bahsettiren büyük teh 
likeler sınıfından çıktığını gör
mekle teselli buluyoruz. 

Fakat halkın yüreğinde buh
ran korkusunun yeri boş kalma
dı. Bu sefer de büyük bir harbin 
yeryüziinü allak bullak edeceği
ne herkesi inandırmakta men -
faati olan ayni parti adamları 
bütün ümitlerini bu yeni koııku
ya bağlamış bulunuyorlar. 

Dileyelim ki umumi harp kor 
kusu da buhran gibi artık bahsi 
geçmez .olan eski tehlikelerin 
kataloğunda kalsın ve yarın, her 
modadan <f.ı.iştnü§ kıl~m alcla • 
cayip zarafeti gibi hepimizi gül
dürüp geçsin. 

Peyami SAFA 

Mahmut Saimin 
mUsamereciliOi 

lstanbulun malCım simalarındanı 
Mahmut Saim bu sefer de bir operet 
kumpanyası kurmuştur. llk müsame
resini Beşiktaşta vermek üzere hazır 
lanan Mahmut Saim zabıtaya yapılan 
ıhbar üzerine yakalanmış ve hakkın· 
da tahkikata geçilmiştir. Mahmut Sa· 
im operet biletlerini 25 kuruşa sat • 
mış, fakat, ayrıca 77 5 kuruş masa pa· 
rası almıştır. Mahmut Saim biletlerin 
üzerine "Dünya kız ve erkek Univer 
site neşriyat müdürü Mahmut Saim,, 
mührünü basmaktadır. Bu ibareyi ta· 
~ıyan mühür de garip görüldüğün· 
den, ayrıca bu nokta üzerinde de tah 
kikat yapılmaktadır. 

Mareşal Fevzi geldi 
Trakyada kıtaatın garnizon talim

lerini teftiş eden genel kurmay baş
kanı (Büyük erkanı harbiye reisi) 
Maresal Fevzi Çakmak lstanbula dnn 
müştür. 

Şarbay muavinliCi 

Klzım l;>irik gitti 
Trakya genel epspektörlüğüne ata 

nan General Kazım Dirik dün akşam
kı. k~nvansiyQnel trenile Edirneye git 
mıştır. General Kazım dün bize Edir
nedc üç dört gün kalacağını ve bun
dan sonra mıntakanın ihtiyaçlarını ya 
kından görüp anlamak üzere, bir tet· 
kik seyahatine çıkacağını söylemiştir. 

• Yeni Macar konsolosu Georges 
de JBarkokci, şehrimize gelmiş ve 
vazifesine başlamıştır. 

• Türk - Yunan muhtelit hakem 
mahkomesi başkanı Boeg şehrimize 
gelmiştir. Mahkeme bazı davalara 
bakmağa başlamıştır. Mahkemede 
görülecek bazı davalar arasında Ev 
kaf idaresinin Abdülhamidin Te
salyadaki çiftlikleri hakkında Yu .. 
nan hükumeti aleyhine açtığı dava 

Vergi ahnacak i.J 
Tecim ve Endüstri odası roed 

dün toplanmıştır. Dünkü toplarıtıd' 
B 

~ b' 
orsa başkanlığına, asbaşkantıga, 

- Eldeki bonolar kamilen imha e
dilmeden hükumet, gayrimübadillere 
yeni bono tevzi edecek değildir. Bel
ki de nakit tevzi edilir, fakat bıı hu· 
susta da henüz verilmiş bir karar 
yoktur. 

Şarbay muavinliğine tayin edilen 
İçişleri Bakanlığı özel kalem direktö
rü Ekrem dün şarbayı ziyaret etmiş 
ve bazı belediye erkanile görüşmeler
de bulunduktan sonra yeni vazifesi
ne başlamıştır. Kocaeli ilbaylığına ta 
yin edilen şarbay muavini Hamit te 
aybaşında yeni vazifesine başlayacak 
tır. 

Arsıulusal tecim 
kongreleri 

odaları vardır. 
• Gezinti maksadilc şehrimize 

sap ve muamelat enspektörlüklerİ11: 
seçilenler hakkındaki tezkere okı.ltl 
mus ve kabul c<iilmistir. Bundan ~~; 
ra ~eza depoları, te~is mahalleri. ~ 
ve tütün satanlar hakkındaki kaJI, 
vergisi nisbetleri :tasdik edi111lifW 
Meclis, tenis kortlarından dans yerl~ 
rine kıyasen yüzde 20 nisbetinde .,c 
gi alınması kararını onaylamıştır· 

Lise le re ahnacak 
meccani tatehe 

Lise ve orta mekteplere alınacak 
leyli mc<:cani talebelerin müsabaka 
imtihanına EylUl haftasında başlana
caktır. Bu yıl 160 leyli ve meccani ta 
]ebe alınacaktır. Halbuki şimdiye ka
dar müracaat edenlerin sayısı beşyü
zü geçmiştir. 

Pazar gUnleri için ihtilafa 
dUşUlen bir mese~e 

Hafta tatili kanunu çıktıktan sonra 
Beyoğlu ilçebaylığı kanundaki sara • 
hate istinat ederek umumhanelerin 
de pazar gUnleri kapalı bulundurul • 
masına karar vermi ve bu }ıusus\a 
tebligatta bulunmuştur. Fakat umum 
haneciler belediyeye müracaat ederek 
buna itiraz etmişlerdir. Belediye 
umumhanecileri hak~ı görmüş ve bun 
ların pazar günleri açık bulundurul
masını kararlaştırmıştır. Diğer taraf
tan mesele Adliye Bakanlığına akset
miştir. Verilen malumata göre Ba
kanlık ta umumhanelerin Pazar riin
leri kapalı kalmasına taraftardır. Me
sele incelenmektedir. 

Akıl ve sfnir hastahkları 
kongresinden dönUş 

Brüksel ve Londrada beynelmilel 
akıl ve sinir hastalıkları kongresine 
hükumetimiz namına iştirak eden Dr. 
Mazhar Uzman evvelki akşam şehri
mize dönmüştür. Mazhar Uzman, kon 
grede ''Atatütrk memleketinden se • 
lamlar getirdiğini" söylemiş, üyeler 
arasında bu söz büyük bir gösteriye 
vesile olmuştur. Kongreae akıl ve si
nir hastalıkları üzerinde çok faydah 
münakaşalar yapılmıştır. 

HUkOmet dairef eri 30 
AOustosta tatil 

Zafer bayramı mUnascbetile bütün 
evler, dükkan ve ticarethanelerle res
mi, hususi bütün müessesat bayrak
larla donatılacak ve hükumet daire • 
leri 30 Agustos cuma günü tatil edi
lecektir. 

Tayyare Bayramı gUnU 
akşamı 

Kadıkör, Halkevi 60 kişilik bir koro 
heyeti vucude getirmiştir. KorC>da 
ol>rt ac~ varı1ır. 'Bu :tu;; t ılk sl~~a o-
larak 30 Ağustos Tayyare l>ayramı 
günü akşamı İstanbul radyosunda sa 
at 20,15 de okuyacaktır. 

Abdülhamit veresesi iadei 
muhakeme istiyor 

Türk • Yunan muhtelit hakem mah 
kemeleri başkanı Bök dün sabah şeb 
rimize gelmiş ve saat 11 den üçe ka· 
dar. evvelce iadei muhakeme talebin· 
de bulunulan 7 davanın müdafaasını 
yapmıştır. Başkan birkaç güne kadar 
bu davalar hakkındaki kararları vere· 
tektir. 7 davanın ikisi. Abdülhamit 
veresesi tarafından evvelce Yunan hü 
kumeti aleyhine açılan Abaülhamide 
ait Yunanistandaki arazi ve çiftlik 
davasıdır. Bu davalar hakkında ev· 
velce ademi salahiyet kararı verilmi§ 
ti. Verese vekilleri iadei muhakeme 
talebinde bulunduklarından bu dava
lara yeniden bakılmı'}ttr. Sonuç bir 
kaç güne kadar anlaşılacaktır. 

. Tecim ve Endüstri odaları kongre
ı;ınde. arsıulusal tecim odalarına işti· 
rakimiz kararlaştırılmıştır. Bu mak· 
sııtla kurulan daimi komite şimdiye 
kadar birçok hazırlıklarda bulunmuş, 
alivre satışlar hakkındaki memleketi
miz mevzuatı, mülkiyeti muhafaza 
kaydı ile yapılacak satışlar ve tecim
sel ihtilafların hal şekilleri etrafında 
bazı etütler hazırlamıştır. Bu arada 
ihraç maddelerimizin karsılastıi?ı müı:; 
külatı da tesbit etmiştir. Dai~i komi
te, şimdi yeni bir broşür hazırlamağa 
başlamıştır. 

3600 Kilometre yapan 
Bisikletçi 

Ankara Gücü bisikletçilerinden Ke 
mal, dün, Ankara, Çankm ve Kasta-
·--·- tn!"'rlaV•ıJbn-11-UOlaf"'a.Vft" y,.,..,.. -·• 

lometre yapını ve lstahtiuta gelmi • 
tir. Yarın Tekirdağ, Kırklareli. Edir
ne, Çanakkale yolile lzmire gidecek. 
'1600 kilometreyi yapmış olacaktır. 

Bir hakim boOuluyordu 
Gönan mahkemesi azasından Meh

met Ali dıün sabah köprüden kalkan 
Kadıköy vapuruna binerken, vapur 
kalktığı için ayağı kaymış ve denize 
düşmüştür. Fakat Mehmet Ali etraf· 
tan vakayı görüp denize atlayan me· 
murlar tarafından muhakkak bir ölüm 
den kurtarılmıştır. 

lstancul itfaiyesinin 
13 Uncu yıh 

lstanbulda itfaiyeciliğin modern 
bir şekilde kuruluşunun 13 üncü yıl
dönümü 25 Eylfılde parlak törenle 
kutlulanacaktır. ltfaiye müdürlüğü, 
bu ~ususta bir program hazırlamıştır. 
ltfaıye efradına spor öğretilmesi için 
sPor muallimi Mazhar tayin edilmiş· 
tir. 

gelen Nevyork Taymis gazetesi 
Moskova aytarı Harold Dcnny dün 
Moskovaya gitmiştir. 

Romen tayyarecisi 
dUn geçti 

Dün sabah şehrimize bir Romen 
tayyaresi gelmiştir. Tayyare, 7 yi 7 
geçe Ye§ilköyde yere inmiş, benzin al 
dıktan sonra Adana yolile Tellavive 
gitmek üzere saat 9 da hareket etmiş 
tir. Rekor yapmak üzere yola çıkan 
bu tayyare bugün, ayni yoldan şehri 
mize dönecek ve kısa bir duruştan 
sonra Bükrcşe gidecektir. Romen tay 
yarecileri, gelcek· ay içinde yapacak
ları Tokyo seyahatine hazırlık olmak 
üzere bu uçuşa çıkmışlardır. 

Yaş sebze ve meyvelerin 
• ih .. _.."?. 

Ya§ ıne~ ve ıe~ elerin ihracı için 
Ziraat Bankasınca verilen krediler
den bir kısım tecimenler istifade et· 
mektedir. Ulusal bankalar bu hususta 
kolaylık gösterdikleri için, ihracatta 
aranan kredi temin edilmektedir. Yaş 
meyve ve sebzelerimizin ihracı işinde 
en önemli nokta, soğuk hava tertiba
tı bulunan vasıtalar ve doğru tarife
lerdir. Tecimenler daha çok, bu iki 
meselenin kendileri için kolaylık te
min edecek bir şekilde hallini istemek 
tedirlcr. 

Muallimlerin kıdem zamları 
eskisi gibi verilecek 

llk tedrisat müfettişlerinin ve ba'! 
muallimlerin kıdem zamlannm eskisi 
gibi verilmesi ve ücret şeklinden çı
karılması kararlaştırılmıştır. Hususi 
idarenin 1935 yılı bütçesinde ona gö
re değişiklik yapılmıştır. Makam talı 
sisatları maaşlarla beraber aybaşların 
da ve işlemeden verilecektir. 

Dünkü toplantıda Oda memur~~ 
nın Tekaüt Sandığı. nizamnarnes! tJ' 
görüşülmüştür. Oda idare heyetl C" 

rafından hazırlanan nizamname, bbl' 
men aynen kabul edilmişt~r. Faka:,_ 
nizamnamenin hakiki ihtiyacı . 
karşılayamıyacağı zannedilmekt~ 

C. H. P. kongreleri başlı>"" 
Cumuriyet Halk Partisi yıllık ~ 

greleri başlıyor. Ayın birinci ~ 
günü saat onda altı ocak kongt ~ 
yapacaktır. Bu ocaklar BaY.ırlcÖ~ 
~ctsı11~ •• tl!l~cağı, ~n~dql~ 
Piyale oc"'gı, Us\üdarda Mu. e~ 
ve Toptaşıdır. Ocak kongrelerı ~ 
sonuna kadar sürecek, sonra 
kongreleri başlayacaktır. / 

lstanbul 
Belediyesinden ~·f r 

Zafer Bayramına tesad~,ıı• 
den Ağustosun otuzuncu C 1"' 
günü saat 9 dan 9 kırk be~~ "" 
dar İstanbul Kumandanııg ,l~ 
rargahmda Komutanlık ıar1' .,.e 
dan tebrikat kabul edilece)J" 
tam saat 10 da Beyazıd t11e ~ı<· 
nında geçit resmi yapılaca 51v-
lstanbulda bulunan sayın 1,ri • 
lavlarla umumi meclis uye .eŞ' 
nin teşrifata dahil zevatı0 

rifleri rica olunur. stıiı' 
ELBİSE: Jaket atay, 

dirŞapka. ~ 

No. 12 

Cumbadan 
Rumbaya! 

girsin 1 Diye bağırdı. 
Gelin bu sefer çimdiği hiç mesele 

yapmadan: 
- A ... Diyordu, buyursun, ne de • 

mek, başım üstünde yeri var, buyur 
sun! 

ıfevkalfuJe ehemmiyetli bir mesele. 
aprrek istediğjmden yarın öğledıan 
\Sonra üçe kadar belni yazıhan~de bu/'. 
manızı zatıalinizden elıemmiyetincl 
binaen ricaf!dcrim ve istı'rham ede 
rim. isterseniz emredeceğı"niz saat
'te §Oför gelsin, sizi alsın.,, 

.ı$1' 
olan gergin sinirleri boşalar~1'· ~ 
na geleni söylemeğe başladıdii'"'~ 

• - Vay edepsiz, yaJancı, ııtafl ".."' 
herif ... Vay utanmaz ... Alla ıcıı.ı -r'. ı 
madan nasıl da bana kuyru otı.ı'ıı' 
lar söyledi, Eyüp Sultanda ifıli~ t'.ı 
muş ta karısı ... Eski kafalı a?~ 
Bu dangalak monderenlilc Y .,,~,. 
istermi te, benden uzun ;:~ tıe; • 
ta... A... Neler de neler··· 8111~ ~ 
budala kafama .... Nasıl da c}irıl' 

Server BED1 

- Herbet... Cemilenrsiz olur 
muymuş hiç? Nasıl şey o? .. 

Fakat en parlağını Hafize düşür
müştü: hem de sövlediği sözleri, 
o sırada büyük bir hayretle yüklü 
.olar.ak otomobilin kapısına gelen 
Cemile de kulaklariyle işitti. 

Hafize diyordu ki: 
- Cemileme yüz tane Hafize 

'kurban olsun. Ben onun gönlü eğ
lensin diye tekerleklerin altına bi
le yatıveririm. Onsuz benim gözü
rne dizime durur ayol... 

Otomobilin açık duran kapısı 
önünde Cemileyi görünce anasile 
.ablasından maada, hepsi, yarı kor· 
ku ve yarı da nümayişle bir sıçra
yış srçradılar: ''Vay Cemile Ha· 
nım !" derken, Nazlının dizi kapıya 
çarptı. Yağlıksının gelini : "Ama· 
nın 1... Ölüyorum!... dizim tuzla 
buz oldu 1 Yetişin!,. diye bağmyor
<iu •• 

Otomoilin kapısında duran Cemile 
hi istifini bozmıyor, yerinden kımıl • 
damıyor, sesin içıkarmıyor. resimli 
bir kitaba bakar gibi onları seyredi • 
yordu.Yağlıkcının karısı gelininin ba 
•ğına bir çimdik daha basarak: 

- Sus ayol, eli maşalı!.. Kaba bu· 
6uıu bk_y J.<muldat ta Cemile Hanım 

Cemile bu karıları haşlayarak oto· 
mobilden dışarı atmak mı, yoksa, ol· 
du olacak işi tatlıya bağlamak mı la· 
zım geldiğini düşünüyordu. 

ls işten geçmiş bir kere: Bunlar 
otomobili görmüşler; dedikodu ma • 
halleve yayıldığı kadar yayılacak; 
bir de üstelik bu karıları defederse 
nafile yere işi azıtacak. Bari bugün -
lük gönülleri oluversin ... Hem yol • 
da bütün dedikoduların önüne geçe • 
cek şeyler de söyler ama ne der? Ah 
şu gözü çıkmayası Tahsin... Cemile 
tenbih ettiği halde yine otomobili 
göndermiş. Acaba annesi, ablası, bu 
karılar otomobilin nereden geldiğini 
biliyorlar mı? Bilmiyorlarsa bile Ce
mile ne uyduracak? Hepsi birden na
sıl olmuş _ta otomobile dolmuşlar? 
Kız bunları da merak ediyordu. Her 
şeyi anlamak ve tersine bir iş yapma 
mak için razı oldu. Allahtan birden
bire babaları tutmamıştı. Otomobile 
bindi ve aı\asile Şahindenin arasına 
güç beli sıkıştı • 
Kap.ıyı ka:pamakta bile zorluk çe

ken şoför bağırıyordu:. 
- Bu kalabalıkla ben kat'iyyen bu 

dar yokuşu çıkamam. Zaten manev • 
ra yapacak yer yok, aşağıdan gitsek 
yol bulur muyuz? 

Kadınlar hep bir ağızdan ona so • 
kakları tarif ettiler. Fakat otomobil 
Arap Melµncdin ahırının köıcıini dö-

nerken Yağlıkçının J?elini haykırdı : 
- A ... Dur ... Dur şefer... İyi ki, 

aklıma geldi, gramofonu da alıp geli· 
verevim! 

Fa"kat şoför işitmemiş gibi yaparak 
aşağı yolda arabayı otuz beş kırkla 
sürmeğe başladı. 

Büyükdereye kadar gittiler. Kah· 
kahalar, şarkılar, sür;t çoğaldığı veya 
bir arıza ile otomobil sarsıldığı za • 
man haykırışmalar, şemsiyenin püs· 
külünü koparan çocuklara şamar at· 
malar, onların ağlamaları ve cayırtı· 
yı koparmaları Cemilenin o kadar si
nirine dokunuyordu ki, yolda ağzını 
bıçak açmadı. 

Büyükderede onlar otomobilden 

inerek biraz gezmek için uzaklaşır • 
ken Cemile otomobilin içinde kalma
yı tercih etmişti. Dönüşte söyliyece.
ği sözleri tayin etmek için ıoförden 
vaziyeti anlamak ta isti,yordu. Me • 
ğer şoför de onun yalnız kalmasını 
istiyormuş. Ötekiler uzaklaşınca he
men kapıyı açtı ve Cemileye bir 
mektup uzattı . 

Tahsin Bey ona şu satırları yazı· 
yordu: 

"Muht"rem Cemı'le Hanım 
"Ailci muhteıremeniz biraz hava 

almak için otomobili tarafı ilinize 
gönderiyorum. Her ne ka.dar sizin
fo yarın degil ciocha öbür gün konu~ .. 
ımaya söz itıniş isek tczatıaiinizd. 

Cemile mektubu okuduktan sonra 
kapıda duran şoföre dedi ki: 

- Mahsus selam et. Pekala diyor 
dersin. Yarın da sen ikide Fatih tram 
vay yerine gel. Mahalleye gelmeni is
temiyorum. Baksana otomobilin içi 
ne halde idi ... 

- Ah Cemile Hanım... Siz daha 
evvel gelip görmeliydiniz. 

Şoför Cemilenin anlamak istediği 
vaziyeti ona hikaye etti. Kız biraz dü 
::iÜndükten sonra: 

- Tahsin Beyde kabahat! Dedi, 
ben tenbih de ettim, etmesem yüre • 
ğim yanmaz. göndermemeliydi. Se • 
nin aklında bulunsun da bir daha bi
zim sokağa otomobili sokma! Uzakta 
bir yerde durdur, kendin gel, bana 
haber ver. 

- Başüstüne ... Sağ olsun bizim 
Tahsin Bey böyle §eyleri pek düşün
mez. 

- Düşünmez ama bir gün dediko-
dusu karısının kulağına ıidiverir. 
Erkekler bunu anlamazlar 

Şoför hayretle sord\l: 
- Kimin karısı? 
- Tahsin Beyin. 
- Tahsin Bey evl' değil kı. 

dım da masum masurn ~ 
vay o... eliY0 ol 

Agzına fena küfürle~ gdilşilıı,-
kendini topladı. Bir san1Y;.aıı•ltı f. 
ce şoförün bütün bunları ıc sıi~ 
yd yeftiştireceğini akıl ede~:r pi\ ror 
diklerine bir p.işman .. o~~un. ontlltl o~ l 
olsun ... Şimdi bu şofor~n g dıl· ~ 4 ;\ 

sıl alayım diye düşUnUY~~e iif11ı~f, ~i 
bir fındıkçılık yapsa. herı 5ı;yl' pi · 
se de bunları Tahsin B~Ye al" tef tı 
ceğine dair ağzından 50.z tediği tıil ~ -
olur? Cemilenin asıl ıs ğıııııı._11(\1 t 

Tahsin Beyin bekar .oıd~fo' ~ ~ ~' 
memezlikten geloıcktı· .. Ş terSe ~' ~I 
konuştuklarını ejdip soY at<U· ı'J! 

• ıcac ete 
nın foyası meyadna çı ·ıcteıı ı ,ol ~ 
buki Cemile bitmeınezlı ate• ;.! 
herifin manevrasını antaril a' bi

11 
..,\1( 1 ~-. . dalın ıw , 

tam punduna getırı~. 0r0rte 
istiyordu. Bunun ı~ın ~rdi· 
mak şart olduğunu kes.tı e 1otclıl-

- Senin adın ne? Dı)' 
- Ati. 

Cemile: "A !..,, diye bir haykırı · 
haykırdıktan sonra. bir saattenberi 
kendini tuttuğu için Üzerlerine ta • 
hammülünden fazla sabır yükletilmi§ t 

_ Sen evli misin? rJ 
- Degilim. 1'as• ~,. 

[Ar 



~ ~ •================================================s 

YENi BiR KARARNAME Serbest Mes-
ış Memleketlere Gidecek- fekten Kazanç 
lerin 1~.':':1~~~.~~bi~~i~~1ları Vergisi 
l..._., Ankara, 28 

\ ~a memleketlere hicret edecek olanlann Türkiyedeki mal 
,~~rinin tasfiyesi neticesinde elde edecekleri para ve ser
~ ı harice ne şekil ve şerait dairesinde transfer edebile
~ 1r.~kında hükümleri hali mer'i bulunan 11 sayılı Kam
~illllamesine bağlı ihtiyaç listesini tadil eden kararname 

ifa bildirilmiştir. 

~ari Kaza-nç-ta-B-ubran Zammı 
~' ll (Özel aytanmız bildiriyor) - Finans Bakanlığı 
'1 etl~re bir tamim göndererek, asgari akzanç vergisine tabi 
\ lg~iikelleflerin vergilerine buhran zammı ilave edilmesini 
~ Yiiı içinde işe başlayan ve ticaret müddetine göre kazanç 
ltt ltliid tarh~l~uş mükelleflerin a~ari kazanç vergisinin tica
~ detıne gore kıstelyevm suretıle alınmasını ve sahip ol
);t ll'ladtnleri dalyan ve voli mahallerini kiraya verenlerin 

'Vii::_ergisinin de 934 yılı beyannamesinde yazılı kira bcdeli
_.,_ "l(OIQe bqi üzerinden hesap edilmesini bildinniştir. 

HUSUSi 

Uneı Şirketinden Onbin· 
1'ce Liralık Vergi Alınacak 

Tünel Şirketinden Yıllardır 
. . Bina Vergisi Alınmıyormuş 

~~Ye kadar her nasılsa bina vergisinden muaf tutulan Tü
~etinin hesap ve muamelatı üzerinde yapılan tetkiklerle, 
~ hükUnıetle yapmış olduğu imtiyaz mukavelesinin kon
~' ~yete teaisatmın bina vergisinden muaf tutulacağına 

,.., bır kayda tesadüf olunmamıştır. Bunun üzerine hususi 
~et tarafından sosyetenin tünel dehlizi, arabaları ve bütün 
"'~ teabit edilmiş ve senevi 67000 lira irat konulmuştur. Tet
._...__- IOnunda bu irat üzj:rinden ve 1931 senesinden itibaren 

11. ~e kadar geçen müddet ile burulan sonra da eoeyeteden 
ilde vergi tahsil edilmesine karar verilmiştir. Bu suret-

• • .. - '" ·--~U& V•w•• •••""''-''J:'°"" 1~lı& U.J.&.1.&.-

'lftıil•lnılantıfıel~ vergi ~~ın on ~~nlerce lirayı bulacağı 
ec ektedır:. Bu ves_ıle ıle senevı ırat kıymetine esae tef
.. ek olan t~nel tesısatınm yapılan ir(celemelerinde tünel 
tunun 610 ~e kutrunun 6,5 metre olduğu anlaşılmıştır. 

OQ Silahlı Yunan Üzümcüsü· 
~Haıa Ayak Diriyor 

. 28. (~~el aytanmız bildiriyor) - Mesimya'da sükun aıv 
~ liıbidır. Yalnız Kiparisya'da beşyüz kadar silihh üzüm 

.h~eke~ine devam ediyorlar. Yarın örfi idarenin kal
lhtımalı vardır. 

• 

~~öze~~!~.~~lıiy~ ~~.~~keye 
~u~;

0

~:SO::i:t~m-ası İçin 
.-.~·..-28 (Özel aytanmız bildiriyor) - Bütün memur itçi 

ı!,~Ier, iç durumun bozulmaması lehine beya~ame 

esmazoğlu Kralla Görüştü 
~8 «?~el aytanmız bildiriyor) - Pesmazoğlu Londra

~°.:'ı ıle görüşmüştür. Şayialara göre, Çaldarisin ge
~· ı~ ~üddet geri bırakmak hususundaki arzusunu 
~ "1nıştır. 

abeş Meselesi Etrafında 
t.. _ [Baş tarafı 1 incide] 

.,._w1ıı1ı. .... ~liz not .. d ·1 . -....t. ~ ~ı .gon erı men- 1 da her kim inene ona karşı bu ıi-
I fıldır. lahlarını kullanmıya hazırdır. ltal· 
,..z Dazatelerf nln ya, hQ9 yere yapılan korkutma te .. 

- ıazdıkları tebbU.leri kartıaında hetr zamandım 
~. - İtalyan ve lngi~ daha ku.~ı.~ olarak ve .bir grmit 
il Lavali ziyaretine ve~ bloku gıbı yukaelmektedır. 

~cU1ra.ında, baaın, anıa,.. Harp nasll bafhyacak 
~ .e11nek ve huıuıile Londra. 28 A.A. - Daily Teleg-
~ P olacağı akibetlere raph gaze~eainin Adiubaba aytarr-
t~~k huıuaunda açık na Habeı ıınparatoru ıunlarr ıöyle-

' tt.rnıelrtedir. mittir: 
~ "'•Ydan okuyor ''ftalyanla't', derece derece ve cilzl 
...., 4.. • H h kuvvetlerle hücuma ba•ladıkları 

L "'· - eınetı eınen. . ıı ... " ltıaıy h . 1 . takdırde Habeıler, bunları, hudut 
~frtk.11 •d fi ııyetöeilrıl.. dıtı."la ıüreceklerdir. Fakat, §"B~t 
""~ or uıuna g n .., lt 1 . 'ky 

~ hrı~ edilmeleri için Muı .. Y•. 'enıt ~ı ~~t~ aai~ıraca~ 
lıı...~cte rldikleri mektuplar- lo u.ra..ıa~ hımpl kara or,k ıp homatı~ ilgı ... 

~:_ .. ~n talyan b h k erı ~r a eaece ve arbi ılan e· 
~et Alı .. lt 1 asını, abu.. decektir . ., 
~ ~>'dı .. a yanın 

)dt'-' l"tnaga azmetmiı oldu- Hava hücumuna kartı 
ltr diektedir.. Adiubab&, 28 A.A. - lmpareto-

I vorıar kı: run muhtemel bir hava hücumu 
t'liat iurette cilihlanmı, Jıakkmdaki emirnamesi üzerine bin 

t&ly~ kendi yohnı· krce kiti ııiınakl• huırlamak ij.. 

[Ozel aytarrnuz 
bildiriyor] 

Anhn, 28 
Senen1n muhtelif aylarında ite 

batlamıt olan ve ticaret müdd-eti 
t>ir seneden ebik bulunan aer'beat 
tne&lek erbabının ma1rtu vergisinin 
idarehane ve muayıenehanelerin 
'iayriıafi ha~ı. il.zerinden .. ah~an 
ilisbf vergi gıbı tıcuet muddetine 
göre kıstelyevm olarak hesap edi
lerek alınması Finanı Bakanlığmca 
kararlaıtınlmıı ve alakadarlara bildi
rilmittir. 

Ankara Emniyetinde 
bir tayin 

t Ankara, 28 (Tan) - tç Baıkanhk 
lyaveri yüzbqı Arif Emniye!t itle. 
iri gene1 dir.ektörlüğü 7 inci ıube 
ıdire ktör'Iüğüne at.nmııtır • 
Tapu direktBrlerl arasında 
1 Ankan 28 (Özel aytarımız bildi
riyor) - Konya ta.pu direktörlüğü
cne Tırabzon tapu direktörü T.ahain, 
rrırabzon ta.pu direktörlüğüne, Kırk 
llareli taıpu direktörü Bedri, Tekir· 
ıdağ tapu di.rektörlüğün.e Afyon 
ıKa.rahiac tıapu direktörü Muhiıp, 
!Afyon taou di.rektrlüğüne Ama.aya 
ıtapu direkftörü Sıddık, Ama.aya ta· 
rpu direktörlüğüne KrI'JehiT ta.pu 
ıdicektörü Hamdi, Kır,ehiır taıpu dl· 
ırelrtörlüğüne eski Şd>inkarabisar 
ltapu direk.törü Haydar .tanmııtır. 
lstanbul BGratmenlerlnln 

Ankara gezisi 
ı kılana, 28 (Öz.el aytaırımız bildi
ıriyor) - Dün 9ehri.mize gelen t .. 
tanbul iılkmektep öğretmenleri bu
ıgün Atatürk anıdına meruimle çe-
4enk koydu.lar ft Utik111 m&'l'§IDI 

.c>y 1 ed.i Leır. 
Emniyette tayinler 

ı 'Ankara, 28 (ÖMl aytaınmız bildi· 
ıriyor) - Antalya emniyet direktö· 
rü Kemal Tefenni kaym1Jmmhğtna, 
Malatya emniyoet direktörü Sabd 
ıAkçeabat caymakamhğına, Gazia
ıymtap emniyet direktörü Sebatı 
,. - ...1 L.1 '--~ ... t---1-lf--- .. --ı,_ •• 
ıişleri genel direktörlüğü birinci di
"ktiıri 11.m..t Ali Kin'Mdt! 9 • 
ıkaymabmhfına tayin edilmitir • 

OUmrUklerde sahlpaiz 
kalan afya 

ı Ank'ara, 28 (Özel ayta.rımız bildi· 
riyor) - Gümrüklerde birikmi! aa
ıhi psiz ıeıyanın satılması için latan· 
ıbulda teıkil edilen Htıt diırektödü· 
ığünün vazifelerini göete.ren talimat 
ıbugün htımbul Gümrük bafdirek -
ıtörlüğüne bildiı'ilmittir. 

Balkan lkllsadT anlatm•ına 
alt kar•rlar 

· . Anka:ra, 28 (Özel ayterrmız bildi· 
ırıyor) - Balkan anlaımaaı daimi 
kollft.Yinin bütün iktiadt vaziyet· 
•ltt hakk.ında verdiği ka.rarlar Bat" 
bakanlık twafındaın tetkik edllmek 
ıilure alakadar Bakanlıklara veril
mittir. 

Hapishaneden kaçan 
bir hıraız 

, Ankara, 28 (O.el aytarımız bildi· 
4'iyor) - Karaltöae ha.piehuıesill
ıden ka91n1k au.retile yaya olank 37 
ıgünde ~brimize gelen hırsızlıktan 
3 ceneye mahkCinı Ali oğ~u Cemal 
burada yakalımmıı ve müddeiumu • 
miliğe verilmittir. 

Ankaradakl Telefon davası 
, Anka.ra, 28 (Özel aytarımız bildi
oriyor) - Bugün postacıların mu· 
hakemesine devam olundu. Sabri 
bizzat mahkemeye geleceğine dair 
müracaat etmiş oldufu halde, dün
kü celsede bulunmadığından, Fahri 
de muhakemenin vekili huzuril.e de 
vam. edilmesine dair bir talepte bu
·lunmamıt olduğu~~an. ~r iki•ine 
temyiz mahkemeaının nakız kararı· 
ının bildirilmesi ve ne diyecekleri· 
cıin anlqılması için, lıt~bul birin
ci asliye ceza mahkeme.ıne istina
be yazılmasına karaT verildi. Mu • 
·hakeme 16 EylQle bırakıldı. 

zere kırlara gitmitlerdir. 
Sevklyat devam ediyor 
Napoli, 28 A.A. - "İtalya.. \rl • 

puru, birçok ıubey ve 1400 aiyab 
gömlekli olduğu b•lde Dolu ~fri· 
batna hareket etDÜ'ftİr. 
Kaınpanta vapuru da harp levazı

mı ile dolu olduğu haılde yine Do· 
ğu Afrikaıma bar~ket etmiıtir. 

Habatlstandakl dövizler 
Adiaababa, 28 A.A. - Banka mu. 

amelelerile yabancı dtsviz satıfı in· 
hiaarma sahip olan Habe§ bankasının 
yabancı döviz satmaktan imtinaı Ü· 
zerine ithalit durmuıtur. • 

Dua ile it oluraa 
Londra, 28 A.A. - Kan~bury 

JP.iıkopoeu ve aerbewt iııcil kili.leleri 

EKONOMiK KONUŞMALAR 

Maden Arama Ve işletmesi 

-ı-
Tilrkiyede maden aranmuı ve İ§· 

Jetilme.i tesadüfün ve ta.Hin yardı· 
nuna bırakılmııtı. Modem bir dev
lette madencilik ihmale gömüle
mez. Çünkü medeni yükselişlerde, 
maden güçlü bir destektir. En zen
gin ülkeler en kabarık maden ista· 
tistiklerine sahip olmlardır. Bu öl
çü de te1ki-litlanan ekonomimizde 
bir kılavuz gibidir. 
Topraklarımızın her bucağında 

cinı, cins maden cevherlerine ra&
geliriz: Bakır, kul'Jun, çinko, krom, 
cıva, petrol, kömür, demir.. ilah. 
Fakat bu ra.alanıtlarla iılememiz 
&Tasında tahammül edilmez bir nis
betsklik, bıraktığı kanaatlerde de 
biribirine zıt aykırılıklar vardır; 
ya çok zengin, yahut aatht ve çok 
fakir! .. 

Tarih bizim 1ehimizdedir. MHlt· 
tan binleru sene evvelindenberi 
Türkiye toprakları Adem oğlunu!' 
kavilerine bann harp malzemesı, 
bann ziynet etyaaı venni1tir. 

Hal iıe bizim a·leyhimizdedir. 
Rasladığımız cevherler.in çoğu top· 
rak altmda.. istifade edilme.z bir 
vaziyettedir. 

Yılların ataleti t~raklarımızda 
bir hazineyi N1dıyoru bunu çıkar
mak, kıymetlendirmek Türkün hak· 
kı olan refahında &mil olmasını 
temin etmek llznndır. 11te maden 
arama enstidiıünün alana çıkmuı· 
nnı özü!.., 

• Maden arama enstitüsü teıekkülü 
ile yurda kartı iki 6dev "'vazife,. 
almaktadır. Biri lmme hizmetidir 
ki tamamen ilmi ve fennf mahi· 
yettedir. Bunun eti liberal memle
ketlerde recnt müeeaHeler vardrr. 
Hiç ekonomaal ülküye bağlı olmı· 
yarak memleket jeolojisini tetkik 
ve te9bit eder. EH"rler neıreder. 

Diğeri de tetkik edilen yerlerde 
se"eti taayyün eden madenleri iş
letmek ve memle-kete maddi fayda. 
getirtmek. IJte bizim e n ı t i t Ü· 
müzün orijinal kısmı budur. Bu
nun benze-rini ve büyült mikyaaını 
Sovyet hükameti Rusyada, kilçü· 
iünü ·de Fransa hüktimeti Faada 
kurmu§tur. 

Liberal ve eennaye topluluğu 
olan memleketlerde teciawel cep
heden maden iıleme-k amacı ile 
arama itlerini "Sindika antipriz 
miniyer,, dedikleri muhtelif kapi· 
tallerin te1ekkillleri yapar. Bunun 
da .ebebi baaittir. Maden arama 
itleri sermaye için tehlikelidir. Fa
kat o nisbette de kazançlıdır. Böy· 
1. i~t..,.,. bir müeııse.senin veya şah
Mll. M-i-i~ilni 7.A!V"'•' ~' da 
.,.._'~eye atmak demelrdr. 
Bu yüzden büyük kapital gruıplarr 
maden arama işindeki tehtikeıyi pay 
etmek üzere birleıirler, ve maden 

Yazan: Sadtıetldin ENVER 

arama amdikalan yaparlar. Böyle 
bir arama neticesi cevherin itleme· 
ğe elveritli olmadığı da meydana 
çıkarsa, o kapital gruplarının koy· 
dukları pa.ra umumt servetlerine 
nispeten pek az bir şey olduğundan 
sarsılmazlar, duymazlar bile!.. Ak· 
ıi olarak maden zengin çıkarsa 
tehlike nispetinde de büyük kazanç 
temin ederler. 

Memleketimizde kapital toplulu
ğu yoktu. Bundan ötür~ de bizde 
böyle maden arama send1kaları te
§ekkül dmemiıtir. Vakıa. zaman. 
zaman Türkiyede bazı mevzii ma
den aramaları iiçn yabancı serma
ye gelmemi§ değildir. Fakat bu?
lar ai15tematik bir program takıp 
etmekten ziyade apekülisyon. ama
cile yapılmıt hareJcetlerdi. Pek ta· 
bii olarak faydalı sonuçlar vcrmeı
mi§tir. 

• Türkiye maden servetini de mey
dana çıkarmak iki eaaa üzerinden 
lizımdır: 

Birincisi, cahibi bulunduğumuz 
yurdumuzu tanımak. 

lkiııc:iai; tabiatin bize verdiği ni· 
metlerden istifade etmek. 

Evet, meseli: Zonguldakta kö· 
mür madenlerimiz var. Fakat nere
de hatlar. Nerede biter? Ne kadar 
derinliklere gi.<fer? Genel kömür 
servetimizin tonajı nedir ? .. Yıllık 
kaç milyon ton istihsal yaparsak 
neka.dar yıl bize klfi gele<ek? .. 
Kastamonu, Sögütözü, Cide, Bartın 
Zonguldak bav.ıaıının bir uzanışı 
mı? Oralardaki servet hazinesi ne
dir? Ne kadardır? Nerelere kadar 
gider? .• 
Bunların hiçbirisini bilmeyiz. 

Uzun Mehme-din tesadüfün yardımı 
ile nageldiği kömür damarını bic 
hili orada .anıyoruz. Kazmanm u
cu gidebildiği kadar öğrenmi§iz. 
İ§te o kadarı .• 

Hepimizin bildiği aahibi bulun· 
duğumuz kömür madenleri i~in 
olan bu sorgularnnızı diğer bütün 
maden cevherlerimize de teımil 
edebiliriz. Avruıpa ilim !leminde, 
üniveraite.inde, jeolojiainden, mi
nerolojiıinden en az bahıedilcn ül· 
kelerden biri de Türkiye idi. 

Halbuki bilgi ve bildirme, Y&fB· 
ma şartlarının batında gelir. Bili~ 
meden hiçbir 1eydesı istifade edile
mez. Şu hakikati ortaya atmakla 
maden enetittieil hakkında yanlı§ 
propagandalara da cevap verilmit 
olur. Unutmamalı ki, urımızın bu 
günleri kaoitalizmin liberalizm a· 
dınr verdiği başıbo~luktan da uzak
la§m<!ktadır. Devletlerin ödevi de 
jandarmacıbktan çdcmıt. sene) 
menfaatlerin toplantı yflrf obnut
tur. Bu ülkü başka, başka yerlerde 
de renk aykırılıklarına ragmen ay
ni amacla aüsleniyor, 

SiNAMEKi 
Buıünlerde yeni bir ik•ir bulııa

duiunu bilmem itittiniz mi?.. A._ 
rupada nice güzellik emtitülerinin 
merdivenlerini atındırmıı bayanlar
dan tutun da günde yarım kilo ra• 
kıaı ile lnhiaar ldareaine daimi bir 
gelir olan ~tamcılara kadar her. 
keain aizmCla bu: 

- Aman ainameki içiniz ... 
Güzelletmek, cildin rengini dii• 

Hltmek, pürüzleri gidemıek, çifte 
ç~eleri, gözlerin altmdaki çizgi• 
leri yoketmek için bayanların bi· 
ribirlerine arkı adu tavsiye ettikle
ri ikair bu. 

Fazla iapirto taııdığı için artık 
iatifaya kalkan yorgun karaciğer• 
leri Y'Olqetirmek için rintlerin bi• 
ribirlerinin kulaklarına: 

- Aman birader. Ben de aenin 
Bibi icliaı. Sinameki aJmeya batla• 
drm. Ne çarpmb, ne ağzrmuı acı• 
lığı, ne titkinlik, ne uykueuzluk. 
hiç.bir tey kalmadı! diye fıal~dılda· 
rı yine bu. 

Her itte ve her adamda olduiu 
gibi yalnız bir feye yanyanı hfr 
!eye yarar sandıfmıız için timdi 
sinamekinin bq ağrıaı, dit ağrm, 
ıaç ağırmuı, aaç dökülmeai. ku • 
runtu, megalomani, sinir haştalık· 
lan, utangaçlık, hatta ademiikti
dara kadar iyi geldiğini ideli& 
edenler var. 

Ademüktidar deyince a k 1 ı m ,. 
a;eldi. Size bir vak'a anlatacairm': 
Sahiden olmut bir teydir; bir yer. 
de çalıtan ve ite yaramryan bir 
memura direktörü demit ki : 

- Sizin acfemiiktidarmrz görü .. 
lüyor. Eğer bu devam edene ma• 
Mteeuüf ıizi açığa Çlkannaya mec. 
bur olac:aiız. 

Bunu iıitttn memur tabii telaı 
ebniı. l,i kanuna açmıf··· T ... ya 
düpniifler. ilk ihtardan on bet gün 
aonra bozuk bir iıten ötürü ayni 
imir yine çıkıpntt: 

- Size evvelce de ihtar etmit
tim. lktidaraızlığınız artık taham• 
mülüa üatüne çıktı. 

Za"Vallı adam, hemen cebindeft 
bir kutu çıkanp direktörün önüne 
koymut: 

- Efendim, daha üç günclenbe
ri almaf a bqladon. lnamnazaanıs 
bakınız. Şu kutuyu bitirmeme qaÜ• 
aaa.de edin de •ier yine iktidanız• 
lriım ıörülüne o zaman! demit-

B. FELEK 
Dinnil köyijnde imam Bay Hay• 

dara: 
Mektubunuzu aldım. T•tekkür· 

)er. Balo .. .-w-. l• ...... cta 
oJ.......,. 9İH bisJm balo ifia •ir 
•ilet tedarik ederim. SaJ'sılar. 

fJ· F. 

Yaz Eğlencelerine Hazırlık De
vam Ediyor, Komite Toplandı 

HAKYERLERi 

Maslfk 
Yolu facıası 

Ditçi mektebi müdürü Kazım ~ 
aadın kıziJe bir müezzin ve bir bi .. 
letçinin ölümüne ve birçok kimıele· 
rin ya.ralanmaıına aebe.p olan Mas
laktaki otomobil ve otobüs çarpıt" 
ması davasının tem~izden bo.aula • 
rak geldiğini yazmıştık. 

Durutmaya. dün ağır ceza işleri
ne bakan ikinci cezada yenıden 
ba9lanmıttır. 

llki.n temyizin bozma kararı °'" 
kundu. Bunda, ehli vukuf raporu i .. 
ki tardı:n da ayni derecede mesul 
olduğunu kabul ettiği halde oto .. 
iblis §Oförü Hakkının iki •ene ceza. 
yemeıi, ve otomobili çalııtıran Al· 
ber Taraganoya yalnız on lira paraı 
tezası hükmolunması ceza kıanunu.
tta ·uygun görülmediği, tahitlerin i
lfadeleri, Taraganonun ifadeleriniı 
tutmadığı bildiriliyordu. 

Mahkeme, kısa bir müzakereden. 
•onra, müddeiumuminin iıtcgi ıle 
ıttmyizin bozma kararına uydu. 
Davacı veresesi vekili Alber Na .. 

'raganonun milli hudutla"r haricine 
tçıkmak U.ere bulundugunu haber 
•ldılclarınr ıöyliyerek muhakeme 
sonuna kadar bunun yasak edilme..; 
aini istediler. Yu eğlea~l•l'iıie iştlı'ai edecek olan Hırvat lcızla.rı 

ulusal elbı"ulerile Mahkeme, bu istegi kabul etti ve 
'llU~ır. Ga1ata.aaray li'le&inıden dıeı ıuçlular . ~lber Taragahan mem· Şehrimizde yapılacak olan anu· 

uJusai Feativıal (yaz eğlenceleri) 
huırlıkla.rına devam edilmıekudir. 
Bu işle uğırapn komite dün de ıar .. 
bayın batbnhiında top~nmıı veı 
toplantıda Şehir tiyatroeu rejiıörüi 
Ertuğnıl Muhıin, Feyziati Jiuai 
direlnörü Hıfzı Tevfik, Haydarp1.-4 
ıa liım dirıekıtörü Saffet, Ra.ufl 
·Yekta ve eski latanbul saylavı Şük· 
TÜ bulunmuılaırdır. Toplantıda teb
rimizde oyınanacak olm millt dana-
4ar etrafında gCSrutülmlif ve en mü
him Türk oyunu ''Zeybek,, muva
fık rörülmüıtur. Bu oyunu Öde -
mİ'fl'e Ömer i.min.de birinin çok: 
,güze1 oynadığı" haber alındığından 
komite Omeri buraya getirtecek! 
.e oyu"unu eeyrettikten ıonra kıM 
zamanda bu oyunu genç~re öğrete• 
cektir. Feyziati liıeainden otuz Jcı .. 
'Zı.n festivale ittiraki kararlaıtırıJ.. 

federHyonu moderat6rü Berry, f. 
tal)"ln • Habet hldiıeaini'll barış 
yolu ile düze-ltilmeaine dua etmek 
üzere mOttere-k bir bildirii neıre
decckludir. 

genç.leı- bu eğ~ncelere iştirak ede- le~et harıcıne çıkmaıma müaaade 
~elalerdir. Oyunlar için millf elbi· edilmemesi için müddeiumumilik 
seler diktirilcektir. Balkan devlet- 'Vasıtasile Emniyet direktörlüğüne; 
·lerile ayrıca tıemulara devam edil- tezk~re yazılmasına karar verdi. 
mekte ve bunlann millt oyunlıln bak • Evinde rakı imal etmekten ıuç• 
kında izahat alınmaktadır· Bal- lu Alinin duTutmaıına 9 uncu ihti· 
kan devletleri araıul~ festi- ~s hakyerinde dün devam edilmit
vale büyük alika ıö.termekte ve. ıtır. Muhakeme, ntlidafaa tahitleri· 
milU oyunlarına ait Jritap ve reainı. nin çağrılması için baıka güne br• 

~ ~-~O~rt~·L K T EŞ ~·:·:=~AZAR ' 
GENEL NOFUS SAYIMI 

... c~~iyet rejiminin Türk nüfuıu üzerinde yap
!•~ teaın ve vardığı en müıbet neticeleri göstereceği 
ıçın, yalnız bizleri değil bütün dünyayı da ilgilen· 
direcektir. 

Baıvekalet 

İıtatiıtik Umum Müdürlilğtl 
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• Yemenden Gelen, Hala Ne Olduğu Anlaşılamıgan 
Bir Adam Ve Arif Oruç 

Bizdeki _provakatörleri sayarken 
h~tıra ge'cnlerden biri de, şimdi 
f' ""' 1 ~rasında bulunan miralay 

.•• r. İttihat ve Terakkinin ilk 
xurulduğu zamanlar ve Hürriyet i
lanı sıralarında onun Manastırda 
yazıp dagıttığı kağıtlarla, önceleri 
§ehirden uzak yerlerde basılan 
Neyyir Hakikat gazetesi onun ka
leminde çıkmakta idi. Bu gazete 
Mcırutiyctten sonra türlü kalemle
re ve türlü ellere geçmiş, denksiz 
ve ölçüsüz bir şey olmuştu. Garip
tir ki İttihat ve Terakki cemiyeti
nki kuruluş ve gizli çalışmalarında 
~ok becerikli ve başarıklı olan mi
ralay Sadık Meşrutiyetten sonra 
kendini benlik ve menfaat hırsları
na kaptırmış., kurulan birligi ilk
i>nce mecliste kendisi bozmuş, ilk
lönce cemiyetin kasasından kendi
ısi para almıı; ve bütün memleketi 
!idare edecek.bir kurumun baıına 
tge;.mck astediği halde bir ''Debre 
lmutasarrıflıgı., nı bile yapamıya -
trak halkın ayaklanmasile oradan. 
igüçlükle uzaklaşabilmiştir. 

Mütareke provokatörleri arasın ... 
!da da (Ali Kemal) i unutmamak 
!gerektir. Yazıları bir ıpropaganda 
ışeklinde kalmış olmakla beraber a
maç ve kuvveti provokasyon idi. 
IAnadolunun ötesinde berisinde çı
lkan isyanlarda, halkın bir baş, bir 
ıülkü ve bir sancak etrafında toplan .. 
ımasında bu yazıların çok tesiri ol., 
muştur. 

Şeyh Sait ve omuzdaşlarının yap
~ıklarını ve yapacaklarını bil.n:k -
ısizin. çıkardıkları isyanlarda bazı 
rgazetecilerimizin yazıları da en kö
tü bir provokasyon idi. Nitekim bu 
R>ilgisiz şeyhler İstiklal mahkeme-. 
ısinde, lstanbulda çıkan bir (gazete) 
ınin kendilerini nasıl şaşırtınş ve 
l>u kötü yola düşürmüş olduğunu a .. 
ısıkça 6Öylediler. ı Arif 'Or.ııç 

Vahdettini istihbarat servisince 
tarif etmek istesek: İlti,pdatta ha- -'Hizbulvetani partisine bağlıyım. Cemiyeti,.ne girdim. Büyük Harpte 
lfiye, Me_§rutiyettc .provokatör, Mü.. Kudüste Abdiiliziz Çavuş efendi - lbnürre§ft. lbnüssuut, Mübarekilssa
ttarekcde hain d,reaa ıerektir. ıtınin açtıi\.Qlt~ ~·w ~im. Son- ba'h &ibi Cezh;etülir~p ve Irak baş
IOnun .môtarekc cfevrinde en güven- ra Berutuc'derek •hllllllnl tamun- ok:ımı .. u • .ı~,. -\o:..o\\rt•- ~·o•un. 
idili ve C11 çok umit besledigi pro... !adım. İnf;İlizce, fransızca, İtalyan- da son vardrğı düşünce şudur ki 
,vokatör ajanı Ali Kemal idi. 0 za- <:a. türkçc ve arapçayı ana dili gibi Kurtuluş ve baysallık için Türkler
ımanlar sarayda yaver olarak bulun- konuşurum. Yazık yahudiceyi he - 1-e Arapların birleşmesind.en başka 
mut olan değerli bi.r arkadaşımın 'OÜZ öğrenemedim. Yıllarca tahsiUm ~are yoktur. İşte ben bu düşünce 
ıanlattığına göre Ali Kemal Vahdet.. ve bilgilerim bana İslim birliği ül- ve bu ülkü ile harekete gelerek yo
,tinden, görüşecegi bir padişahtan kUsUnü aşıladı. •• Osmanlı Tepeşir '1a çıktım. (Arkaısı var) 

:değil. kendinden aşağı biiinden ran 
klevu alır gibi müracaat eClerdi: Me 
seli: telefonla mabeyinci ye derdi 
ki: 

•ıi!!!!!!!!!!!!!!!!!!iıii!!!!!!!!--!!!-- 31 Atuıtoı Cumarte.i rfinD •e aktamı _!!iıiJ!!i!!!!~.-ii!!l!!!!!!!l!!!! • 

PANORAMA 11 
1 

- Ben filin gün padişahla gö ... 1 

ıtüııneğ~ geleceğ~m. Saat kaçta ge- Bahçeıinde 
Jeyim? Söyleıinler. • • • • • • 

Ve padişah bu yüksek arzuya bo- S U N N ET D U G U N U 
yun egc.rck ceyap verirdi. 111i!!!ii!i!!i!i!i!! Herıün bahçe mtıcllri1etine milracaat. Telefon: 41065 !!!iii!ii!iii!ı~ 

• 6498 

llkönceleri iyi olduğu halde, mi-

nlay Sadık gibi, sonradan çekeme· SUAD•YE PLAJINDA mezlik ve menfaat hıraı ile hain bir ~...,. 1 ~-lllıııııı.. 
ıkalem ve siyasa oyununa girmiş ve r ' 
•onunda (ıso) sayısını arttırmak i- ı ! 30 Aluatoa Cuma gUnUnden Pazar gUnUne 
'in bu toprakları bırakarak yaban-cı ve dütman topraklarda Türklüğü 11 kadar her gece · 
Anacak yazılar yazmağa batlamıt SEKiZ KiŞiLiK BALET HEYETi - Tayyare bayramı ıecelİ dGbu- ı 
olan (Arif Oruç) u da provokatörler , liyeais ubaha kadar muhtelif etlenceler - 31 Atuıtoı Cumartesi ı 

SAG L 1 K 
ÖGÜTLERi 

Keçiboynuzu 
Vaktile Girit, Adana ve Suriyeye 

gidip gelmek için insanlara pasa
port, eşyaya da kontenjan defter
lerinde yazılmış bulunmak lizım 
değilken, ke;iboynuzu bu mevsi
min en ucuz ve çocukların hoşuna 
giden bir yemişi idi. Kibar aileler 
bunu çocuklarına yedirmezlerse de, 
züğürt çocuklar beş paralık, on pa
ralık ke-çiboynuzu alarak ağızlarını 
biraz tatlılarlar, çekirdeklerile de 
tek mi, çift mi oynarlardı. 
Vakıa keçiboynuzunda biraz tat• 

lı bulmak için bir hayli odun çiğ
nemek lizungelirdi. Fakat harup 
şerbeti diye &atılan şerbeti tatlıca 
ve mayhoşça pek ali içilirdi. Şimdi 
keçiboynuzu, galiba kontenjan def
terlerine ,irmediği için, İstanbul
da görülmüyor. İstanbulda gemiler 
doluıu geçen keçiboynuzları da ha
rup şerbetini bizden daha ziyade-
9Cven memleketlere gidiyor. 

Her halde, bundan dolayı keçi
boynuzunun hasretini çeke~ek de
ğiliz. Fakat şayet bir manav dük
kanında ke~'\boynuzuna raslarsanız 
onu yabana atarak çocu!darınıza 
yasak etmeyiniz. Çünkü eski za
man hekimlerinin beslemez deme-' 
!erine rağmen, keçiboynuzu, yenil 
kimyagerlerin tahliline göre. ol.1 
dukça besleyici bir yemiştir. 
İçinde yüzde 17 sudan sonra, 

4,70 azotlu maddeleri, 0.60 yağlı 
maddeleri, IS glükoz şekeri, 25 de 
sakkaroz şekeri, 22 azottan başka 
uzvi maddeleri 25 ten İazla sellüJ 
loz, yüzde bir buçuk da tanen var.ı 
dır. 

Bu tahlil gösteriyor ki keçiboy-' 
n~z.u hem tatlı, hem oldukça be-sle
yıcı, hem de yaz mevsiminde şefJ 
taliden ve dondurmadan gevşemil 
karınları düztltecek bir yemiştir. 
Tahta gibi diyerek bcğenmediği
mi.z kısmı bile zayıf çocuklar için 
adeta bir ilaçtır. Çünkü o kısım da 
fosforla, kireç vıe çelik vardır. He
le fosforu yüzde 0.24, demek ki ha
tırı sayılacak derecede olduğundan 
iyi bir kuvvet ilicıdır. 

Zaten eski zaman hekimleri de 
keçiboynuzunu beslemez diye, gıda 
olarak beğenmemekle beraber onu 
ilaç olarak överlerdi. Büyük

0 

he
kim Cilinus ile bizim lstanbulun 
Biuns devrinde en meşhur hekim
lerinden Pavlus keçiboynuzunu ta-' 
ze iken müshil diye, kuruduğu va
kit de ish~ kesmek için kullanır.! 
lardı. Daha ıonra gelen hekimlerin' 
birçoğu keçiboynuzunda kuaciğeri' 
ve..hAbr.alc1-i (. -~ı;eı·lr ~· neıı:lelerini CCÇ ~ m de 1~~ 
.açmak hassalarrnr bınmuşlardr. 

Şu halde, keçiboyınuzu gibi bir 
işe yaramaz, demenin haklı bir söt 
olmadığını tıanımaJıyız. 

Lokman Hakim 

Dr. A. KUTiEL 
Karaköy Topçular caddesi N.33 
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Taksim Belediye Bahçesi 
Bu •ktam ... t 21,30 da mubliı 
S.baaaddin reni operet ua'at
klrlan tarafından. 

.KOÇ KATIMI. 
SARK DEMİRYOLLARI 

11 an 

Kızaran bir kocil 
Kalamı~tan Meli .. imıasile 
" ••• Sizdarı garip bir :ıey sortTNllc 

istiyo:ıum ve etrafll izahat verme
ğe de lüzum görmüyorum. Geç~n 
gün b~r mecliste kocamla beraber 
genç blr duf.a prez.wta edildik. Ko
cam bu kadınrn elini sıkarken titre
di ve P'noar gihi kı 'ırdr. Dulun 
du.'.lıklarrn ~11 da m"Jll 'dar bir gü
Jümseme sezdim. Çrktrktan sonra 
kocama sordum. Tanmradığ1n1, ill 
de.fıı gördüğünü söyl~i. O haJde 
n-c1cn kızat'"ml!jttr? Bu eski bı'ir 
münasoo.~tt m b~ka ~Y"' hamledi
lir?... 1 

Belki ani bir heyecan, belki kett
disinin bile unuttutu bedeni bir 
sebep bu za va Ih kocayı frzartmış; 
.genç dul da bu heyecanı kendi hu
zuruna hamlederek &ülmii§tür 1 .. 
Daha tahmini bile güç nekadar çok 
sebepler olabilir! 

• 
Annesi yerinde 

~ 

Torunu yerindeki çocuklardan. 
babası v~ya annesi yerindeki büyük 
1erden hoşlanan erkek ve kızlar 
eksik değildir. Fakat bu hoılan

maktan, zevkalmaktan, hulba bir 
kapristen ileri gidemez. 

Samsundan Na. Fe. ıunları yazı
yor: 

"Merhum babttmrn ~ok aziz ahba
bı ola.n bir aile ik tarıışryorum. 

Bu hırt koca beni :uJc sık evlerinıt 
çagırrrla; be• ı~.r y~k yıariz, 
oyun oynarrz. Anada b~ komşularr
nrn ve bazan benim götürdüğüm 
arkada~arrn da iştirak ettiği bu eğ
lenceldl'd~ baba dostunun ve kansr
nrn göstsrdiği •mknfyet bana 
kimsesizliğimi un!UttUl\ICa.k derec~ 
dedı'.r~ Kendisl babam yeripck ol-
ğdH, .g,Lbk.t.f.a~eın ~.i4l- ~
mrn M •f•tı 9.lı.'i misli ••. Ben bu 
yaş f arandan cesaret alarıa.Jc bu 
kadınla senN ~nli pkalar yapıyor
dum ve gene bu sarııimiyetten isti
fade ede.re .. tanıdığım bir kız içı'.n 
onun delaleetine b.-..şvurdum.Çoktatı 
'n}&ıml§ hatta bJ.raz ~İl11Jif oldu
ğumuz içln genç kız ailesinin razı 
olacağından .enıindı'. Fakat bu bizim 
baba dostım11n kar.ısı görücü gittı'· 
gi kızrn evindctn "olmaılı!,, ct!Vabı-, 
1JI getlrı'nce tH#!ddüde düftüm. Kı· 
u sordum, o aile~ni araıtırdı ve 
anJtlıdrk kı· red 'cevabı veorilmemi§· 
tir. Evvela bu h~~tin sebebini 
anlryamıyaı ak annem yerindeki 
kafma sol'dum; güldü: "Doğrusu~ 
kızı pek giJzüm utmacir da. ondan •. ,, 
cevabrer N/'di. Koea.a.İ lJıanıa her 
manaslle bir baba Jeflcati gösteren 
bu Jcad~nın tJi~tini bu hadı's«Jen 
bkkaç gün sonra anladrm. Meler 
Jcadm bana göz koymuJ. Yqr k"· 
lunı geçmiı bir Jcdıntn evlidı yıe
r/..ndekJ gence göa koyması ıliç iaa
nrlrır bir şeydir. Hele benim ~rim
dtJ olan ve bu Jmdrm tanryaa hiç 

. erd' ti ın&Nnaz. Falr.at kocasını" i. 
lunmadığr bi'r akşam evJrttJD' 
miı oll11flm onun maJcsadtıOI 
vurma<Sıırta sebep oldu. cJ1tel1 

ed• ile kahve getirdikten s~ 
zuma otuıruıu, sokulullJ: 
evlenmek istiyor.sun ha? .•. 8~11 

brnkır mryrm hiç kfJfir!,. gı~ı 
/eri §Üpheye mahal brr13klll" 
aJcpm Awlçtrm: tabii koc~" ~ 
~Y söyliyem«lim. Adamcaııı1 
çağr.rıp durduğu için biraı t 
vererek genıe gidiyomm. A~ 
çılgınlrğa vurdu. Kocasrnın ~ 
çıknMsMı kili fırsat .<1~ ~ 
Bir gün Ü.zerime atdacak gıbi t 
ittim ve hakaret ettim. Fakı' 
Şfty beyhude. .• Benim kocasııJt, 
şr mimt!ttarlığım, bu ihti~.tll 
mı llzmeme>k için sesimi ~
malrlzl.ğım ona cesan?t ...eti ~ 
bu c~retı' «lepsizlile }c;ld-',.;" 
racağuu söyleme/Cten de ?. 
yOT. O loadıar ki, bir gün ~ ...... ı 
benim lcrndis~ tecavüz et.
tedr"tiımi s6yliyeceğini bi/4 İ-~ 
ti. Bu Joadına karfı ne 1"" 
rimJ .J 

İyi bir behane bularak. ~ 
evlerinden uzak bir yere ta~ 
yemek davetlerindett kU~ 
için yeni bir rejime tabiıııif 
görünerek ziyaretleri seyrek 
mek en hayırlısıdır. Bu ki 
muvazenesiz bir çılgın oıdııi1' 
taşılıyor. Heves ettiği gençtell ';J 
bütün ve bi.rden ümidini ~I' 
onu umulmayacak çılgınJıkl•ftt 
z.aJetlere, iftiralara •ürülclı 
Bundan çekinmek için çare 
adım uzaklaşmaktır. Kcoasf1l' 
minnettarlık ve ziyaret borcıl 
düz onu işinde görmekle de 
bilir, d"Cği.l mi? 

• 
Anlatmak zorh•O" 

J.arl!_1?-J~· Şirin imz~~~!:;, 
ra.qt.ı «ltJl.~İ. 'l"~r»r:..' 
Rki V'e ~n bİT genç oldcJ~ 
çok ~lun~.. Soluilct8 
elimi hal'B.ıfetle sıJuyor. _!~ 
Hatta 1trkıamdan bı'le gelir'"..J 
geçtiil INlde bana hi~..6' 
mrya cesattt t!!d~i. Bd,111 
ona b~n vermek için ftliıou;jı. 
ni yaptım. Fakat kabil "'Z,ı 
disiDi gördüğüm nmatı ~ 
ayrrlmaik istemiyorsam o d• 
~ i8teımj1or. H11ttl 
cak Jikzrrdı bumnadrğr~ 
cadtfmn orturnda ve ..,.,, 
de ~ICleyip dul'Clyoruı· il' 
thımek d~lil mı"dı'rJ (Jyı-..... _,. .• ____ • > 
--.,...,ı.l'C"'\,~gı.z . ••• 

Dilleriniz bir teY -61~ 
ama gönüllerinizin dili ç~f. 
.Japnıı aörünüyor. Maçta tU 
yoğ lu caddesinde ayak Ut~ 
dan geçenleri konu~ cı~ 
tdir. Bir gütt gene rasl'Jeıı 
man civardaki bahçeler . 
gittiğinizi IÖylencni•. •1

" 
edecek ve aönülleriniıııı ~' 
dilleriniz de tekrar edece 

arasına koymak doğru bir hüküm MONIR NUREDDiN VE ARKADAŞLARI KONSERi ile me.a min 
.olur. Arif Orucun burada iken na-
m u ı I u ve 'ere fi i adam 1 ara• aile 1 ere• ı !!!!!!!i!!!!!!!i!!!!!i!!!!!!!!!ii!ıoi!n!!!!!•i!e!!!i!!n!!ei!ıe!!lii!. i!!!l!re!ii!iceiili!eri!i!!i~re~çi!ini!·i!ıe!!!c!!e!!k!!ti!!r!!. !!!ii!!!!!!!!ii!!!ii!!!!l!li!!i ~ 
mile.ssese lere nasıl saldırdığı, hüki'.i- • 

Zafer ve Tayyare bayramına ras
layan 30 Ağustos cuma gUnU akta
!"ı 49 ve 46 No. 1r yöre trenlerinin 
ııleycceği aaym halka ilin olunur. 

İstanbul, 28 Ağuıtoa 1935 
DIREKTÖRLUK 

ıs TANBULUN HER ZAMAN EN KiBAR HALKININ s~ 
1 DAiMA EN C0ZEL FiLMLERi GÖSTEREN SINEMAS~g6 

KAZANAN VE BU ŞÔHRETINI MUHAFAZA IÇlN BV metin iç ve d~ıiy~sındıki ~en-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

,gi bozmak için neler yazdığı henüz OsKu··dar ve Kadıko··y Akşam 
:unutulmamıJtır. Bu adam kaçtıktan 
aonra ~ en kötü bir Türk düşma- Ok 11 • kt•• ı •• v •• d 
~~~ebı::.:~~n;.ı~~c~~:::~~~~::: u arı Dıre or ugun en: 
,lu oynamıştır. Dütmanlarımızdan Okullarımızda kayıt işlerine 1 Eylül 935 başlanacak 
iPara al~!' düşma!'larımızm planla- 1 S Eylu"'l 935 kadar su··recektir. 1 S Eylu"l 935 de ders
Jarına gore gezmış ve aleyhimizde 
..propagandalar yapını,, düşmanları- lere başlanacaktır. Kaydedilmek isteyenlerin tahsil ve-
mınn tabiiyetine geçerek dünkü sikaları ve digv er kayıt evrakı ve fotograflariyle bera
'lllutteu Arif Oruç, yurtsu.z ve ulus-
•uz bir iskelet olarak anadan doğ_ ber okullara baş vurmaları. ( 5152) 
ma kalınıstır. 

• 
Biri daha 

Mütareke aıraJ'rında Yemenden 
'İıtanbula ve Ankırraya gitmiş, ne 
'yapacağı anlaşılmamış biri daha 
var: Muhammet Fethülmağribi 1 

Elinde o zamanlar Yemende ka~ 
tnış olan vali Nedim beyin mektu
bu, tavsiyenamesi, birçok reami ve 
özel belgeler San'adan geliyor. An
~aya gidiyor. Klğıtları büyük er
lkinı harbiye ikinci şube~ veriyor~ 
•Bunların iç.inde şifreli olup kendi
ıııi tarafından açılacak olanlar bile 
vardır. Ne olduğu henüz anla§Ilma
makla ber:o~~- r-1-f • ' .biye ken -
ıdiaini kor · ... orulduğu za
man şu bilgı~i veriyor: 

- "Ben, diyor, Medine doğumlu-
1um. Oranın ileri gelen bir aile so
')'undanım. Mrsır ulutcularınuı: 

Askeri Liseler müdürlüğünden: 
Askeri Liselerin son sınıflarına talebe alınmağa de

vaır. edilecekdir. İsteklilerin 30 Ağustos 935 tarihine 
kaciar İstanbulda bulunan Kuleli Maltepe Askeri Lise
lerile Bursadaki Bursa Askeri Lisesine veya Askerlik 
Şubelerine müracaat etmeli. ( 181) ( 4908) 6275 

Edirne Şarbayhğından: 
Beheri bir pusluk 21 lira kıymeti muhammeneli 20 

adet su saatinin mübayaası 1 S gün müddetle açık ola
rak eksiltmeye konulmuş ve ilan edilmiş isede talip 
çıkmadığından eksiltme 1 O gün uzatılmıştır. Taliple
rin ihale günü olan 3Eylül 935 Salı günü saat 11 dete
minat akçeleriyle birlikte Edirne Belediye encü111enine 
müracaatları ilan olunur. .< 514 7 ); 

Devredilecek ihtira beratı 
•• Elektrik akümülitörleri için fen

ni elektrod" hakkındaki ihtiraa mah
ıus verilen 28 Eylül 1928 tarih ve 
1412 numaralı ihtira beratı ile bu 
berata ait abnmıt olan 18 Şubat 1935 
tarihli ilive taıdtknameıinin ihtiva 
etti~leri hukuk bu kere başkaama 
devır veyahut icara verilmesi teklif 
edilmekte olmakla bu huıusda fazla 
maH~mat edinmek isteyenlerin Gala
ta'da. Aılan Han 5 nci kat 1-4 nu
maralarda kain idarehanei mahsusa-
11na müracaat eylemeleri ilin olu

HiÇ BlR FEDAKAIWKT AN KAÇINMAYAN I f 

M ELEK Slnemaaı, bu ak .. 111 -::. 
yeni alnema me•llll .. ~ 
llyor. .,., .,.. 

bk PKAÇAK SEvDALıLA~ 
Oynayanlar: ROBERT MONTGOMERY - MADGE EV teoİ' 

Ayrıca: Dünya TENiS ŞAMPlYONU TILDEN tarafıad:. 
oynanır fıJmi ile Paramount dGa a haber • e 

~··-Be-y-ot-l-un-'d-a, HAYLAYF putaneai bu akpm Melek ;ti'· 
...,. ıelecek sayın halka birer A YSB!RG takdiın ed 

•~!!!!i!!!!!! .... Taksim Belecll,e Bah~esl 4 

----------- BuJ.On aut 16 daa ,._ ••t 2 ye kab~ı rl O 
İstanbul ikinci lcra Memurlu- B 0- Y U K S Q n n 1! T D (1 O u ıı-;.,a' 

nur. 

ğundan : 20 kitilik bando " llaema. •aryete, kuldat 
Bir boretan ötürU haciz altına alı- kari!~T acele ediniz. ktd'· ,Ola'! 

nan ve paraya çevrilmesine karar ve- Silaaeti, methur ıünaet~ Hakin Kebeei y•Ci:eeof• 
rilen kahvehane ve lokanta eşyası toı 1 ye 2 Eyl61 Tayyare ... ,...... terefine 
Taksimde Abide meydanında eski ay • ili> kımuncla uasl• propm ... ' 

yeni Abide gazinosunda 12-9-935 şe ş \ / lı ı 
raılavan perteınbe &ilnü saat 10 dan ,~Muhayyer Hasan ev l\~.-.l 
10,30 kadar ve Tarlabaşı Kireçhane r• 
ıokak 46 numaralı evde 11 den 12 t &I il 
ye kadar birinci açık arttırma ıure- D R A v e Y A G S 1 Z " 
tile satılacağından almak isteyenle- D . .rıotS. ilnyada emıalaiıdir .• Her yerde ara,.- 111,ı. 
rin yukand.a yazı ve ıözü geçen yer- Paris yazıh etiketle- asla aldanrn•Y 
lerq: hazır bulunmaları ilin olunur. • • 

(13999) 
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iCMAL 
FEVKALADE LiGi KALMAD 1 
, ~hular Kurumu Konaeyinin 3 
"-ıuatosıa verdiği !karara göre, 
~on.ey, Italya - Habeı davuını 
ıncelemek üzere 4 Eylulde toplana
Q&ctı. Bu karar verildiği zaman, 
.berkea bunu, Italya • Habet dava
~ının incelenmesi için yapılacak 
evkalade bir Konaey içtimaı san· 

:;1't!•· Hatta lta)ya'nın bu fevkala
~~ ıçtimaa ittirak etmek istemedi
~· t&yi olmuıtu. 

UJuaJar Kurwnu Konaeyinin aek
&en sekizinci içtimaının geçen gün 
lleır-edilen :ruznaımeainden anlaşıh
l'or- ki, 4 EyJulde toplanacak olan 
1( o n ı e y içtimaı fevkalade ol
~--tan çıkanlmııtır. Konseyin alc-
ade içtimaı bu halde 6 Eylulde 
tı.c.u. A n l a f ı 1 ı y o r ki 4 

Ylulde yalnız ltalya - Habeı da
vaaıru İncelemek için bir fevkalade 
"• İki gün aonra da alelade içtima 
:apılacağı yerde, alelade İçtimaın 
0Planacagı tarih iki gün evveliai

"• alınarak fevkalade içtima ile 
alelade içtima biribirine kanıtml
~'ttır. Bu karıthrı:nanın bir netice
~ ?Udur ki 4 Eylul içtimaı, konsey 
\çtnn.larınm aekaen yedinciıi aayıl
~•Yıp sekaen aekizinci addedilece
ı•hden bu to~la_nhya ~~vyet Dıı 
t' 'kanı Bay Latvınof degıl, Arjan-
•n0~elegeıi baıkanlık yapacaktır. 
ta •kkate değer olan diğer bir nok 

da tudur ki ltalya - Habeı me
~leai, nıznamedeki yinni bef kft. 
l' •r- l!leaelenin sonuna doğru bir ye· 
t • lconulmUftur. Gerçi ruznamenin 
•ııairninde incelenecek meaeleler 

''\Yolda aıralanır: Once idari me
İ9 eler. ikinci olarak komite rapor
~ gelir ve aiyaaal ıneaeleJer ruz
~ ede üçüncü yeri alır. Fakat 
»ı lcıen sekizinci konaey toplant111-
1,;;' 1:1Jznameainde görü~ülecek on 
~ bıyaaaJ me&ele vardır. Italya • 
• a eı davası bu on bir mesele ara· 
d~a sekizinci yeri İfgal etmekte • 
1 !r· Demek oluyor ki konaey, 4 Ey
t '\ d~ toplandığı zaman, idari meae 
~· erı müza:kere ettikten ve komite 
.:rrlannı okuduktan aonra aiya
._ llleaelelere geçece!< ve bunlar 
• ..... ında mesela Dançiğ meaeleaini 
dr--.Jc ~hti!afını tetkik ettikten aonr~ 
ltrr-l lu dunya banıını tehdit eden 
,; Ya • Habeı davaaına geçecek-

fevtc ... l:!'Ji.~l!' n.ı•fi ~aN~aa 
~e alideh~ını lcaYt;ebniıtir. Buna 
t' P, belki de halyayı ınunhaaı
ln Habefiatan ile kartılapnak için 
~· nevreye getinnit olmamak için
i~· ~u aranjmana ~öre Italya Ulus 
ııf t"Jrumu konaeyınin daimi azaar 
il\ .. • it e yirmi bet kadar meseleyi 
"~em k ·· c •iıai .. e uz~re enevreye delege-

da"a~~nderiy~ .. ~ bu arada Habeı 
li"i ~a gonıluyoT. Yani Muaao
"-'- fekıl bakımından bir diplomaai 

Vllffaluyeti elde etmiı demektir. 

lıııııı,,,,, • * * 

~UÇUK HARiCI 
HABERLER 

• • 
'1U CAtina, 28 (Özel) - Pazar gü-
'Oları eMevr~ye gitmeğe hazırlanmış 
'1c1:ek aksımos kaplıcalardan dö -
lite olan Ba bakanla görü mek 
ta~e Yolculuğunu üç gün geri bı-

""lll§tır. 

~t:l Be~~rad, 28.A.A. - Hükumetin 
<tcsn~n ~l?ü~~ldü~ünün üçüncü yıl: 
Sin rn~ Jlgısıle sıyasal cürümler i
l()>'l tenış bir genel af hazırladığı-

cnrnektedir. 

'· • v· Vj>' 1Y~na, 28.A.A. - lç Bakanı 
tl:ıob~a cıvarmda geçirdiği bir oto
tidd: b~azasında yüzünden oldukça 
~ ır yara almıştır. 

elite Ununla beraber, sihhi durumu en-
• "erecek şekilde değildir. 

~•ltırı~ar~ova, 28.A.A. - Varşova 
lıllılc . ekı Jablonna da akrobası ta
ta1c r~ yapılırken bu talimlere işti
!'t y: enlerden biri havada 800 met
•tı~lcseklikten fevkalade güzel bir 
ttıilda yapmış ve hiçbir anza 0 1. 

• il Yere inmiştir. 

>orctat?ıpelune, 28.A.A. - Şehir 
tcdt~n.ıe ~alı~makta olan işçiler, ka
~aaıa azınesındcn çalınmış olan el
~lıltJa~n h_ir kısmını, bırakılmış ol-

~l'?laal hır ~arlada bulmuşlardır. 
~ıltit. ar, tahkikat hakimine veril-

L . • \T· 
~tlill 1Y~na, 28.A.A. - Dolffus'ün 
"••rrı.;. aıt 3 hiyaneti vataniye da
~llrurıd il •onuncusu, harp divanı hu
t\ Vira. a başlayacaktır. 
ltilftııarı n~ ~abıtası, amirlerinden ta

liitler ~ı~hoersel 7-34 tarihinde
~~lt cı ısyanına iştirak suçu ile 
'"'lllU Ctne edilecektir. Suçlunun 
~Un ~~le: ağır olmadığından hük-

• ~ ıf olacağı sanılmaktadır. 
~'itan ;rlin, 28.A.A. - Viyanadan 
llırı A.l clegraf am Mittag gazctesi
lt\an h batros sistemindeki büyük al-

ar 

YUNANiSTANDAKi 
•• 

Kuru Uzümcülerin isyanı 
Bitti Sükun iade Edildi 

Atina, 28.A.A. - Atina ajansı bildiriyor : Bazı ajans ve ga
zete aytarlan Meseni (Nisyon) hadiselerini oldukça büyütül
müş bir halde göstermişlerdir. Hadise, üretmen köylüler tara
fından tertip edilen protesto metingleridir. Bu protestolar ta
mamen mahalli ve mesleki bir mahiyettedir. Yalmz şayanı 
esef olan biricik hadise dün Pilos'da vukubulan ve beş kişinin 
yaralanmasına sebep olanıdır. Meseni bölgesinde bir ihtiyat 
tetdbiri olarak örfi idare ilan edilmiştir. Meseni jandarma ku
mandam., Kalamata.Pilosda sükunun tekrar tesis edildiğini tele
fonla iç bakanlığa bildirmiştir. üretmenler bazı ifratçı arka
daşlarına olduğu kadar belkim de gazetelerin yazdıklarr gibi, 
bazı zararlı unsurlara uyarak bu metingleri tertip etmişler ve 
bu sırada bazl tezahüratcılar da kanunsuz hareketlerde bulun
muşlardır. 

Hindistanda Kanlı Çarpışmalar 
Londra, 28. A.A. - Peşaverden Reuter ajansına bildirildiği 

ne göre, elebaşılarından biri dün Sadkadar yakininde öldürü
len safi asileri, İngiliz kuvvetleri biraz rahat bırakmışlardır. 

Geçen haftaki vuruşma esnasında 40 tan fazla asinin öl
düğü İngilizlerden ise bir zabitin yaralandığı ve 1 O Hindli as
kerin öldüğü sarahatle haber verilmektedir. 

Amerikanın Deniz Tahsisatı 
Vaşington. 28.A. A. - Kongre tarafından 1935/ 1936 devresi 

için kabul edilen deniz tahsisatı, 1934/1935 devresine nazaran 
270 milyon fazlasile 806 milyon 447 bin dolardır. Bu fazla mık
tar, yeni deniz efradı kaydine, harp gemileri yapılmasına, hava 
kuvvetlerinin arttırılmasına ve harp gereçlerinin modernlestiril
mesin~ tahsis edilecektir. Ulusal müdafaa tahsisatının yekunu 
şu şekilde taksim edilecektir : 

Deniz ve ordu kuvvetleri 173 ve 97 milyon fazla ile 483 ve 
368 milyon dolar. Deniz kadrosunda bugün 82.500 subay ve 
efrad mevcut olup bu saylya 10.000 kişi daha katılmıştır. Ordu
nun 118. 7 50 olan mevcudu 165.000 olacaktır. 

Mahkum Edilen Komünistler 
Belin, 28.A.A. - Halk mahkemesi, Almanya'da gene komü • 

nistler birliklerini yeniden kurmağa teşebbüs etmekİe suçlu 
Çek komünisti Ernest Wabray'i 15 sene ağır hapse mahkum et. 
miştir. Güvenliğe karşı kasıd tertip etmek ve elinde patlayıcı 

, ... . - .. .. 1 _ _, ____ , ___ -··-'·- T -· • 'J' ı .. . F ı· 

Muller de 8 sene ağır hapse mahktltn ~l~~şı°ur ••• .-._ ...... " • m 

Yorginin Amcası Kaza Geçirdi 
Kopenh.ag, 28.A.A. - Eski Yunan Kralı Jorj'un amcası 

Prens JorJ, Kopenhag yöresinde bir otomobil kazasına uura
ıı:ııştır. Prens tarafından kullanılan otomobil bir ba.şka oto~o
bıle ~arpmış ve Pr~ns bir cam kırığından yaralanmıştır. Oto
mobıller hasara ugramışlardır. Prens, Kopenhag dışında bu
lunan Kral sarayına götürülmüştür. 

KOMÜNiST PROPAGANDALARI 

Sovyetler Amerikanın Pro
testosunu Kabul Etmediler 

Vaşington, 28 A.A. - Hull, Sov
yet Cumhuriyetinin Amerika pro
testosuna vereceği cevaıp hakkında 
Roosevelt ile ~örü~mÜ§tÜr. İyi .ha
be-r alan çevenlcr, Birleşik devlet
lerin diplomatik münasebetleri ke
sec~~~~i tahmin etmemıc:kte, yalnız, 
elçılıgın muhafaza edıl:n.sile be
raber, mezun bulunan elçinin geri 
çağrılma~ı. münaısebetlerin sadece 
mutat muamelelere inhisar ettiril
mesi, yahut hadiseye sebep olan 
propagandanın teferrüatını bildi -
ren ikinci bir nota v:crilmesi şekil
lerinden birini tatbik etmesi ihti
mali oldugunu söylemektedirler. 

Sovyetlerin cevabı 
Moskova, 28 A.A. - Tas ajansı 

bildiriyor: Krestinski, Moskovada 
toplanan yedinci enternasyonal ko-

Amerikada Cumur 
Başkam seçimi 

Vaşington, 28 A.A. - Cumhuri
yetçi çcvrenlıer, senato üyelerinden 
~orah'ın ismini, cumhuriyet parti
s~ n_a~ı~a, 1936 Cumur başkanı se
çımı ıçın gösterilecek muht>emel 
namzetlerin başında saymaktadır. 
Borah'ın bağınsızlığı evvelce za -
rarlı sayılmakta idiys"C de bugün 
durum ayni şekilde görülmemekte
dir. 

Bununla beraber partinin müfrit 
~uhafaza1karlar •. kısmr, Borah'ın ye
rme. Roosev.clt ı tutmağı tercih e
decektir. 

Yunan Cumuriyetç'leri 

münist _kongresinin çalışması mü
nas~betıle Sovyetler Birliğinin A
merıka.nrn iç işlerine mli:iahalc et
meme~ taahhüdünü guya bozmak is 
tem:esıne karşı Bullit tarafından 
v:erılen notaya dün ceva·p verilmiş
tır. Cevapta sebepler zikredilerek 
ıprotesto kabul edilmemektedir. 

lng:liz notası 
Londra, ~8 A.A. - Resmi çev

renler,. k.<>mınt_em faaliyeti hakkın
da 1ngıhz elçı•i tarafından Sovyet 
dı_ük~etine veril~n ıo Ağusltos ta
nhl~ no.~anın •. e lçı ile Sovyet hüku
ıı::tı mumessılleri ıtrasında bir gö
ru mcd:n ıbaTet olduğunu söyle
mektedırlcr. 

Bu çevrc~_leri.n söylediğin-:: göre, 
Moskova, dun, ıhta~ kabul edemi -
yeceği:ni bildirmiştir. 

Almanlar mukabele 
bilmisil yaptllar 

Berli.n, 28 A.A. - Hükumet ma
kamları, Adverul gazetesi ay tarı 
ve Romen tebaasından Janes Chit
zes'in sınır- dışına çıkarılmasını 
kararlaıştırmıştır. Chitzes, biricik 
Romanyalı a_ytar olduğundan, bu 
karar Veolkııcher Beobachter ay • 
tuının Romanyada.n çıkarılmasına 
bir karşılık ol~~k alınmııtu. 
Roman~a . ıelçı~~· bu kararın geri 

ahnmatıı açın muracaat etmişse de 
Alman hük1lıneti, bunu reddetmiş 
ve Chitze'in üç gün içinde Alman
yaclan çıkması gerektiğini söyle _ 
miştir. 

BUYUK 
ALMAN 
CASUSU 

Matmazel 
HAKiKI 

Doktor'un 
ESRARI 

Jenny Bir Duvarın Uzerine Uzanmış Dalga Gı 
yor, Persy Bir Sürü Kağıtları Tetkik Edigo 
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Matmazel Doktor fransızca • 
yı ana dili gibi biliyor, İngiliz· 
ceden bir tek kelime bile çak
mıyordu. 

Nitekim J enny ile ahbap ol
duklarından çok zaman sonra, 
İspanya'dan, Fransız'ların lkin 
ci Bürosundan ve İngiliz'lerin 
Entellicens Servis'inden Mat -
mazel Doktor'a dair ge1en ha
berler, Persy'ye, daha büyiik 
bir ferahlık verdi. Fransız'lar, 
İngiliz'ler hep birden Matma
zel Doktor'un Amerika'ya mü
teveccihen hareket ettiğini, ve 
yanında Ispanya'nm en büyük 
bir bankası tarafından verilen 
iki kredi mektubunun bulundu
ğunu bildiriyordu. 

Halbuki J enny dört aydanhe
ri Şikago'daki revüde çalışıyor
du. Hayır, böyle bir ihtimal 
kat'iyyen varit olamazdı ... 

J enny çok saf bir kızdı. Hat
ta o kadar ki, okuma yazması 
bile kıttı. Gazete yazısını an
cak okuyor, Londra'daki ann~ • 
sine, iki saatte güçlükle mek -
tup yazıyordu. 

Bir akşam gene haşhaşa kal
mışlardı. Her nedense mutat mi 
safirler gelmemişlerdi... ] enny 
bir divanın üzerine uzanmış, bir 
kolunu başının altına sokmuş 
sigara içiyor, bir taraftan da bir 
yığın ipek yastığın üzerine koy 
<luğu çıplak ayaklarının par
maklarım oynatarak dalga ge
çiyordu. 

Persy içerideki kilitli odadan 
birkaç kağıt getirmiş, onları 
tetkik ediyordu. Metresine kar
şı itimadı bif1az daha artmıştı ... 

J enny bir aralık göğüs etle· 
rini ipek pijaması altında şişi
rerek gerindi: 

- Öoof, dedi. Bıktım bu se
nin k&f:tdından, kaleminden ... 
Benimle ne zaman meşgul ola
caksın, anlamıyorum ..• 

Persy dişlerinin arasına srkış 
tırdığı piposunun müsaade et
tiği nisbette kelimeleri geveli
yerek cevap verdi: 

- Bırak ta şu kağıtları biti
reyim. Yarın mühim bir meclisi 
idare içtimaımız var ... 

- Hergün meclisi idare, her 
gün toplantı... Kafan şişiyor. 
Bu ~adar çalışmak iyi mi ya?. 
N esınden zevk alırsın, bu top
lantıların sanki? .. 

- Parasından ... 
Ve sonra şaşkaloz adam önün 

deki kağıtlarının içine tekrar 
d~ldı ... O akşam ] enny hiç sesi
n~ çıkarmadı. Geç vakte kadar 
dıvamn üzerinde sağa dönerek, 
sola dönerek, ahlayarak, pufla
yarak, Persy'nin işini bitirmesi
ni bekledi... 
E~esi akşam gene ayni vazi . 

yettı ... 
Şaşkaloz adam gene bir kol

tuğa gömülmüş, bir sürü evraıu 
tetkik ediyor, Jenny gene diva
nın üstünde kıvrıla, kıvrıla O'C-. . o 
rınıyordu. 

- Yarın da meclisi idare mi 
var? diye alay etti ... 

Persy hiç cevap vermiyordu. 
- Ne biçim meclisi idare bu 

~öyle... Hem gün<lüz toplanı
yorsunuz, hem de gece ... Bu ak
şam da gelecekler galiba ... 

- Evet. Birkaç misafir bekli
yorum ... 

- Hem de zabit değil mi? .. 
Ah bu zabitler, ticaret islerine, 
meclisi idarelere, petrol Iabrı
kalarma burunlarını soktukları 
için bu hale geldik ya... Asker 
dediğin askerlikl.e uğraşır, tica
retle ne uğraşırlar bilmem ki ... 

- Örduya petrol satıyoruz 
da onun için geliyorlar ... Müna 
kasa açmışlar, elbette zaıbitlerle 
konuşacağız... Başka türlü yap
manın imkanı mı var? 

Persy bunu söyledikten son
ra tekrar ba mı kağıtların ara-

BıktJm bu senin kağıtlarrndan, brrak artık şunları 

geldi ... Pcıısy il eberaber o kü- şın kadına yol vel'di ... Pc 
çük çifte kapılı odaya çekildiler. larmın ucuna basarak ile 
Sırasile kapı bir daha bir daha du ... 
çalındı ... Misafirler üçleşti... Safi kulak kesilmişti.. 

Jenny hata divanın üzerinde sızcayı pek güzel anhyo 
uzanmış yatıyordu... kat kulağına akseden 

Küçük odanın salona bakan çok karışıktı. Bunların 
bir kapısı aralıktı ... ] enny ara - <lan bir mana çıkarması 
da sırada içeride konuşulan şey dahilinde değildi ... 
leri duyuyordu. Lakwdı arasın- Biraz daha ilerledi ... 
da boyuna Ştayn ismi geçiyor- Lehçesi Almana kaça 
du. Ştayn bir Alman adı idi. Sa- bir sürü Alman isimi 
kın bunlar arasında bir Alman bahsediyordu: 
bulunmasın diye düşündü... Bunların arasında Zilb 

Başını yastıklar arasından ha Kari çok geçiyordu ... 
fifçe kaldırdı ... Fransızca konu- Herhalde Amerikalıla 
şuyorlardı. İçlerinden birisinin 
Alınan olduğu muhakkaktı. 

Fransızca konuşurken aksama -
sından anlaşılıyordu ... 

] enny hafifçe doğruldu. Aya
ğa kalktı... Ayakları çıplaktı. 
Halılar hain bir sessizlikle sarı-

Doğu 
illerinde 
Başbakan 

(Baş tarafı 1 incide] 

canlandıracak, yükseltecek ma
nadadır, kıymettedir. 

• 
Başbakan doğu illerinin bü-

yük işlerini hükumet cephesin
den böylece birer birer halle 
doğru yürürken beri tarafta köy 
lü ile,her sınıf halk ile baba.ev
lat, kardeş gibi konuştu, görüş
tü. Köylünün evlerini gezdi; ya 
şayış tarzlarını gördü; tarlala
rını, hayvanlarını dolaştı; tarnn 
vaziyetlerini anladı. 

• 
Hemen her yerde halkın, 

kendisine söyledikleri müşkül • 
leri, dilekleri, şikayetleri yanın
da bulunan ilbaylara, ilçcbayla
ra, memurlara sordu, soruştur
du. 
Memurların cevaplarını köy

tüye dinletti. Halkın itirazları -
m da devlet adamlarına işittir
di. Ciımuriyet rejimine uygun 
gitmeyen hükumet işyarlarını 
adamakıllı hırpaladı. 

Köylerde, kasaba meydanların 
da adeta bir halk mahkemesi 
kurdu. Hükümlerini açıkça ver
di. Güneş altında saatlerce sü
ren bu duruşma ve görüşmeler 
Atatürk idare inkılabının ruhu. 
dur; tam kendisidir. 

• 
İşte bu uzun ve tarihi yolda 

ve yolculukta İsmet İnönü bir 
rö~tgen .. bakı~ı ve .görüşü ile 
dogu bunyesındekı hastalığı 
buldu ... Şarkta yapılacak devlet 
işl~ri.ni ~asarladı, topladı. Eksik 
len, ıhtıyaçlan anladı. 

Tarihi raporunu (reçetesini) 
Büyük Şefine sundu. 

Tahsin UZER 

Bir Alman gazeteci 
Rom;:ıınvattan r.ıluıl"ılrh 

di yurdları dahilinde çalı 
man casuslarının izleri ü 
de idiler ... Çünkü Londr 
söz de bu aWtmları peka 
yordu ... 

r Arkası 

Doğu Gez 
[Baş tarafı 1 incid 

Kültür ve Sağlık Baka 
Eyl\ıl içinde Doğu gezisine 
lan beklenmektedir. 

KUltUr Bakam git 
Kültür Bakanı Saffet 

dün akşam Ankaraya gitmiş 
kanı, Haydarpaşa isıtas 
Kültür inspekterlerile dos 
ğurlamışl.ardır. 

ingiliz tabası 
Çıkıyor 

Cibuti, 28 A.A. - Reuter 
nın bildirdiğine göre, Hab 
da bulunan İngilizler, dört 
çinde Habeşiıtandan çıkın 
konsoloslarından talimat al 
dır. 

Grev bastırll 
Atina, 28 A.A. - Meısei'd 

leriın üzüm ofisine karşı ol 
nutsuzluklarından dolayı çı 
rıtıklıklar tamamile bastın 
Yapılan tahkikatta kom .. 
bu hoşnutıuzluğu istismar 
köyliıleri fena hareketlere 
tikleri anlaşılmıştır. Yer\id 
şıklıklar çıktığı hakkında 
tarial~r da esassızdır. lç 
nın evı yıkıldığı ve karısın 
rıldığı hakkındaki şayialar 
landrır. Örfi idar~ yarın ka 
caktır. 

Fevkalade hak• 
müracaat edile 

Paris, 28 A.A. - İtalyan 
anlaşmazlığına bakan hake 
yonuhun dört üyesi fevkal 
keme müracaata karar verm 
Dün başlıyan ve bugün de 
eden uzun konu~lar son 
ki, hakemler bu karara va 
dır. Çünkü bu dört hakem t 
lunacak bire.ok noktalarda 
da çoğunluk elde edemiyec 
görmüşlerdir. Bunun üzer· 
tiıs'e müracaatı kararlaştırın 

Komisyon ya.rın yine top 
tır. 

rada Kichonen'de yakalana 
kiac:her. Be~bahter,, gaızetes 
tarı Frıedrıch Weber'i sını 
çıkarmıştır. 

Söylenildiğine göre Ro 
kumcti Weber'in Berfin ile 
sağ cenahının müfrit unsur! 
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Köyün Urünü Beş 

Doludan Mahvoldu! 
Sarıkamış, 28 (Özel aytarımız bildiriyor) - Dün, Sarıkamış 

ve civarına ceviz büyüklüğünde dolu yağmıştır. Bu yağıştan 
Pozat Ali, Sofu hamamı, ve Yolgeç.mez Asbuga köylerinin mez
ruatı zarar görmüştür. Biçilmek üzere bulunan ekinler tamamen 
mahv ve harap olmuştur. 

Çardak Köyünde Panayır 
Çanakkale, (Özel aytarımız bildiriyor) - Ağustotsun 22 sin

ae Lapseki'nin Çardak köyünde bir panayır açılmıştır. Hayvan 
alım ve satımı ile çevresine çok faydalı olan bu panayır bundan 
lböyle daha ziyade ıslah edilecektir. 

Afyon karahisar 
Suyunun ~ıktığı yer - 12-

PAYTAGIN YUKSELiŞi 
VE ( ROQUE-ROK) 

Birer adım birer adım, fakat hiç 
geri dönmeden daima ileri giden• 
fedakar asker paytagın, bütün bu• 
ilerleyişler sonunda .göreceği bir 
mükafat yok mudur? Oyle ya, bir 
paytağın önüne ~ıkan bütün engclJ 
!eri aşarak son haneye ulaştığınr 
farzedelim: Oraya eriştikten sonra 
geri dönemez, ilerliyecek hane kal .. 
mamıştır, ne olacak? ı 
Şatran~ta bu da düşünülmüş ve· 

birçok Şatranc savaşlarını yeniden' 
canlandıran (paytağın yükselişi)! 
kaidesi konulmuştur. Bu kaide 
''madem ki kodamanların sırasına' 
girdin, kodamanlara benze!,, cüm-' 
lesile ifade edilebilir. ı 

Çünkü yalmz lzınirde on sene 
gibi uzun bir zaman ilbayhk et
mişti ve on yıl. bir memuriyet 
d~vresi değil, asgari haddiyle 
bır tarih devresid ia·. 

.. • 
Oz türkçeyi bizim yazı§ımızdan 

çok daha kolaylıkla konuıan Ge
neral Kazım Dirik, dedi ki: 

- Çok temelli bir l\onı soımuş 
bulunuyorsunuz. Cevap verebilmek 
için Türk köyünün ve köylüsünün 
iki evresini okumak gerekir. Biri 
Atatürk rejimi evresi, ikincisi da
ha önceki, eski rejimler evresidir. 

Bir tek diyem (ifade) vardır: 

işten Çıkarılan Çırağın Cinayeti 
Manisa, (Özel aytarımız bildiriy;or) - Burada evvelki gece · Afyon, (Tan) - Yukarıki resim 

bir cinayet işlenmiştir. Ekmekçi f ırımnda çalışan Ramazan, ar· Af yonkarahisar Maden suyunun çık· 
tkadaşı Mehmetli taşla başına vurarak ağır surette yaralamıştır. tığı yerdir. Burası şehre araba ile iki, 
Hastaohaneye kaldırılan yaralı biraz sonra ölmüştür. Cinayetin tren ve otomobille yarım saat mesafe 

dedir. lki dakika ötedeki Gazlıgöl 

Bir paytak tahtanın kenarındaki' 
1 son sıraya kadar ilerlediği zaman 

kendi renginden istediği kodaman 
bir taş olabilir. Hemen söyliyeliırl 
ki bu duruma gelmiş bir paytağın 
yerine oyuncu. (Şah müstesna) is-' 
tediği taşı koyabilir. ı 

Bütün varlıkl?_rın kökü, temeli, fah 
damarları koy ve kö)•lüdür. Köy 
ve kö)·lü bayındırlık içinde ise o 
temeller üstünde kurulan devlet 
~en ve bayındfrdır. Devletin bütün 
güveni oraya dayanır. Bu bakım
dan Atatürk rejimi köylüsüne ge
reği olan önemi vermit ve onun gi
di§ini göstermİ§tir. 

Eaki devirlerin köyü ve köylüyü 
anmış ve aramı§ bir rejimi var mı
dlT ki onu burada konu§alım? 
Köyle hükumet arasında Himalaya 
dağları gibi bir büyük pekinti - sel 
vardı ki bu ikisini ayınr, biribirinc 
tanıtmaz. ve .sevdif".mez.di. Onun için 
Osmanlı devrinin köylüsü neşeli, 
bayındır ve idemcn (münevver) 
olamamıttır. Şimdiki rejim ise kö
yünü ve köylüaünü, kendi kanını 
benimaemİ§ olduğu içindir ki onun 
sevgisine, onun varlığına dayanmış, 
yulanmı§hr. Bu rejimin bütün var
lığı denebilir ki köylünün verimine, 
başarımına, çalışmasına bağlıdır. 
işte bundan ötürüdür ki Türk köy
lüaünün yolları, okulları, koopera· 
tifleri, sporlan, gençlik dalgaları 
ve bütün kalkınmalar başlamıştır. 
C~urluk yurdunun birçok bölge
Jennde ufak tefek farklarla bir 
açılma görülüyor. /fin kökü bu açıl 
manrn az. veya çok olu§unda değil
dir. Az. veya çok olu§unda, hı:r.lı ve 
ya ağır gidifinde değildir, baslamı!4 
ve yürümekte bulunmuf olma~ında: 
dır. Bu gidifle cumurluğun ikinci 
on yıl dönümünde Türk köyünün 
ve köylüsünün bambafka bir var
lıkla acuna ue Türk alanına çıka· 
cağına inanım vardır. 

sebebi, fırın sahibinin Ramazanı işten çrkarması üzerine Meh- kaplıcaları bu yıl. bir hayli rağbet gör 
medin arkadaşına bazı sözler söylemesidir. Tahkikata devam mektedir. 
edilmektedir. 

Havagazı işi Uraya Geçiyor 
., Yeni Bursa ilbayı 

işe başladı 

.. İzmir, (Özel aytarnnız bildiriyor) - İzmir Havagazı sosye
tesinin 15 Eylülden itibaren uraya geçeceği ilbaylığa tebliğ· edil
miştir. Bayındırlık Bakanlığı ~omiserliği, devir muamelesinin 
bir aJ1 evvel yapılmasını ilgililere bildirmiştir. 

Türk Üzümleri Revaç Bulacak 
ı İzmir, (Özel aytarımız bildiriyor) - Gelen ha:berlere göre 
~unanistan taze üzüm ihracatına başlamıştır. 18 Temmuza ka
dar sevkiyat 564 tonu bulmuştur. Kuru meyve ihracatçılar bir
liği ile Türkofis arasındaki temaslar iyi netice vermektedir. 
Bu görüşmeler, Türk üzümlerinin revacmı arttırma tedbirlerini 
de ilgilendirmektedir. Türkofis Başkanı Mecdet Alkin burada
ki tetkiklerini tamamlamak üzeredir. 

Yozgatta Hiç Peçe Kalmadı 
Yozgat, (Özel aytarımız bildiriyor) - Ayın 22 sinden itiba

ren Yozgatta peçeler tamamen kaldırılmıştır. Urayın verdiği 
bu karar halk tarafından memnuniyetle karşılanmıştır. 

izmirliler Galip Geldiler 
'Aydın, (Özel aytarımız bildiriyor) - Aydın mıntaka maçla

ı-ına cumartesi günü törenle başlanmıştır. Maçlardan önce lzmir 
şampiyonu Altınordu 'takımı şehitler anıtına bir çelenk koymuş
tur. Saat 16 da altı klüp spor alanında toplanmışlar. süel mu
zikanm iştirakile geçit resmi yapılmıştır. Aydın - Uşak maçını 
Uşak taknnı 6 - 1 kazanmıştır. Manisa - Muğla takımları arasın
daki maç, Manisanm 4 - 1 galibiyeti ile neticelenmiştir. Izmir 
Altmordu - Çivrili maçını İzmirliler 6 - 1 galibiyetle bitirmişler
dir. 

Denizli takımım yenen Altmordıı 

Bursa. 28 (Ozel aytarımız bildiri
yor) - Yeni Bursa ilbayı Şefik, bu 
gün şarımıza gelmiştir. Yalovadan 
ayrılırken şerefine 150 kişilik bir zi
yafet verilmiştir. Yeni ilhay, Yalova 
köylüleri tarafından ugurlanmış. köy 
Iüler 20 tenezzüh otomobili ile Bur
saya kadar kendisine refakat etmiş
lerdir. Şefik. bugün vazifesine başla
mıştır. 

Çanakkalede buğ
day fiyatları düşkün 

Çanakkale, (Ozel aytanmız: bildi • 
riyor) - Her gün biraz daha fiyatı 
düşen buğdaylar alıcı bulmaktadır. 
Ziraat Bankasının verdiği fiyat şehir 
piyasasına nazaran daha düşük oldu· 
ğundan bankanın alımı ~ok azdır. 

IK ÜÇ Ü K TELGRAF 
HABERLERi 

• Aydın, (Tan) - Grup bi'l"inci
likleri için gelen 1.porculara Halkc
Ti tarcı .cı. ~n.ıa \>ar co'rQ.,_-u pcu:ı.l ve-

rilmiştir. 
• Çanakkale, (Tan) - Zafer ve 

Tayyare bayramı için ilin her bu .. 
cağında ilgili huırlıklar yapLlmak
tadır. Çanakkale Tayyare kurumu 
sinema bahçesinde bir kır balosu 
verecektir. Bayramiç ve Ezinedc 
de subaylar yurtlarında balo yapı
lacaktır. 

• Palu, (Tan) - Kasabanın ya
nından geçen Murat suyu üzerinde 
ahşap bir köprü yaptırılmıştır. Köp 
rü yetmiş metre uzunluğundadır. 

• Aydın, (Tan) - Zafer ve uçak 
yedi günü için Aydın epor alanın
da Türk hava kurumu menfaatine 
bir pehlivan güreşi yapılacaktır. 
Bu güreşe İzmir, Muğla ve diğer 
komşu illerden bir çok pehlivanlal" 
gelecektir. 

• Tokat, (Tan) - Memleket has· 
tanesi başhekimi doktor operatör Ta
lat Sümer kısa bir hastalıktan sonra 
ölmüştür. Memlekete çok iyilikleri 
dokunan bu büyük kalpli insana acı
mayan kalmadı. Cenaze&i gözyaşlariy 
le Jra.ldınldı. 

• Yozgat, (Tan) - Parti namı
na, Yozgat, Akdağ Madeni, Boğaz· 
byan ve Yeşilova kazalarında at ya 

l 
rışları yapılacaktır. Şimdiden uzak 
illerden yarış atları gelmektedir. 

• Burdur. (Tan) - On bes öğ· ı retmen, on beş günlük bir tetkik 
gez:isine çıkmışlardır. 

Umumiyetle (her zaman değil)I 
böyle bir paytağın yerine Ferz ko.ı 
yarlar. Şu halde bir oyuncu paytak-' 
larmın yükselişi sayesinde iki, üç! 
ve daha fazla Ferz, üç, dört ve da..ı 
ha fazJa Ruh. Fil yahut At sahibi 
olabilir. Aşağıdaki şekilde de gö• 
rüldüğü üzere: 1 

KARALA~ 

Q b c. d ... r .. ,, .. 
AJ'(LAR 

(~7) lianesindeki ak paytıalC (c8)t 
hanesine çıkar ve oraya ~ıkınca is-' 
tcğe göre Ferz, Ruh. Fil veya At 
olur. (f2) hanesindeki kara paytalC 
(fl) hanesine gidemez, çünkü Ö-' 
nünde ak fil vardır, fakat (gl) haJ 
ne.sindeki ak Atı alıp onun yerine\ 

b.. ~ . .. .. - . 
aa~e lr ~ .- ,... ._..___ ·-·fi': ..... --........ 

uh, ıı ve a At olur. • 

Tecrübeli ilbaya ikinci bir aoru 
aordum: 

- Böyle bir köy nasıl kurulur 
böyle bir köylü nasıl yetİ§lİrilir? ' 

- llk it köy muhtarlarını, jhti
yar kurullarını iyi bir düzeyde seç
?.'~ek, ifb8:t•.na getirmek ve köyÜn 
~ır:PJ.'V}lnllli WltMtırh-s.kW-unFi'ıi. 
de a n çma t dır. Amac bu alan

Rok - (Roque) gene arsıulusa}I da köylülere verilecek yönerge • 
olarak kabul edilmiş bir terimdir.• idare ve buyuruklarla onları iler
Şatrançta her hamlede yalnız bir! letmek olacaktır. Fakat ilerleme 
tek taş oynanır. Fakat her şatranÇ malzemesini, araçlarını bulmak ve 
partisinde her oyuncu için bir tekl kendilerine göstermek lazımdır. 
defaya mahsus olmak üzere bunun' lzmir hinterlandında yaptığımız 
da bir istisnası vardır. İşte bu istiı;.-1 nümune köylerini gezerseniz göre· 
naya (Roque - Rok) denilir. Rok' ceksiniz ki yalnız temiz bir köy 
bir hamlede tŞah) ile (Ruh) lar.1 yapmakla kalınmamıı, köylünün e· 
dan birini ayni zamanda hareke~ konomiğ kalkrnma&ı için damızlık 
ettirmektir. Her oyuncunun iki' aygırlar, boğalar, tavuk, horoz döl 
(Ruh) u bulunduğuna göre (Rok)' leri, cins an durakları, ona göre 
un da küçüğü ve büyüğü vardır. yeni kovan ve makineler, hatta 
Eğer (Şah) kendi tıarafmdakil lavıan durağı getirildiği gibi yep

(Ruh) ile ayni zamanda harekete' yeni okullar yaptırılmış, köylüyü 
kemiren faizciliği kaldırmak ve ürü 

getirilirse buna (küçük Rok), fakat, nü artırmak için kooperatifler ku-
Ferz tarafındaki Ruh ile ajni za.ı rulmuıtur. Gençlik kurulları itinde 
manda harekete getirilirse buna da' büabütün batka bir hız ve başka 
(Büyük Rok) aenilir. . bir yönet tutulmuıtur. işte bu tu • 

Her iki Rok hareketini bugünlük' tuş ve giditledir ki yoksun bir kö· 
kısacıa anlatalım: yün varlrklr, b&.§arıklı Atatürk re· 

Ş jimine uygun bir köy derecesine U• 
Ruh, ahın yanındaki haneye la§maaı kabil olabilmi~tir. 

getirilir ve Şah onun üstünden atJ - Tecrübenizden iatifade için 
hyarak onun öte tarafındaki hane" bit' aonı daha: Yüksek bir idare 
ye geçer. adamı reami işleri arasında köyü 

Rok hareketi işte bu kadar basit- ve köylüyü naaıl takip edebilir?. 
tir. F.akat bunun da bazı kaideleriı 
vardır ki bunu da yarın anlataca_, 
ğız. -------

Dama müsabakası 
7 EylCıl cumartesi gün ve ge<:esi 

Kızılay cemiyetinin Taksim Bcle-ı 
diye bahçesinde hazırladığı ker-ı 
meste bir de büyük dama müsaba
kası tertip edilmiştir. Bu müsaba
kayı kazananlara hediye ve kıymet
li hatıralar verilecektir. 

1 

Mağazada çok kalmadı. Uç 1 yor, bunu öğrenebilmek için de ı Ve yine bir nokta üzerinde No. 102 çekiniyordu! 

Akşam yemeğinde 

- Bu sonıyu en önemli aayardll' 
Bürokrat bir i§yarla pratik iıyart111 • 
hudutları bu sorudan aynin'. Va ı 
olsun, küçük bir iıyar olaun, ~öt 
cülük ile ve köy ile ilgilenmek ıçd' 
~ık sık onlann arasına girmek, on• 
lann ruhları üzerinde erkin-mü_. 
t1ir bulunmak, aevgilerini kazanrnale 
ve kurulan bu aevgiyi bir kuyu!Jl1G~ 
gibi İ§lemek gerektir ve bilinrnel!· 
dir ki köylünün cevheri İ§lenmeırut 
ham bir cevherdir. Bu cevher, dr 
mir gibi, itledikçe J§ıldar. 

Bir nokta: Vilayetler idaresi k•• 
nununda ve talimatında ilbaylaJ'l1' 
dörder ay köylü arasında bulun•• 
cağı yazılıdır. Bence, bu dahi ar 
dır. Hem köylünün derdini dinlr 
mek, onları aüzgeçten geçirrnelc, 
çarelerini bulmak ve yerinde ya1'1" 
lnmıyacakları vilayet merkezin• 
gelerek oradan yaptırmak ba§hb~· 
şına bir iştir. Gezmek ve gezeb~l· 
mek, aanıldığı gibi kolay değildır• 
\aza ve kışa bakmıyarl'lk, dağlat 
ara111nda ve sırasında, katır sırt•!'"' 
da köylere gitmek, dağların etei•" 
de heyecanla bekleyen köylüniİ" 
arasına karı§mak, sözle anlabla• 
mıyacak bir zevktir. Bunu, ancak 
tadanlar mutludur ve bu yüzdeıt 
geçecek zaman bir idare ada"?' 
için kaybolmuı değil, çok irat ge!1" 

ren büyük masraflar gibi büyiik 
bir konudur. Ben kaç defa Ataıiir" 
kü ve lncnür.ü, köylü ile #tonufllf'" 
hen ellerini omuz.larına koyduklorl 
m ve gözlerinin ya§ardıklarını gör• 
müş ve bu görümden hız. almıı ad0 • 

mım. Ancak ilbayların yapacakla_". 
geziler verimli olmak için bu il' 
yaman bir el ve yaman bir güderleı 
(fikri takip) ile boyuna kollanıof! 
lciz.ımdır. Benim en az. on be§ /fi.~• 
çüh defterim vardır. Benim bu lııt• 
çük defterlerime köylüler «Pafa"'" 
kenesi» derler. Çünkü onlar bilir
ler ki. benim def terim onların i§İ"6 
bir kere yapıfmaya durı;un! 

Bir de fU var ki, köylüye bif 
veya iki kere dediğini yapmas&6"1 

kaybettiğin ve inanı aarstığın gürt• 
dür! 

Onun içindir ki, ben, ilbayhi~ 
gelir gelmez köylünün Kene ded•" 
ği ve benim de çok vefalı arkadaf" 
larım olan ve beni hiç aldatmaya11 
ve benim de hiç aldatmadıfrm Jcii• 
çük defterleri· ,ıe karııl&§ırrm. Me" 
tupçuyu, vali muavinini, yönetge at 
kada§larımı karşıma alırmı. Yap~" 
mış, yapılacak işleri hemen köyliJ• 
lere bildiririm. Benim başaramrr•" 
cağım ''e devlet güzeyinde • aa'fr 
ı;inde yapılabilecek olanları d• 
!r!ı;dederek h_em J>üyükleriıne Y~ 
bildiririm. işte beni köylüye .,. 
köylüyÜ bana bağlayan metot ı,s.t• 
dur ve bu metodu :zaman zaırt•0 
Atatürkiin ve onun şaşmayan pe'f' 
ki lnönünün bana daima heyec::ıtl 
a§ılayan it kaynaklarından alırııO' 

• 
General Dirik'in sözlerinde ~ 

çok idare adamlarımız için ç , 
faydalanacakları tecrübeler ok~ 
dum. Dünyanın en iyi kanuni• , 
11.ncak idare ile, iyi idare ile, ~f.; 
lenen güzel neticelerini vereb•~: 
On aenelik tecrübeli ilbayın &<Jı. 
)emek istediği, bana öyle geldi 1"' 
budur, vardığı bu neticedir. 

Ali Naci KARAC~r-1 
~~~~~~~!!!!!!!!!!!!~ 

~ 
Bir tramvayla bit 
Otomobil ~arpıştı 

f et 
" Diin Şehzadebaşında Let8 al' 

apartmanı önünde 1147 nur113 r ;t• 
vatman idaresindeki tramvaY1Şu\C'" 
faiye grupundan 54 numaralı ı,a•' 
rü Tayyarın :idare ettiği su ara a .; 
çarpışmışlardır. Çarpmada trar11\ " 

•• ..l • • 1 ara' 
yın on 'Uemırı parça anmış, . it' 
zı.in de sol arka çamurluğu ezılıi' 
tir. 

bit 

1 

yaptırdı, çorap aldı. Sonra, 1va 
taksiye atladı. Edimek3~örı· 
gitti, Un.kapanı yolundan 

c::v==«=o=»=te==M===A==u= çorap aldı. Çıkarken iri siyah bir bir plan tasarlıyordu. Arn - takılıp kalıı:ordu: 
~ c;;ıJ gözleri bir-projektör gibi kes - hada oturunca: - Ben ılk önce bunların 

ıkin bakıştan ile her yanı tarı- - Bakahm, araba ile de be- doktorun adamları olup olmadı-
Etem izzet BENiCE yor ve en küçük bir bellisizlik ni izliyebilecekler mi?. ğmı öğrenmeliyim. Bunu da bu 

Fazıl bu akşam hergünkün -
den biraz geç geldi. 

dü, eve geldi. . di }1\J 
lşte Fazılın merakı şıın 

Beni izletmek bakalım ney • vermeden her şeyi görüyor, hiç Diye arabanın arka pencere- gece öğreneceğim. 
miş ?. bir kımıldanışı bile kaçırmıyor- sindeki perdeyi kapatmak isti· Bu ka:arla şoföre: 

Beni aptal mı sandılar?. du. Uzun boylu, ak bıyıklı, iri yormuş gibi geriye inceledi ve - Edırnekapı'ya kadar gide-
Bende çürük tahtaya basacak kafalı adamın mağazadan çık- gördü: ceğiz. Sonra, hiç dunnadan Un-

göz var mı?. tığını, öbürünün de arkadan - Onlar da araba ile geliyor- kapanı yolile Şişli'ye dönece • 
Ve kendiliğinden kararlaştır- gelmek için bir başka reyyo - lar.. ğiz. 

mıştı: nun önünde durduğunu durgu - Dedi. Aklından bir başka şey Emrini verdi. Bu emri verir -
- Bunu doktor yaptırıyorsa ladı. Ve kendisi hiç; tasalanmı- de geçiyordu: ken iki şey düşünüyordu. Bun-

görecek o budala neler olacağı- yor, hiçbir şeyin ayırdımına var- - Acaba çok zengin bir adam lardan birisi şuydu: 
nı. Hafiyelerine, casuslarına mıyor gibi dışarıya çıktı. Cad- beni gözüne kestirdi de, açıla - - Edimekapı yolunda, sonra 
adamlarına, kendisine karşı at- dede ağır adımlarla biııaz yürü· nabilinir mi diye beni izletiyor? dönüşte Unkapanı üzerinde 
latmak, oyun etmek nasıl olur dü, sonra bir şekerciye girdi, Fakat, bu oranını hafif bulu- bunların beni izlediklerini çok 
bir göstereyim de anlasın 1 şeker yaptırdı, oradan da çıktı, yordu. Yine kendi kendisine iyi göreceğim. Yollar kalaba -

Ve yine kızıyor, söyle- hemen bir taksiye atladı. Sofö- karşılığını veriyordu: lık değil, araba yığmlan yok. 
niyordu: re: - Böyle şey olmaz. Ne diye Bütün yolda iki araba kalacağız. 

- Şu doktora biraz acıyor - - Çek Istanbul'a.. beni izletecek?. Öyle düşüncesi Fakat, o en çok ikincisi üze-
dum. Şimdi o duygum da kalını- Dedi. Kafasının içi ayaklan- olan adam bambaşka yollardan rinde duruyor, sanki duyula -
yacak. Istediğimi yapacağım. mış bir fikir borsası gibi idi. gider, beni tanımağa, benimle caknuş, bilinecekmiş, her yana 
Bakalım benimle başa çrkabile- Bu adamların kimin adına ken- konuşmağa. beni yoklamağa ça· yayılacakmış gibi hn ikinci pla
c.ek mi? .. lsteı:sem ona kan kus- disini izlediklerini öğrenmek - lışır. ! zleunekten neyimi öğrc- nuıı kendisi bile düşünmekten, 
tunır~· ten başka hiÇbir şe~ düşünmü- nebilir?.. kafası içinde dolaştınnaktan 

Güney onu çok şen, çok gü
ler yüzle karşıladı. 

- Nerdesin Fazılcığım. Gö
züm yollarda kaldı? •• 

Faiıl, yorgun, üzgün görünü
yordu. 

- Yurttaydım. Geç vakit 
bir hasta geldi ... 

Dedi ve.. hemen yemeğe ın-
diler. 

Fazıl dalgındı. 
Fazıl düşünüyordu. 
Fazıl birşeyler söylemek isti

yordu. 
Fakat, ne söyliyecekti, nere

den başlıyacaktı, nasıl söyliye
cekti? Har.biye durağında hafi
yeleri onu karşılamış, anlatmış
lardı: 

- Karın evden çrktı. tramvay 
la Galatasara~a gitti. Şeker 

idi: barı• 
- Acaba karım bunları 

söyliyecek mi?. 3ıcta1' 
Düsüncesi de bu mer 

doguyordu: hi" biı 
- Söylerse benden 

saklısı yok ... demek! . ı,eııdeı\ 
Söylemezse, her şeyı 

saklıyor .• demektir.. ıaşı11''" 
Ve saklaması ile k(j§~3rrıa"' 

smdan korkuyordu. .. .. e'l 1" 
korktuğu bütün her kotu ı~dal1• 
şında pathyacaktı: .4k herte1 
hayalinden geçebıten di<e' 

• • •11e " doğruluk çerçevesı ıçt daYclJ, 
cekti. Tereddüdü buraıcıı>'o'' 
Onun için som1aktan kor 

du. a~· tat' 
Güney de üzüntü. nıer .,a1l 

[Arkası 
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Orduda Bu Yıl Terfi Edenlerin Listesi 
[Bc.;1tarafı1 incide] 

~f, M. J'.'aaih Mtt111in. Davut Zeki 
ll~rbeıkır, A. Muhtar Bingazi. H. 
A il Harput, Mükerrem htanbul, 
a· f>.fiya-~i Manastrr, Yakup Ergene, 
'1e'1letnn Gemlik, Vedat Dürdari
~ Şevki Diyarbekir, H. Ekrem 
il b aır, H. Tahsin Kaptanpaşa, 
~ÜlnU Bakırköy, H. Hayri Or
l>ecte • A. Cevat htanbul. M. Şevki 
tet .;.taç, A. Neşet Edirne. Beb
ltiı ıtlia. Salüıaddin Vodina, M. 
'l'irllll P.reıova, Raşit Ueküp, Mitat 
ite lft, M. Hamdi Erzincan, İbrahim 
tlfreke, M. Seyfettin İstanbul, Mus 
l a k1ıaıınpaşa, M. Tevfik Edirne, 
~kı Süleymaniıye, Necati İs -
fer El, Hakkı İstanbul, M. Muzaf· 
41i rzurum, Taha.in Kastamonu, 
~ıza latanbul. Fazıl Manastır, 
Cl1l, Pertembe. A. Ragıp Erzin -
ti ~·t Kırklareli, Neriman Fev 
~l'\'ut:pap HulUıi htanbuJ, 

Ayazma. 

Kor yUzba,ıhk· 
tan blnba,ıhGa 

it ll~yin Yanya, M. Nuri Arapkir, 
'J'~.'tet Bağdat, Saim Katumpaşa, 

- .. ~ık Bayburt. 

Piyade yarbay
hktan albayhCa 

~iıfat Bayazit, H. Vasıf Erzin -
--. Abdullah Naci Sıvaıı, 

Piyade binbaşı· 
. hktan yarbayhOa 

tıı l. Necati Kayseri, Faik Erzu -
ı.: H. Vehbi Manastır, Hakkı Ga-
1"6 • Hakkı Amasya, Şakir Şam, 
)., lft kaaımpafa, M. Beşir Kafkas
'~e;ki İtkod.ra, Muhittin Küçük
)1\.. ya, Tevfik Kozan, Fuat E -
~uea İJ!toodra, M. Şevket Di
bi 8i r, M. Nuri İatanbul, A. Veh
~ia, Hüaamettin Beşiktaş, Ali 
)t, l Trobzan, A. Turıhan Malat
'1ıll, zzettin Afyon, O. Nuri Sam -
iri M. Neıet Erzincan, Ali Rıza 
~Ut. M. Zeki Süleymaniye, Ö. 
~ ı Giırit, M. Refik Van. Ali El
~ A. Necati Kaıpuağzı, M. Mihri 
lf.r rbekir, M. Rifat Erzincan, Ali 
ı...: keeriye, H .Hümü Erzurum, 
9t; .tı Van, Riza Sıvaa, Sait Osman 
~ Ahmet Turan Erzincan, 
\et, Ut Kozanlı, Halil Sultanah -

Muıtafa Rüstem Edi'rne. 

Piyade yUzbaşı
hktan blnba91hGa 

h.lı:i Erri'llCan, Kadri htanbul, 
~ Enuram. Abdfirrahman 
~ tfran LUttburpı. t. Ha-l'Q &rput, İamaıl Oınye, Kadri E
~ Halil Eyüp, Yatar Sütlüce, 
~Trabzon, Cemal lstanbul Mu 
!'l, 4. Şebzadebqı, l. Etem MacunSd Cevat İzmir, Musa Kazım 
"" it~· M. Mevliıt Erzincan, İh
~-- ırne, Muzaffer Kuruçeşme, S Beşiktaş, Asım Çengelköy, )' ı:. Sa.ıacık, Tahir İşkodra, Yah
-"rr {.ati Şun, İ·brahim Şam, O. 
~t l •tanbul, M. Salih Diyarbe• 
~ı,· Hakkı Bağdat, Sezai Kaba
S, ~· Cemal Bitlis. Muta.t Orta
~zız İstanbul, Hasip İatanbul, 
!-, a_,!ındıklı, E. Vehbi eski Zağ
,, 14Uladdin Harput. Ihsan Us
~=•diT Selinik. M. Mihri Do
' 1>· r, M. Fahri İstanbul. Meh -
~ )/f1Yarbckir, Ahmet Hulüsi Kil· 
~ Uata.fa-paıa. Hüsnü Erzurum, 
~t li:Udus Diyarbck.ir. Raif Hur
~. &;~t, Hayri Cumaibali, O. 
b"1 .zıncan, Eıat Kadıköy, 1. 
~ııtı Urla, Ahmet Siliıatre, M. 
~· 1( 9taınbul, M. Fahri Diyubc
~ lıİ Tevfik Bayburt, Naci Trab-
'- aİ Rıfkı Trablua, Bayram i Mubu Edirne. Şamil Af
~t lbd~ahman Süleymaniye, 
~ 2'nır, M. Zeki Kadıköy, A. 
C>~ l(O~kçılar, ·Kemal Etem Per
~- Ur-ı Kumkapı, İdris Gence, 
lh~ Uk latanbul. Hilmi Tatar Pa
~-~ ~arnık Konya, A. Celil Ah
l~ i fik Diyarbekir, M. Hamdi 
'(--k~ra, Abdürralwnan İstanbul, 
tıı...I~ Tokat, Hüseyin Samsun, 
~ il Trablue, Ali Riza Erzin
... ,· ~lllettm Edime, Kemal 
,_-._ ~ifat Fati·h, A. Zeki Beıik-

Yi1kril Miaiı. 

Piyade teGmen!lk· 
' ~ t • n yUzbatıhGa 
~· Birecik, Necati latan.bul, 
~ Marq, 1. Hakkı Yozgat, 
~ A llolu. İbrahim Selinik, O. 
t.... brt.11f. M. Suphi Uıküdar, Ha
lt~..._ Etem Uluborlu, M. Muh
~ti r}'on, 01man Selinik. M. 
~ ~a ul, Hayll'i Diyarbekir, 

alıkeai.r, Ali Diyarbekir, 
~· Nurettin Süleymani

~I C...:.. U?M, Adnan Paşabalıçe, 
~~ınba, Namık İstanbul, 
~ ~ •anpa,a, Saim Erzu -
~. ·a.~akkale. Sadullah Ma
~~r il ddin İstanbul, Baari 
'a.:~S · Nazima Kıbrıe, Muhit
~ı, 'İ lfilnıi Un'kapanı, Atıf la
~ '-•i .. ıf latımbul, Hakkı Ma
~ lıf11rf1 M-ardin, Kemal Erzu
ta,;:" r, 'l'e kepn, A. Hikmet Ma· 
~ .~. it .-fik İetanbuJ, Ali Erzin· 
~~ ı.:za Aktehrr. İhean Eyüp, 
~ llltltai arıbul. Muammer Mana&
&" _tl11Ja.in Bozüyük, Besim latan· 
~.~ ~ Çırpa, Zeki İstanbul, 

1.-bekir, M. Kbım Er • 

zincan, Ferit Çatalca, Kazım Fatih, 
Cevdet Van, Faik Çanakkale, Sabri 
Sıvas. Mc-brük T'f'ablua. F. Kemal 
Kadıköy, Hüsrev Edirne. M. Nihat 
Mania, A. Şadi Gümülcüne, Talip 
Çankırı, H. Zekai Üsküdar, Kemal 
Kilidülbahi.r, H. Hüsnü Bilecik, 
Mehmet Niğde, Talat Ortaköy, Ne
şet Edime. Sadık Elbestan, Ali İs
tacbul, Necati Manastı"r, Gafur Deb 
reiba1i, Niyazi Tikveş, Sami Ma -
latya, Nasuhi Kırklareli, Cemal İz· 
mir. 

Piyade asteGmenli· 
Qinden teQmenllfje 

1. Hakkı Dobrica, Halil Fatih, lh 
A!1 Malatya, Refik Niışantaş, M. E
mın Musul, Niyazi İstanbul Rasim 
İstanbul, Ş. Dursun Burdur; M. Ma 
ter İstanbul, Faik İ~tanbul, Faik 
Erzurum, M. Nuri İatanbul, Suat 
İstanbul, C. İsmet Erzurum, Mü~ 
taz İstanbul, S. Sabri Sıvas, Saa -
dettin Buru, Faruk İ1rtanbul, Ya
şar htanbul, M. Heper İstanbul, 
Saim Erzincan, Lütfi lstanbul, Mub 
tar İstanbul, Tevfik İstanbul, C. Ye 
nicioglu Edime, Nadir Manisa, Ne
cati lstanbul, Celilettin İstanbul, 
Supbi İstanbul. M. Şevki Elaziz, 
Fatin Edime. Rahmi İetanbul, Fe
rit lstanbu.l, İ. Zihni İetanbul, Ce
lil Haçin, Azmi Urfa, Lemi latan
bul, Nizamettin İzmir, A. Ne§et 
Bursa, Kemal İstanbul, Eşref Kas
tamonu, Kemal Erzurum Seyfi E
dime, E. Sabri Tokat, Ekrem ls • 
tanbul, Saim İstanbul, Lutfullah 
lstanbul, Hilmi lstanbul, Lutfi E -
reğli, Osman Erzurum, Nasır İstan
bul, Hayrettin İstanbu.l, Ali Sinop, 
M. Naim IDlaziz, Seyfettin İstan -
bul, BeJciT Adana, Muhliıs lstanbul, 
Rüştü Bursa, Bahaeddin İstanbul, 
Mustafa Bursa Abdürrahman Har
put, H. Hilmi Tekirdağ, 1. Hakkı 
lstanbul. İhsan Ilgar İstanbul, Ha
san Erzincan, Kemal Üsküdar, Fu
at Bandırma, Sedat T.rabzıon, En
ver İstanbul, M. Hakkı İstanbul, 
Mustafa Istanbul, ŞahaıP İstanbul, 
Tevfik btanbul, Cemal Bursa, Feh
mi Kfüs, Hayrettin İstanbul, E. 
Şaban İstanbul, Kemal Erzincan, 
M. Rıdvan Kütahya. Ziya Gür İs-
tanbul, Muharrem Erzincan, Saim 

Hayri Or•l. Tallt Pr~pol, M. izzet 
Konya, M. Atıf Beyazıt. 

Mühendis subay topçu 
yUzbatıhktan blnba,ıhGa 

Ahmet Salih Konya. 

Topçu teOmenlik· 
ten ,uzbatıhOa 

Muhtar İstanbul, Ril§tÜ İstanbul, 
Nazif Kaııımp•'8· Raif Denizli, Sa
mi Beken Beti.ktaJ. Cemil P.roşova, 
M. Şevket Erzurum. İsmail Hakkı 
Lüleburgaz. Ahmet Hilmi İstanbul, 
Hayretti.n Hama. Kemal Ortaköy, 
Sedat Demiırta\ Gümülcüne, Lütfi 
Edirne, Tahir ıtanbul, Yekta Er
zurum. A. Hamdi Prezin, Abdullah 
Çar'8mba• Saip Tnbluı, Hayrettin 
Sclinik, H. Sabri ManHtır. 

Topçu aateOmen· 
ilkten teOmenliOe 

Fuat Diyarıbekir, H. Retat Anka· 
ra, Ali latanbul, A. Necati İı:mir, Ab
durrahman Maraı. Fazıl lıt.anbul Na 
im latanbul, Salihattin Iatanbul,' A. 
Riza latanbul, Bahaettin Erzurum, 
M. Zeki Erzincan, Necati Istanbul 
Adil İstanbul, Cevat Kütahya, Hüse: 
yin Cahit Mersin, Mehmet Ratip Ki
lis. Nazmi latanbul, Kimi! latanbul, 
Ali.ettin Eliziz, Kerim Selinik, M. 
Erkan Sinop, H. Omer Sait latanbul, 
Ali.ettin Kelkip. Hakkı Tokat. Kasım 
Karaköae, M. Sadık Mardin, Burhan 
İstanbul, Cevdet Saran Edirne, A. 
Mokin latanbul, Muzaffer lzmir, Sa
lih Fuat Amasya, Saffet İstanbul, 
Sami Ergenekon Ankara, Şadan ls
tanbul, Kemal Erzurum, Alaettin Ia
tanbul, Refik Eliziz, Suavi Tuncer 
İstanbul, A Cemal lstanbul, Tahsin 
lstanbul. Ahmet Erzincan, Cezmi la
tan.bul. Burhan lstanbul, M. Re§at 
Edırne, Şaban Tekirdağ. Ziya latan
bul. Gani Hasankale, Şemsettin la
tanbul, Ismail İstanbul, Cemalettin 
Tokat, Bekir Sıtkı Erzurum, Edip Er 
zincan, Hüseyin Elbesan, Fahrettin 
Ahlat, Selihattin Erzincan, Naim Er. 
zurum, Zakir Erzurum, Seyfettin Er
zincan, H. Cabit Karacaabat, Muhtar 
İstanbul. 

Hava yUzbaşıhk· 
tan binbaşıhOa 

H. Hulki Girit, İbrahim lzmit, A. 
Eaat latanbul. 

İstanbul, Saffet T.rabzon, A. Eşref 
Konya, Nazmi İstanbul, Vahdettin 
İstanbul, Vehbi Erzurum, Nail Or
hangazi, Sabri. l.stanbul, Zeki Kü -
tahya, M. Zeki İstanbul, Nadir ta- Hava teGmenlik· 
tanbul, A. Cevdet htanbul, Celal ten yUzbatıhOa 
Bayburt, Burhan İ•tanbwl, Babaet-
tin Erzurum, M. LQtfi Kay.seri, A. H. Baıri Edirne, Abdullah Fevzi 
Şükr'i Sivas, Nurettin ...Er~i'1can1 Erzurum, Aıım SelAnik, H. Lütfi ls
Mehmct Erdş; Niıyazi İzmir; Hüse- :tanbul, Munir Usküp, Refet Basilç. 
yin Rcıvan, Necip Mııllİllı.tı,.... .... ~ • tfava .. fit•men-
kı Bolu, H. Ye.kta İstanbul, M. Ltlt- il 
fi Kastamonu, Mehmet Denizli, ilkten teGmenliQe 
Lütfi Bayburt, Özdemir Kars. Mi- Ferit latanbul; M. Cemal latanbul, 
tat Edirne, Yusuf Erzurum, Nuret- M. Tarık Iıtanbul. Nuri lstanbul, M. 
tin Kocaeli, O. Nuri İstanbul, M. Necdet İstanbul, Bedri İstanbul, M. 
Fazıl Erzincan , Zakir Erzurum, Re§at İstanbul, Remzi Usküp, M. Ir
lzi Alp Menteşe, A. Nihat lstan - fan İstanbul, Hüseyin latanbul, Saf
bul, Rüstem Erzurum, Ziyaettin fet Şam, Asım Konya, A. Necmettin 
Bursa, Talat İstanbul, Mitat Diyar- Devrek. 
bekir, Faruk İstanbul, Şahabettin 

istihkam blnbatıhk· 
tan yarbayhOa 

İ, Halil Malkara, M. Tevfik Tan 
İstanbul, Celatkearin. 

İstanbul. Se1imi İstanbul, Ali lı -
tanbul, İbrahim Ankara, M. Zeki 
İstanbul, M. Kemal Isparta, H. Mü
nir htanbul, Selami Iatanbul, Na
ci' İstanbul, Fahri Konya, Burhan 
İstanbul, L\ıtfi htanbul. H. Cahit 
İstanbul Bedrettin Maras, Adnan 
1etanbul: Mahmut Erzuru·m. Seli
mi Çorlu, Arif İstanbul, Naci 1a • 
tanbul. 

SUvarl blnba,ıhk· 
tan yarbayhGa 

Abdülhalim Kemah. 

SUvarl yUzba,ıhk· 
t a n b11 n b a t ı 11 O a 

lsmait Bosna. 

Süvari tel}menlik· 
t e n zUzba91hOa 

Salahaddin Uaküdar, Medt İs
tanbul, Halit htanbul, Mustafa lı
tanbul, Bahaeddin Manastır, Ham
di Edirne. 

Süvari aataGman
likten teGmerı il ;e 

M. Emin lstanbul, Munffer İs
tanbul, Sırrı İstanbul, M. Cemalet
tin Urfa, Hidayet Bolu, H. Sedat 
İstanbul, Nimc-t htanbul. A. Zeki 
l:ıtanbul, M. Emin lıtanhul, 

Topçu binbatıhk· 
tan yarbayllOa 

}#. Ali Usküp. Nazmi Bozcada, 
Mahmut Kilis, Haydat' Bursa. 

MUhandla subay a. Topeu 
Blnbatıhktan yarbayhOa 
H. Ekttm Hayd latanbul. 

Topçu yUzbaşıhk· 
tan b 1 n b at ı 11 O a 

Ali İstanbul, Kimil Sincer letan
bul, Emin Trabzon, A. Faik Trab
zon, Hakkı İstanbul, Osman Beşik
taş, Burhanettiın Fatih, 1. Hakkı 
Trabzon, Eşref Bandırma, Muaa Sa
lim Erzurum, Suphi Şam, N. Erkal 
htanbul, Hikmet Eyüp, Ziya Har • 
put, N. YıldızgüT Haydar. Hayret
tin latanbql, H. lbrabim Erzin.can, 

istihkam yUzba,ı· 
hktan blnba,ıhOa 

Ethem CcrrahpafL Abdulkadir 
Dr~ç, Fahri Kırcaali, Şükrü Over 
Edırne, Hayati Halep, Şakir Bağdat, 
Muatafa Halep, M. Salih Süleymani· 
ye, ~Ufit latanbul, Mustafa Urfa, 
Sabrı İstanbul, A. Riza Tünay Flor• 
na. Şevket İmrahor, Nail Boana, ı 
Hakkı Yalova, Cemal Ziya latanbul 
H. Talat Sivaı. ' 

latlhklm teGmenllk· 
te~ yUzba,ıllOa 

Nedim Kaaımpap, Zihni Uaküdar, 
Kenan btanbul. 

lstıhk•m aateGmen-
11 k t e n tegmen nae 

H. Nizamettin latanbul M. Fahri 
Nömer Konya. Müeyyet İ~tanbul MU 
nir latanbul, Muıtafa Bakırköy,' Or· 
ban İstanbul, H. Sezai latanbul Ata 
htanbul, Muhittin latanbul ce:nalet 
tin latanbul, Cemalettin ls~nbul Na 
fiz Erzincan, Kemal Ankara, Abdur
rahman Erzurum, Abdüllitif Sami ta 
tanbul, O. Nevzat latarıbul Talat Er 
zurum, M. Fahri latanbul. ' 

Muhabere binbaşı
hktan yarbayhG• 

Abdullah BayWcen Van, Mehmet 
Girit. 

Muhabere yUzbatı· 
h k tan blnbatı hOa 

Abdullah Fehmi Uakıüp, Faik Şam 
Halla Baıtran Ablit. ' 

Muhabere teamen· 
11 k t e n yUzbatıhOa 

Enver. Adana, Mulrtar Usküdar, 
Kemal Ayaaofya. 

Muhabere aateGmen-
11 k t e n teGmenllGe 

A. Muhtar Ankara, 1. Yekta lstan 
bul, Necmi Erzincan, A. Hıbı btaıı.· 

bul, Riza Karı, M. N. Gürpınar la -
tanbul, M. N. Telgeren Istanbul, De
mirali lstanbul, Mustafa lstanbul, 
Salim Ankara, Sadettin Aydın. 

Demlryol yUibaşıhk· 
tan binba,ıllOa 

A. Salim Manastır. 

Demlryol asteOmen 
il k t e n teOmenliGe 

A. Sami lstanbuJ. Enver Istanbul, 
M. Retat latanbul, İbrahim Erzurum. 

Saim Girit. 

Ot o yUzba,ıhk· 
tan binba,ıhOa 

Nakliye yUzba,lfık· 
tan binba,ıhOa 

İbrahim Geylan, Fethi Ayvalık, Şev 
ket Çemiıgezek. Hüsamettin Dime
toka, lbaan Metreviççe. 

Nakliye asteOmen-
11 k ten teQmenliOe 

Hamit İstanbul, Şah.ap İstanbul, 
Receb lıtanbul, Sabahattin İstanbul, 
Nurettin İstanbul. 

Tabib yarbayhk· 
tan al b aylıOa 

Hasan Şükrü Bcrut, Akif Firuza
ğa, M. Kemal Toygar, M. Murat 
Haseki, Fethi Sultanahmed. 

Tabib yUzba,ıllk· 
fan binba,ıhOa 

A. Fazıl lıtanbul, M. Vahdettin 
İstanbul, l. K. Akgöre İstanbul, 
M. Kemalettin Sivas. Niyazi Trab
zon, Ahmed Vehbi Çatalca, M. Ke
mal Galib Yanya, Reşat Köprülü,M. 
Saim İstanbul, ö. Lütfi İstanbul, O. 
Nuri İstanbul, M. Mübahi Tekirdağ, 
Ya'8r Ruhi Osmaniye, M. Medeni 
Medine, Kamil Gelibolu, Remzi la
tanbul, Murat Ergiri, M. Süreyya 
İıtanbul, AU Riza latanbul, A. Ccli
lettin latanbul, S. Nuri Manisa, H. 
İbrahim Çorum, H. Hamit İstanbul 
M. Salih Denizli, Kadir Erkan Ay
dın, M. Ridvan lıtıanbul, H. Fikret 
İstanbul, M .Mazhar İstanbul, M. 
Nizami Erzincan, ~ Şllkrü Me6ine, 
1. Hakkı latanbul, M. Adnan latan
bul, M. Nurettin Ayaş, H. Nüzhet 
lstanbul, S. Suddi 1atanbul6 Yusuf 
Maraf. 
Eczacı binbaşılıktan yarbay • 

lığa: 
Haaan Fehmi Özer Nitantaşr. 
Eczacı teğmenlikten yüzbaşı

lığa: 
Bahaettin Malatya, M. Burhanet

,........, ~...._. Yalcacık,, Abdtil
kerim İstanbul, laman f atanbul. 
• . Kimyager yüzbaşılıktan bin. 
başılığa: 

Seyfettin Beylerbeyi. 
•• Dişçi yüzbaşılıktan binbaşılı
ğa: 

Ahmed Nihat Uaküp, Ethem İ
nanç İstanbul, A. Refik İstanbul. 

Baytar binbaşılıktan yarbaylı 
ğa: 

M. Servet Bursa, E§ref Antalya, 
Ahmed Hilmi Manisa, 
~Baytar yüzbı§rlıktan binbaşı. 

lıga: 
Esaa Sütlüce, t. Rifat İatanbul, 

Hilmi Zafranbolu, Hayri Uıküdar, 
Sıtkı Harput, Hasan latanbul, Kadri 
~lu, Cemalettin lıtanbul, Fahri 
Manisa, Nazmi Erdek, M. Cemal İs
tanbul, Ahmed Bursa, Nail Berut, İl
yas Sami Ankara, Ali Hayri Amasya. 
Levazım binbaşılıktan yarbay 

lığa: 
Kamil Bursa, AbdU1vahit Erzin

can, Ömer Eakitehir, Sabri Berat, 
Osman Antalya. Cevdet Fatih, Ab
dU1vahit Kırşehir, Kamil latanbul, 
Şerafr.:ttin Sivas. 
Levazım yüzbaşılıktan binba

şılığa: 
Şevki İstanbul ,Bahaettin Haıköy, 

Yusuf Kenan latanbul, M. Cclilet
tin Erzurum, Mustafa Sultaneelim, 
İ. Ethem aKaımpa§a, Arif Harput, 
Şükrü Edirne, izzet Bağdad. 
Levazım teğmenlikten yüzba 

şılığa: 
Süleyman Kalecik, Avni Fatih, 

Netet Gazi Antep, Fazıl Manastır. 
Levazım asteğmenlikten teğ 

menliğe: 
Mustafa İstanbul, Sabri Edime, 

Ruhi Kırklareli. Fabrettin İstanbul, 
Celilettin lıtanbul, Ekrem latanbul, 
Bedrettin Arabgir, Şefik Sivas, Ki
mil Karabiaar, Ali Ekrem İstanbul. 

Harita yarbaylıktan albaylı • 
ğa: 

A. Kadri Şwnnu. 
Harita binbaşrlıktan yarbaylı 

ğa: 
Kemalettin SarıgUzel, A. Hulusi 

Buna, Nüzhet Bağlarbap Hasan Sır
n Serez ,Ömer Kabataf. 

Harita teğmenlikten yDzbaıı· 
lığa: 

Sami Gemlik. 
Harita asteğmen/ileten teğ-

menliğe: •• 
M. Şinui İıtanbul, A. Kemal 

Konya. 
Askeri labrikalar binbaşılık • 

tan yarbaylığa: 
ltl. Kerami Van, M. Remzi bmir. 

Askeri labrikalar yüzbaşılık. 
tan binbaşılığa: .• 

saJAıhaddin Buraa, Recep lıtan
bul, Sait Uaküdar, Kemal Ueturum
ca. 

Adli hakimler· 
Barem beşinci. derecedef1° dör 

düncü derceye: 
Kemal Asım Urfa. 
üçüncü sınıf adli hakimliğ • 

ten ikinci sınıfa: 
Abdülaziz İatanbul, M. Kemal 

Kalkandelen, Muharrem Niıyazi 
Muğla. 

Dördüncü sınıftan üçüncü sı-
nıfa: 

Kadri Günet Bahariye, Faik Kaa
tamonu. 
Beşinci sınıf tan dördüncü sı-

mf a: 
Fuat Hocapafa. 
Altıncı sınıftan beşinci sınıfa: 
Ziya Şehremini.. 
Yedinci sınıftan altıncı sınıfa: 
Tevfik Van. 
Dördüncü sınıf askeri öğret· 

menlikten üçüncü sınıf öğret· 
menliğe: 

Nazmi Beylerbeyi,Şevket Draman. 
Muamele memurları: 
liknci sınıftan birinci sınıfa: 
Hilmi .kesme Kaya. 
üçüncü sınıftan ikinci sınıfa: 
M. Tevfik ltlcodra, Ahmet Siv

rihisar, M. Hultlıi İzmir, Reıa.t Be
bek. 

Dördüncü sınıftan üçüncü sı
nıfa: 

t. Hakkı Edirne, Celil Harput, 
Ali Riza Mustafa pap, Ahmet İz
mit, O. ,Şevki Tophane, Kemal İs
tanbul Fadi Bursa, Hamdi Kara
hiaaır, Ali Beıiktaı, Salim Çanakka
le. 
.. Beşinci sınıf tan dördüncü sı
nıfa: 

Nizamettin İstanbul, H. Hilmi la 
tanbul. 

Altıncı sınıftan beşinci sını • 
ia: 
İbrahim Etem Manastır, Cemal 

İstanbul, Topuzlu oğlu Iatanbul,Ab
dülvahit İatanbul, Mustafa latan -
bul, Muhsin İstanbul, HulQsi latan
bulCemil lstaabul, A. llisaın, Riza 
1.tanbul, Hidayet İstanbul, Zekii 
İstanbul, Cemal İatanbul, Necmi la 
tanbul, l. Hakkı İ•tanbul, Retit la
tanbul. M. Hulüai Edirne, Vaeıf la
tanbul. Salahaddin İstanbul, Ne -
şet Kirmastı, Adnan Akan lstan -
bul, 1. Cemal İstanbul, İhsan Geli
bolu, ZI~~ O.ti S.
na, Ö%)'ar latanbul, G. Emitı Yn
ya, Mazhar Hasan Muetafaıpafa, Ka 
sım Bağdat, M. Ali Erzincan, Ha
lit İstanbul, Saim İstanbul. 

Altıncı sınıf imamlıktan be • 
şinci sınıf imamlığa: .••• 

Abdülaziz oro,il, Yahya Rize, 
Muetafa Manastır, t. Hakkı Edime, 
B. Sıtkı Boyabat, Mu•tafa Çankırı 
İ'5lllail Preziın, Mustafa Dcmi.rci 
Lütfi Balıkeair, Makıut Gümü§ha: 
ne, Ali Trabzon, A. Hamdi Kütah
ya, Bahaettin Gerıök. S. Zeki He
zargrat. 
Yedinci sınıf telsiz makinistlik 

ten altıncı sınıfa: • • . 
Mehmet Ankara, M. Necati lı -

tanbul, Hasan 1atanbul, M. Eaat la
tanbul,I.Hakkı, A.Salim lstanbul. 

Yedinci sınıf telli makinistlik 
ten altınc ısınıfa: 

Salim Zeki Erzu-rum, Ömer Lüt· 
fi İstanbul, Aziz latanbul, Tahsin 
İstanbul, M. Şevket Harput, A. Re
fik htanbul. l. Hakkı İstanbul, Ya
tar Çatalca. 

Yedinci sınıf tayyare maki • 
nistlikten altıncı sımf a: 

l. lemet Abaray, Lutfi Karaai. 
Yedinci sınıf ışıldak makinist 

likten altıncı sınıfa: 
Musa İstanbul, Süleyman Batum, 

Murat Antalya. 
.. Altıncı sınıf oto makinistlik· 
ten beşinci sınıfa: 

M. Arif Küçük Mustafa paıa 
Altıncı sınıf tıülekçiliktea be· 

şinci sınıfa: 
Muıtafa İstanbul 1. Hakkı İz -

mir, Kabramaın Erzurum. A. Refik 
Sıvae, Faik Baıaran Erzincan, Os
man Erzurum, M. Ali latanhul, ö. 
mcr Yeni.bahçe, ()small Trabzon, A
li Ka•tamonu, M. Cemil İstanbul 
Mustafa Gebze, famail latanbul, s: 
Ali Van, A. Hul6ai. İnebolu, M. 
Dursun U.ıdlp, Vehbı Kalkan Van, 
A. Qmnatı Gümiifhane, Abba.a Nev· 
re kop. 

Y «linci sınıf tüf ek~ilikten al-
tıncı sınıla: ' 

famail Urkü.p, RUatem Erzurum 
Mu•tafa Bursa, Bekiır Yenipazar· 
Ali Osmancık. ' 

Altıncı sınıf kamacılıktan be
şinci sınıfa: 

A. Nafiz İstanbul, Emiın İzmir. 
Yedinci sınıf kamacılıktan al 

tıncı sınıfa: 
M. Ali Bakırköy, Sami htanbul, 

Murat Erzurum, Sait Çelikkol iz • 
mit, H..an btanbul, Akif lıtan -
bul, Şükril Edime, Sait Van. 

Beşinci sıml demircilikten 4 

üncü sınıfa: 
Hulüsi Girit. 
Altıncı sınıf demirc1/ikten b9 

şinci sınıfa: 
ş. Demirtaf Manastır, Mehmer 

Kaıtamonu. 
Yedinci sınıf demircilikten 

altıncı sınıf4: 
Abdülkadiır Kayseri, Süleyman 

lap arta. 
Altıncı sınıf marangozlllktan 

beşinci sınıfa: 
Nuri Ruıcuk, Yueuf Vidin. 
Yedinci sınıf marangozluktan 

altıncı sınıfa: 
Ömer Beypazarı, Abdullah Saim 

İstanbul, İsmail Kırım, Kadri 
Gergök, Tevfik lıttanbul. Ah
met Çanakkale, M. Rüştü 
Erzurum. Mustafa Sivas. M. Rasim 
Erzurum, M. Zeki lstanbul, Necmet· 
tin latanbul, Etrcf Istanbul, Ali Ezi· 
ne. 

. A~tıncı sınıf saraçlıktan be • 
şıncı sınıfa: 

Eaat Kandiye. 
Yedinci sınıf sar açlıktan altın 

cı sınıfa: 
ldriı Ersan Bursa, Şevk;t Fatih, 

lsmail Bursa, Fehmi latanbul Nuri ls 
tanbul, Mustafa Raci Kandiye. 

Beşinci sınıf nalbantlıktan 
dördüncü sınıfa: 

Mustafa Çankırı, Ethem Pırlepe. 
.. Altıncı sınıf nalbantlıktan be 
şinci sınıfa: 

Hü1eyin Bursa. 
Yedinci sınıf nalbantlıktan al 

tıncı sınıla: 
Hüseyin Erzurum, Ali Refik Er • 

zincan, M. Zekeriya Sivas, Muhiddin 
Çemitgezek, M. Şükrü Erzurum, Ebu 
bekir Erzurum, A. Hamdi Erzurum, 
İbrahim Biga, O. Faruf Erzurum, A .. 
Refik Erzincan, M. Fahri Erzurum, 
A. Nuri Erzincan. 

Beşinci sınıf askeri bandodan 
dördüncü sınıfa: 

Recep latanbul, Mustafa, Ali Yaka 
cık. 

• . Riyaseticumur bandosu be§İn 
ci sınıftan dördüncü sınıfa: 

Ahmet latanbul. 
Yedinci sınıftan altıncı smı • 

la: 
H. Vasfi latanbul, M·. Ali lstanbul. 
Deniz güverte yarbaylıktan 

albaylığa: 
Hüsnü lzmir, Saıt btanbul, Ertu~· 

tul Usküdar. 
Güverte binbaşılıktan yüzba· 

111•1•: • 
Saiın Bqiktaf, Nizamettin Uskü • 

dar, Ziyettin Sultanaelim, Sami Te • 
kirdağ, Hilmi Erdek, Nail Egrikapı, 
Remzi Kasnnpa§a, Hapnet Kasımpa• 
şa. 

Güverte yüzbaşılıktan binba • 
şılığa: 

Sadi Heybeliada, Lütfi Fatih, Ham 
di Büyük Piyale, Fehmi Kasımpa• 
§&, Nuri Beyazıt. 

Güverte ast~ğmenliğindan 
teğmenliğe: 

Adnan latanbul, Mitat lstanbul, 
Muzaffer Yanya, Fuat Giresun, Hik
met U aküdar. 

Makine blnbaşılıktan makine 
yarbaylığa: 

Hasan Mehmet Çanakkale, Cemal 
latanbul, Hasan Tahain Bcyoglu. 

Makine yüzbaşılflctan binbaşı 
lığa: 

Ali latanbul. 
Makine asteğmenlikten teğ • 

menliğe: 
Rauf latanbul, Fikret latanbul, Ke 

mal latanbul, Niyazi Eğin, Kemal A· 
~iziye, Halil btanbul, Kemal latan • 
bul, Sabahattin lstanbul, Niyazi Kıb 
rn,. Yahya Konya Şükrü lstanbul. 

Sanayii harbiye binbaşılığzn. 
dan. yarbaylığa: 

Salih Haaköy, Hüseyin Kandiye 
lamail Bartin, Ali Kanlıca, Mehmet' 
JCuımpaşa. 

San.ayii harbiye yüzbaşılığın· 
dan bınbaşılığa: 

İzzet Mehmet İstanbul, izzet Rifat 
Kasımpaşa, Hüsnü Sultanaelim. 
v Tabı~p yüzbaşılıktan binbaşılı 
ga: 

Muhittin Sivas. 
Dişçi asteğmenlıkten teğmen 

/iğe: 
Tank Edirne, 
Eczacı asteğmenlikten teğ • 

menliğe: 
Mehmet Iatanbul. 
Levazım binbaşılıktan leva. 

zım yarbaylığa: 
lamail Çorlu. 
Levazım yüzbaşılıktan binba· 

şılığa: 
Sadi Uüüdar, Bürbanettin Davut

pap, Saim Sanyer. 
Levazım teğmenliğinden yüz 

başılığa: 
Raü Fatih, Nazif Usküdar. Mitat 

Çatalca, Tarhan Kadıköy, Aliettin Ça 
nakkale, Ferit Midilli. Yunua Gö.zte· 
pe, Sıtkı Sinop, AW: Mardin. 
. . Dördüncü sınıf hakimlikten ü 
çüncü sınıfa· 

Salih Trablon 
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Dünya Gazetelerine Göre Hidiseler 
lin~ilterede Fırkalar Hükumetin. . . 

Yegane Müessir Vasıtalarıdır ıngılterenm 
HABEŞiSTAN VE iTALYA 

Bir Diyevi 
SUVEYŞ KAN~ 

Hindistan VolLI 

-- -..:.. 

imparator B~rinci Haile Sellasiye 

La Reform'd>an: 
Adisababa, (Hususi muhabirimiz 

bildiriyor) - Geçen 30 Temmuzda 
Adisababaya geldiğim zaman ilk dü
şiıncem, Habeş İmparatoru Birinci 
Haile Selasiye ile İtalyan • Habeş ih· 
tilafı etrafında bir mülakat yapmağa 
çalışmak olmuştu. Çünkü, Habeşis -
tanla ltalya arasındaki çetin mücade
leyi bir koloni meselesi halinden çı
kıp ta artık arsıulusal sahayı büyük 
bir tehlike halinde işgal etmege baş· 
layan kavgayı Habeş noktai nazarın
dan izah edecek en salahiyettar zat 
bu idi. 

I:irçok Habeş ileri gelenleri nez • 
dinde yaptığım teşebbüsler sayesinde 
imparatorun ricamı kabul ettiğini ve 
bana bir randevu verdiğini haber al
dım. 

Geldiğimden dört gün sonra. impa· 
ratorun çalışma dairesinde, şimdiye 
kadar şahsiyeti etrafında birçok mü· 
nakaşalar yapılan ve karakteri hak • 
kında muhtelif fikirler dermeyan edi
len Haile Selasiye ile kar ı karşıya 
idim. 

Kendisine şu suali en sordum: 
- Niçin Habeşistan, geçen sene, 

ltalya 1tc anlaşamamazlık başladığı 
za.man Eritreyi işgal etmek yolile, İ· 
talya meselesini halletmek yoluna ba_ş 
vurmadı?. 

- Habeşistanın muahedelerin kud 
siyetine imanı ve koyduğu imzalara 
hürmeti vardır. imparatorluk hüknme 
tinin, ihtilafı suThan "halletmek içln 
takındığı tavır Yl Habeşlerin veraik
leri söze bağlılıklarından ileri gelmek 
tedir. 

- Haşmetmaabın, l 928 de, Ulus
lar kurumuna girdiği zamanki dÜ\Ün· 
celerile, bugün vine ayni kuruma kar 
şı düşünceleri nedir? 

- Uluslar kurumu, hüsnü niyet sa 
hibi insanlar için bir barış idealine sa 
hiptir. Bu ideal ayni zamanda Habe· 
istanın da idealidir. Onun için 1923 

de biz de uluslar kurumu paktına gir· 
dik. 

- Haşmetmaabın. imparatorluğun 
bugünkü hadiseler dolayısile teahhu· 
ra uğrayan inkişafı için projeleri ne
dir? 

- İmparatorluğumuzun inkişafı 
icin, projelerimiz, en evvela maarifin 
neşrine ve büyük münakale yolları a
cılmasına matuftur. Maarif, yurdumu 
zun terakkisi için esastır. Ve ticaret 
büyük yolların acılmasile kolaylaşmış 
olacak, yurda saadet temin edecektir. 
Terakkinin başlıca şartı budur. 

- Habeşistan da, kölelik izleri var ı 
mıdır? 1 

maktadır. 
- Habeşistandaki birçok Italyan 

ailelerinin buradan gittiklerine dair 
bazı şayialar deveran ediyor. Haşmet 
maabın hüklımeti, şu veya bu şekilde 
bu hareketlere tesir yapmış mıdır? 

- İhtilafın başlangıcından beri bir 
çok İtalyan ailelerinin Habeşistanı 
terkettiği doğrudur. İmparatorluk hü 
kumeti bu hareketlere karşı tamami· 
le lakayıttır. Ve bunların vaki olma· 
!'ı için hiç birsey yapmamıştır. Oyle 
zannedilir ki. bu hareketler Jtalyan 
makamları tarafından telkin edilmiş 
ve bu telkinle.cihan efkarı umumiye· 
sinde guya bizim memleketimizde 
bir ecnebi düşmanhi!:ı olduğu hissi u
yandırmak istenmiştir. Halbuki siz 
bile buraya geldiniz gündenberi böy
le bir şey olmadığını bizzat görmüş
sünüzdür. 

- Bir harp vukuunda ecnebileri 
korumak için aldıgınız tedbirler ne
lerdir? 

- Habeşistandaki ecnebiler hiç bir 
tehlikeye maruz değildirler, Bunun 
için lazımgelen tetbirler alınmıştır. 
Muhasemat başladığı veyahut. ecnebi 
]erin ikamet ettikleri mıntakalarm ci· 
varında tehlike olduğu zaman derhal 
tatbik edilecektir. 

- Habeşistandaki müslümanların 
büyük bir kısmının hıristiyan yurd· 
~aşlarile anlaşamadıkları doğru mu 
dur? 

- Hiç bir din tefrik edilmeksizin 
Habcşist,ndaki bütün halk tamam.ile 
birleşik ve yurdseverôir. · • • 

- 'Eğer Ingiltere, Italya ve Fran
sa, Habeşistanı ekonomik himaye al· 
tına almağa karar verirlerse, zatı haş 
metmeabileri ne yapacaklardır? 

- Uluslar kurumu, ekonomik sa
hada daima şu veyahut bu azasına 
yardım etmi§tir. Arkasında siyasal 
bir maksadı mahsus olmadığı takdir
de böyle bir yardıma hoş geldin de
riz. 

- İtalyanın Habeşistana karşı res
men savaş ilan etmivcceği. fakat Ja· 
ponların Çindc tatbik etitkleri siya· 
sayı güderek, yavaş yavaş Habeş top 
raklarına nüfuz edeceği söyleniyor. 
Bu hususta zatı haşmetmabilerinin 
fikirleri nedir? 

- Habeşistan hatta harp ilin et • 
miyen her türlü müstevlilere karşı 
derhal mukavemet edecektir. 

- Zatı haşmetmeabileri, bazı Av
rupa devletlerinin Habeşistana karşı 
gönderilecek silahlara ambargo koy • 
ması hakkında ne düşünilyorlar? 

DaiJy 1/eN:ld'clan: 
Loid Corc'un kendi icraatından 

en çok memnun olan hükumet kar· 
§ısında beslediği hırs ve kin, ve, 
işsizler hakkında ta ıdığı candan 
gelme müşfik duygular, kafi dere· 
cede vazihtir. Bu hislerdir ki, onun 
dün ''Trade Union Club .. de v.cr -
miş olduğu ateşli hitabenin, ve o
nun bütün intihap mücadelesinin, 
t eme ltaşını teşkiil etmektedir. 
Yalnız sarih olmıyan bir nokta 

varsa, o da, Loid Corc'un, mevkii 
iktıdarda bulunan hükumetin nasıl 
en emin bir tarzda düşünebileceği· 
ni ve bunu müteakıp devri imiş hü
kumetin yerine hangi yoldan gide· 
rek en çok tesir gösterebilecek hü
.kıimeti seçeceğini, daha henüz söy
lememiş veya hiç olmazsa, vuzuhla 
bildirmemiş olmasıdır. · 

Tabiidir ki, hükumetin mağlfıbi
yetini di~eyenler arasında bir vah
detin fikdanı, arzu edilen neticeyi 
temin edemiyecektir. Bu cihet aşi
kardır. 

Fakat, hükumetin "Perse,1 mağ

lubiyeti kafi gelmiyecektir. Mevkii 
<iktidardaki idareyi düşur.n.k neı 
.kadar lüzum ifade ediyorsa. zinde 
•ve kabiliyetli bir hede f bulabilmek 
te o kadar ehemmiyetlidir. 

Biz hiç.bir zaman dar görüşlü fır
ka mensupları değili~. Parti parti 
içindir, düsturuna asla ba'ğlanmış 
değiliz. :Fakat, şu muhakkaktır ' ki, 
.fırkalar hükumetin yegane müessir 
kolları, vasıtalarıdır. 

Fırka, birçok erkek ve kadının 
birleşerek üzerinde ittihadı efkar 
eyledikleri bir politi~ pl'ogramı "' 
.na bağlanmalarile vücude g~tirdik·' 
Jeri bir insanlar teşekkülüdür. Bu 
bağlanma o tıeşekkülün tesir lwdre-' 
ıtinin şartıdır. Mevzuubahs, andlaş·' 
ma, bağlanma, ittihadı efkar devam 
etmezse, liberal partisinde görmüş< 
olduğumuz gibi parti bölUmü, hat
ta parçalanır ve belki de dağılır. 
Erkeklerin ve kadınların siyasette 
vücude getirdikleri heır teşekktil, 
kudretini temelinde bulunan prog
ıramın ve o programın ihtiva etti
ği prensiplerin birlikçe tasvip ve 

Napoleonun bır mektubu 

LOİD CORC 

kabulünden alır. Müessir bir parti• 
hiçbir zaman sadece menfi olmaz. 
·Yalnız muhalefet kifayet etmez . 
Müs.peder üzerinde bağlanma, itfrJ 
ıf akı ıefkar hastır. 

ı Onun içindir ki, bizce, milli öl
ıı.rüyc uygun, canlı ve ciddi bir plan· 
Daşma, ancak işçi partisi vasıtasile 
t'Expression,. bulabilir. Alet var.
ıdır, Program da vardır. 
ı Şimdi artık mesele. birincisinin 
ıistimaline ve ikincisinin de mevkii 
ıicraya konmasına kanuni cevaz ve-' 
ırecek bir parlamento ekseriyeti me 

elesi halinde karşımrzdadır. 

lngiliz siyasası Moskova, 28 A.A. - Harkov de· 
niz kütüphanesinde, Napole~n ta • 
rafından Fouchea yazılmış 11 ma
yur 181'1. tarınli 'biı:-"lllC'KtUp: 1;ı fon; ·• .l.ondra .. 28-·(A.A.;) - Lord Pon-

- -- onby, Tim••· 'flO&eteaine • yosdığı 
mu r. · • - -- · • ı. " n • k l l H b • lı ~ Napo1eil. bu me1c: tupta:··F-Öuchc'a -'Olr me tupta; la yan • a eı a· 
Prusya işlerinin idaresini tevdi et- disesi hakkında ihtiyatlı bir siyıua 
mek arzusunda bulunduğunu gôs· tak.ip edilmesini. tousiye elmektc
tennekte ve yanına Almanca bilen dir. Ez.cüml•, /ngilterenin, z.ecri tet 
birçok arkadaşlarını alarak Deres- birler hakkında yapacağı teklifin, 
d~ gezisinin sebebini gizli tutma· beyhude bir tahrik telakki edilece· 
sını . kendi erazisini teftiş etmek ği.ni söylemektedir. Lord Ponsonby 
ergesile gittiğini bahane etmesini «Mutat diplomatik uauller tüken· 
tenbih etmektedir. miı deiildir. Franaanın nüfuzu bü· 

yük, diplomatları beceriklidir. Son 
dakikaya kadar onunla birlikte ça· 
lıfalım, ıaıırmıyalım, uzağı görme· 
ie, bir Avrupa karı§ıklığı doğura• 
bilecek arsıulusal anla1maz.lıkların 
büyümesine ne bahasına olursa ol
.sun mani olmağa çalı§alım,, demek 
tedir. 

lih ihracatına karşı koydukları 'Vaki· 
dir. 

Bu karardan dolayı zaten Habeşis· 
tan alakadar devletlere birer nota 
vermiştir. H abeşistanda hiç bir silah 
ve mühimmat fabrikası yoktur. 

- Haşmetmaap,bana herhangi bir 
harp zuhurunda Japonyanın alacağı 
vaziyeti söyliyebilir misiniz? 

- Japonya vaziyetini bizzat kçn· 
disi tayin edeçektir. Fakat onun· Ha· 
beşistandaki ekonomik menfaatleri o 
kadar azdır ki, bir müdahcle mevzuu 
bahsedilemeı. 

- Zatı haşmetmeabileri anlaşmaz
lığın sulhan halledileceğinden hala 
ümit var mıdır? 

Metro kazasında ölenler 
B<:rlin, 28 A.A. - Herm.ann Goe· 

ring sokağının temizlenmesi sıra • 
sında saat 4 e doğru bir 9 uncu ce· 
set bulunmuş ve çıkarılmıştır. 

Saat 8 e doğru bir onuncu ceset 
daha bulunmuş ve bir saa t sonra 
taş yığınlarının altından kurtarıl· 
mıştır. 

VölJ:iseh.:r Boob.'!chtc.r'den .~ 
Bundan ancak 70 yıl önce, dünr.a 

teciminin Asyaya giden yolu, u .. 
mitburnundan dolaşıyordu. 1869 yı
lında Süveyş kanalının açılmasile, 
bu yönde büyük bir devrim hus~
le geldi ve İngiltere bu suretle Hın 
distan yolunu Akdenizden geçirme
ğe mecbur kaldı. Disraeli, sıkıntı 
içinde bulunan Mısır hidivlerin .. 
den, Fransız şirketinin hisse senet .. 
terinden önemli bir kısmını satın a• 
larak, İngiltereyi bir an içinde, ida
re tekniği bakımından, Silveyş ka· 
nalının sahibi yaptı. Bunun üzeri
ne, İngiltere, egemenliğini kuvvet .. 
lendirmek için Türk - Rus savaşı
nın sonunda, Kıbrıs adasını Türk· 
lerden aldığı gibi bununla da ikti
fa etmiyerek kısa bir zaman sonra, 
Mısırı işgal etti. Fakat Nildeki du· 
rumunu sağlamlamak için Sudana 
sahip olması ve Mehdiyi mağlfıp et..ı 
mesi lazım geliyordu. Nihayet Lord 
Kitchener Faşudada, binbaşı Mar ... 
chand'ın önüne İngiliz bayrağım 
dikmekten çekinmedi. Bütün bun .. 
lar hep Hindistana giden deniz yo .. 
!unun emniyet altında bulundurul
maşs için r.awlmıştı. 
. ti c.l e <: • ı.. -·•J\"- ı.uınoara· 
man. tayyarelerintn d aimi surette 
tehditkar bir durum alabilmeleri ib 
timali yüzünden, Süvcyş kanalının 
kullanılıp kullanılamıyacağı bir 
mesele şeklini almıştır. 

Fakat son zaman-
ılarda en meşhur İngiliz muharrir
Jerinin bile açıkça itiraf ettikleri 
ıgibi, bu buhran, İngilterenin Akde ... 

k ., f • b' L • k ,. bft or ezıne ırı•eştırece sun ı ıa• 
menfaat mmtakası ihdas etmek 'f' 
:zım geliyordu ki, bu da Maverare' 
.erden'di. Bundan sonra, 1ngiltC\1t 
nin Akdenizdeki mevkiini ~~ 
yavaş batıdan doğuya kaydı 1 
maksadile Hayfa şehrini muke~ 
bir tecim ve harp limanı haline ıe' 
til"llleğe başlanıldı. Merkezi &l~dı· 
tin, Cebelüttarık • Maltadan k~Jif 
rılara k Kıbrıs • Hayfa • 1s;naı f 
müsellesine getirmesile, hcrh•11tı' 
bir sebepten dolayı Süveyş kaflaatl 
nın Hindistan yoluna kapatılt1' öt' 
ihtimaline karşı Akdenizi J{ıııl~ 
nizle birleştirecek bir ihtiyat '1' ıı 
açmak gayesini güden ve tatbı ·~11 
çoktanberi başlanmış olan bir pla 
tamamlanmış bulunyordu. fj' 

T a s a v v u r edilen pJarı e~ 
mamile tatbik olundugu ve Sil\',~ 
kanalı da kapandıgı takdirde. tl,r 
distan nakliyatı, Hayfadan de!Jldf' 
yolunu alarak Akabada tekrar pi' 
niz yoluna kavuşmak suretile ya tıl 
lacaktır. Bu planın yegane k~5~ 
gerek Akabanın ve gerek ,Mıı• 11•e 
siyasal bakrmdan Maverayierde 11 
ait olmasına rağmen İbnissU~~~ 
her iki mevkii de Hicaza bağla~ 
1:ncmcııl~ıllr & :ıı:ı, uı\~1Ul irığ!Jl~ ~ 
tu olat\""Hüseyın,-Mekkede J,(r• ii' 
ettiiği müddet~c bu böyle idi. İ~11r 
suut ihtilafın hallonması için b" 
lar Sosyetesine başvurmuş, fakll~dll 
müracaat, İngiltereyi, 1932 yıl1~,ıı 
Akabanm tahkimine başlaıııa 
menedememiştir. !ılY 

Fakat ihtiyata riayet ctrnelc ıııtl 
fena bir şey değildir. İngiJtet~1~ı 
bundan kısa bir zaman evvel. rtPe~ 
denizinde Zcila limanını ve •1' 
şartile Ogaden vilayıetini 1t~1~ıı' 
terketmesi hakkında HabcŞ15 'rı'r 
yaptıgı teklif, bütün dünyayı tfl~ 

rete düşürmü tür. Her ha)de ~~ 
hi~ kimse, lngilterenin, sırf b• b'' 
tıcmini için, kendi arazisinde~., e' 
karış yer feda etmediğini icl-O~ç•~ 
demiyecektir. EğCII" göze çarpı\~ 
.kadar mühim olan bir sehavetl •• ~ l 
bep'leri araştırılacak olursa. ~ıter' 
iman bazı kötü niyetliler, tng'iıısıı' 
iDış Bakanının 11 Temmuz tarisl'ıı 
ıde Avam Kamarasında, HabC~ ıı\I'' 
meselesine ait olarak vOTdiğda ~ 
ıkun satırları arasında, yukaf. ı ft' 
!Yiian projenin bir b:ışka şektıııvı\lı.l 
ızebilirler. Ancak burada ııı:ıı111!l 
bahsolan meseıle Süveyş .k~" t 
ıSağ kıyısı değil, Kızıldenızıl'l 

~ 

~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!' ... ~~~111!!!!~..ııll!!!l!!!!!!l!!!!ll!..~~~~~~~~-~l!!!!!-~~~!!!!!!~ll!!!!"~!llll!!~~~~~~!!l!!'!!!ll!!!!!~~~~~!!!!!~~~~~~~~"""'"'"~b~l\I' 
No. 119. zaman dini iyen akıllı bir kız; hem bakı~ı var, işte o zamanlar yakın- birini gözi.ine kestirmesi onu sinir- La Mole'lerin doğuşlarında r.V" 

- Kölelik vardır. Fakat 1924 de 
~ıkardığımız kanunlar, ve bu kanun· 
lcırı tatbik hususunda gösterdiğimiz 
titizlik dolayısile, yavaş yavaş kaybol 

- Büyük Avrupa devletlerinin, 
gerek silah ihracatı için. lisans vermi· 
yerek, gerek kendi illkeleri dahilin • 
deki silah fabrikatörlerine Habeşis • 
tandan gelebilecek silah siparişlerine 
mukabele etmemelerini bildirerek si· 

- Habeşistan sulhan bir tesviye 
ümidini terkctmemiştir. Faka eğer 
İtalya saldırırsa Habeşistan kendisini 
koruyacaktır. 

Öğleye yakın iki ceset daha bu· 
Junmuştur. 

nizdeki müşkül stratejik durumu -
nun ancak küçük bir nümunesidir. 
Çünkü Süveyş kanalı için me-vzuu 
bahsolan meseleler, ayni zamanda 
Cebelüttarık ve Maltadaki kara üs
ler i ç i n de mevzubahsolabilir. 
Nitekim, hava silahının gün geç· 
ıtikçe daha büyük bir önem kazan
ması yüzünden bu iki mevkiin kıy
meti suya düşmüş gibidir. Fakat 
lngiltere 1>iyasa alemi tehlikeyi çar 
çabuk sezivermi ştir. I..ord Gürzon'
un programı bile ayni endişelerin 
mahsulü olduğu gibi, cihan sava -
şından kısa bir zaman sonra da Sü
veyş kanalını telafi edecek mahi
yette tedbirler alınmağa başlan
mıştır. Evvela, Filistin ile Irak a
.rasındaki boşluğu doldurmak (ister 
.demiryolile, ister otomobil yolu ile 
ve ister hava yolu ile olsun) İngi
liz mandalarını, Akdenizden Basra kıyısıdır. 

-- de bütün ev halkını, hele marquis dan gördüm mü, o iri mavi gözle· lendirmeli değil mi? duc de Chaul- nan azamete (onun yanı~d~aııfıJ1 

K 1 R M 1 Z 1 V E S I• YA H de Croisenois'yı tirtir titreten bir ri pek hoşuma gidiyor ı Bu bahar nes benden uşak diye bahsediyor· hilde'in azameti, mazametı ııırsl'ıı 

halim halim dinliyor. Oysaki her
kese karşı ne kadar kibirlidir. Sa
londakiler, onun benimle konuşur
ken aldığı hali görıseler hayret 
içinde kalırlar. Bana gösterdiği hil· 
mi, mülayemeti kimseye göstermi· 
yor, burası muhakkak.,. 

Julien, ondan gördüğü garip 
dostluğu gözünde büyütmemeğe 
gayret ediyordu. O dostluğu ken
disi de ' 111ilahları bırakmadan açıl· 
mış bir müzakereye,. benzetiyordu. 
Her gün buluştukları vakit, bir gün 
önceki hemen hemen laübali tavra 
varmadan kendi kendilerine: ''Bu 
gün dost mu olacağız, düşman mı? 
diye sorarlardı. !Ik söyledikleri 
cümlelerde, bahsedilen şeyin esası· 
nı önemlemez, her ikisi de ancak 
sekle dikkat ederdi. Julien, o aza
metli kızın bir tek hakaretini bile 
karşılıksız, cezasız bırakacak olur
sa her şeyi kaybedeceğini anlamış
tı . ''Aramız açılacaksa bu ilk sefer
de. gururumun meşru haklarını mü
dafaa ederek olmalı; yoksa şahsiğ 
haysiyetime borçlu olduğum en 
ufacık vazifeden kaçınırsam birta
kım hafifseme gösteren muamele-

STENDHAL 

]erle karşılaşacağım şUphesizdir, 
onları reddederek bozuşmak fayda 
vermez. 

Birkaç kere, sinirli günlerinde, 
Mathilde ona karşı bir hanımefendi 
tavrı takınmağa kalkıştı; bu işe 
girişirken doğrusu haylı zeka, kur
nazlık gösteriyordu; fakat her se· 
ferinde Julien böyle muameleleri 
huşunetle reddediyordu. 

Bir gün onun sözünü birdenbire 
keserek: 

- Mademoiselle de la La Mole'un, 
babasına sekreterine verilecek bir 
emri mi var? dedi; emirlerini say
gı ile dinleyip yapmak vazifesi
dir; ama bundan başka bir diyece· 
ği yoktur. Ona verilen aylık, sırf 
şahsına ait olan dUşünceleri söyle
sin diye değildir. 
Aralarındaki bu hal, Julien'in ak

lına gelen garip şüpheler, o pek 
ihti amh, fakat her şeyden korku
lan, ne ile alay edilse münasebet
sizlik sayılan salonda ilk zamanlar 
içine çöken sıkıntıyı dağıttı. 

''Beni sevmesi doğrusu pek ta· 
haf olur!. .. İster sevsin, ister sev
mesin, düşündüklerimi &öyledi~im 

kız! O delikanlı gayet terbiyeli, nerde, geçen yılın baharı nerde ! du ... Bu hatırına gelince, her his da yoktu ya!), o azamete da ol\I~ 
halim selim, yiğit de; ona asilliği- geçen yıl ben üç yüz kötü mürai siliniyor, yalnız öfke kalıyordu. makla geçirdiği vakti, salon dı ~1 

nin, servetinin verdiği meziyetle· Drasında, bedbaht bedbaht yasıyor, "Aceba o duc denilen maniak he- bitenleri incelemeğe harca~>'bil~ 
rin biri bend~ olsa içim rahat etler· kendimi ancak iradem sayesinde rifin böyle demesi, eski dil sevda· zın, etrafındakilere hükrne.~s~ ııo
di. Kızı çıldırasıya seviyor, bir kurtarıyordum! Ben de hemen on· sın dan mı?., sinin sırrını anlardı. Bir kı u. sli{ 
Paris'li ne kadar sevebilirse o ka· Jar kadar kötü bir insan olmuş· Julien kaplan gibi bakarak devam şuna gitmiyecek bir şey yaı ftiOtıô 
dar seviyor, onu alacak. M. d1 La tum... ediyordu: "Hakçası güzel kız 1 O- ledi mi, mademoiselle de rdı; f 
Mole bana, izdivaç mukavelesini Şüphe günlerinde Jiilien: ''O kız nun koynuna gireceğim, sonra ka- onu bir alayla cezalandırt ol~ 
hazırlatmak için, iki tarafın noteri· benimle eğleniyor. diyordu. Beni ça.rım; kaçarken beni rahatsız et- ~tay öyle ölçülü, öyle .. s':~u~· ' 
ne de kaç defa mektup yazdırttı. alaya almak için kardeşi ile birlik meğe kalkanın da vay haline!., ılk bakısta rabıtalı goz:.u~. J<İ ~ 
Ben, kalem elimdeyken uşak mev· olmuş .. Ama kardeşini de, enerjisi Bu düşünce Julien'in biricik işi öyle yerinde fırlatıhve.711dJtcçe ı· 
ki indeyim ama iki saat sonra bah· y~k d!.ye, adam yerine koymuyor. oldu; başka hiç bir şey aklına gir- rası gitgide, insan düşun la>'' ıı 1, 
çede o kibar delikanlıyı altediyo· Bır gun bana, onun sözünü eder· miyordu. Günleri birer saat gibi yürdü. Öyle ki bu yara. adaya!\~ 
rum: doğrusu kızın beni ona tercih ken: ''Cesur adamdır ama işte o geçiyordu. rıyanın ta unuruna işler. bilde. ,~ 
ettiği pek belli, pek açık. Belki de kadar, dedi. Hem de ancak !span- Her an ciddiğ bir işle uğraşmak maz bir acı bırakırdı. ~at rnliY'r • 
ona, ileride kocası olacak diye kini yolların kılıcı karşısında cesur. istiyor. fakat aklı fikri hep o hul- lenin öteki fertlerinin orıe bİÇ ~e 
var. Onda o azamet varken bu da Paris'te her şeyden korkar, her ta· yaya dalıyordu; bir çeyrek saat arzu ettiği birçok şeylere göl ·r 
olabilir. Bana karşı gösterdiği iyi rafta gülgnç olmak tehlike::ıi görür. geçmeden kalbi hırsla çarparak ğer ve~ediğinden .. o~ıa:~di.İ· t.fde 
muameleler de beni, para ile tutul· Herkesin düşündüğünden başka kendine geliyor, zihni perişan, yi- hep sogukkanlı gozukli jdİP '
muş bir sırdaş saymasından geli- bir tek fikir besi emeğe cesaret ede· ne o fikre saplanıyordu: "Beni se· tokratların salonlarına 

1 
~1ur ıı'' 

yor 1 mez . ., Kardeşinde'!'\ bahsederken de viyor mu?,. sonra sözünü etmek tat ı. rotc~.11' 
''Hayır, hayır, ya ben deliyim. hep böyle şeyler söylüyor; ona hep Bölüm X oraların başka bir zevkıtıl<· ıııtJ Ol' 

yahut o kız bana korta yapıyor; ben arka çıkıyorum. On dokuzunda oralarda görülen manası~yJilc 5r1c1 

ben ona ne kadar soğuk davran· bir kız! İnsana o yaşta kendine bir BiR KIZIN SURDUGU iliğe zorla kapı aç~?.~ bUlal'011ıcJ' 
s::m. beni o kadar arıyor. Bu mah· murailik yolu sizu. •unun bir HU KUM ler, hele o sözler gonu 'lede<i ç~. 
sus, gösteri~ diye yapılmış bir ha- anında bile şaşmadan onu takip tatlılıktan ile insanı çı le ili< ti'" 

k l b·ı· b b kl d' edebı'lı'r mı·'· Gıizcıtiğinc hayranım, ama 0 .tlay. rır. Sadece nez.aket ... a .. ncu·~r. Jıl ol' re et o a ı ı r: ama en, e eme ı· cı zekasından kork::ı rım. k p 
ği zaman karsısına çıktım mı, yine ''Ama mademoiselle de J...a Mole .Mcrimec ler bir sey gibı g~~u ıneftı.1 ·ııd' 
gözleri parlıyor. Paris'li kadınlar iri mavi gözlerini bana dikip de o julien: ''Ahi onu sevmeğe layık bunu hissediyordu; orıceyrct ıÇ1nc" 
yapmacıkta bu derece usta mı? Bır· ·tahaf hali ile bakmağa başladı mı. olabilseydim, ah! kara setreli bir muştu ama şimdi de halcet ocıı, 
na ne? görünü~ benim için tallı: comte Norbert hemen uzaklaşıyor. sekreter parçası olmaktan kurtula- idi. "Bu terbiy<!, nez:~ rkssı ~Ç 
üzümünü yeyip bağını sormıyalım 1. Bu hal beni ku~kulandırıyor: kız bilseydim! .. diyip Mathilde'in gü- [ JV. Ji 1 
Ne de güzel kız 1 Bazan bcna bir kardeşinin, konagın U§aklarındwı zelliğini gözünde büyütmek veyn • 

• 



~l"·ıııiıiııJlıı~ 
! --= 
~ Nizamettin NAZiF 

1t1anzn Kullanacağı Zehir Kendi Gözlerinin Ren
ginde Olacak. Bu Gözler ki Bakışları ile 

Korkuturlar, Renk/erile O/dürecek/er Ha? 
~~turan .. 1 . • d 
f"t ~ • goz ennı on an ayırmı· 
lı.ırıı c bir kartal gagasını andıran 
~~n-n iki yanındaki bu iki mavi 
ıjU,. buzlu bi.r cam donukluğu se-
t{Otdu. 1 
~ltı~ ve budaklı bir kara asa~ı~ 
~1* Plı ucuna bir yengeç gıbı 
'tl n uzun ~tı~aklı ve kıllı l?.ar .. 
~tlulr~nda buyuk yakutlu, zum
~): ~ırçok yüzükler takılı idi. 

~ti ~!'ta duran adam. artık işini 
tıl'lıU! olacaktı ki doğruldu. Ka
~ ~sa.nın üstüne bıraktı. Yay
~k~ .~ltrn kupaya küçük bir küp 
~~ ligünde ve gene altından ya
\i; i~·Uzcri kabartmalarla süslü 
İf ılttcn §arap doldurdu. Ve buı 

t~1~orgun bir tavırla yere hı-
~, •ı n sonra kuduz köpeklerin ._ ııJ1n aslanların gözlerine doğ
~!rlan bir dem!r çatal gibi iki 
~: ııoını geriJ> masayı işaret ct-

, ..... ~§te istenilen §'Cy .. Ve işte bir 
!\bı11 {~P· İstenilen şeyden bu şa
'tıil Çıne bir parçacık karıştırmak 
~n .!leticeyi derhal verir. 
~ gozlü adam, şimdi gözlerini 
~ a~u·nıı§ şarap kasesine dik· 
~it· 2ıribirine karıştırılan toz
htiı r.ra.p ise kabın içinde açık 
~,.. ır r<enk almıştı. ı 
' 11:ıa duran devam etti t 
'ıt ı:,dan bir .parça herhangi ye-
r İÇc nulursa konsun bcrhangi 

~~tı.. ~k şey içinde eritilirse eri
~; ~c~. ~eya yiyen çeşnilerde 
'lldt egL§ı.klik duymaz. Kabın 
l'lltı ~Çık :Yeşil bir renk var. Ba
\>•C:~tndi şu kaşığa bir parça su 

ıı., gını ve buından bir parçayı 
~t b.•uda eriteceğim. Renkte en 
.:!..t ı.~ değişiklik olmıyacaktır. 
~I ~lediğini yaptı. Hakikaten 
~~~dde nekadar konursa kon
~~n içinde eriyince rengini 

1"<eriyor ve ıu berraklığını ...... ~r~· ediyornu 
~~n adam donuk gözlerini bir 
~;ı V de ~aşığın içindeki guya 
cı-tı e rııhayet ince bıyıklı üst 
~ boıı;.fif a1iıldı ve ağzını çarpı-

\' 6Uk bir sesle sordu: 
~~.koku? Koku vermiyor mu? 
tl:.c u kencündcn ~min, göğsünü 
ırı:e <:evap verdi: 

'~ /ır. Ne göz, ne burun, ne 
~ hııtı.:ak ... Hiçbir vasıta ile in
t })i n. şüphelenemez. ~ 
'ta~ Pıs sırıtarak ilave etti ı 
~ n~ı mide anlar bunu. Fa-
~. ~Ctıı!l anladığı anda her şey 
iji ~ ıatenilen elde edilmiş

tifti~ır tedavi bunun neticesini 
ltlez.. 

~~cı. 
\; ~ burunlu adam, otuz iki o· 
Cı.~ ,f aıtarında kadardı. Fakat 

'1trıt 1ılııırna ulaşmışa benziyor• 
Ottu ıragmen ayağa kalkınca 
~ oınuzuna vurarak; 
~s ~··· · dedi - Moskovanın 
~t, ~ nı •en olacaksın. t, ttltaını bir kenara dayadıktan 

~ıu taaya yaklutı. KüçUklü 
ı..~t bu~baktar, ş!şeler v_e kaseler 
'lt, Un.an çeşıt çeşıt tozlara 

~~tu' beyazı iki kagık do
t~et 6lz... değil mi? 'il ·- . Yt.filden yarım ka§ık ka-
~~tt ~ . 1 

'ıı ... 
i ltıttnrzıdan ala<:ağunız bir 

lıtuteeıcğiz. 
~'i~ ~el ... 
ıı..: d~dı .• Sonra şu ikinci be-
""'"'lıa1t •onn bu toz pembe ile 
llttı.~"rr tozun ve ardından 't ~ rrba benziycnin sırası 
ltr•r 

dL. ~ ~.an mırıldanıyor, btr ta· 
·~ &i:0Yledikleri..ni tatbik edi
~.., bir kıamrm bir havanda 

1~)-ıtkı~ını .kaışkla karıştır
~l 1 bır parsa şarap atıp 
't ~ da.nıa.k.ını çalkaladı, ez-

1l1tı1 1't birincinin yaptığı ye
Q~ ~ddcnin tıpkısını o da 

!iç b" ulunuyordu. 
dı ır Şey değilmiş ... - diye 

~uıı:"' Yalnız 6eninki biraz 
't lıtlık renkli ... Neden? Acaba 

aoıı: tnı yaptan ben? 
~J>t·; I:>urdukça sizinki de 

t •nc._:ı~ benziyeocktir. Bu 
\>~tiııj hır haftada eon ve 
~~la al!r· 
tttti 0j'~ lhr hafta sonra nasıl 

'ıılte bö cak? 
ı,1 İl Yle.. • 

1 

)ttı. .,: bir çam göğdesine. 
t bliyu!~Ptı_ğı işten bir ecza .. 
ltı Oldu~ü, hır kimyager veya 

• 

ilave etti: 
- Tıpkı böyle olacaktır. Ama 

renginin değişmesinde hiçbir ehem-. 
miyet yoktur, öldürücülüğü ne aza-. 
lır, ne çoğalır. • 

Öbürü bu 6on sözleri dinleme .. 
mişti. Elini boynundan göbeğine. 
doğru bir a~rn zincir ucunda sal
lanan mavi 1>oncuğa değdirerek bir, 
an dalgın dalgın düşündü: ı 

- İvanrn gözleri gibi donuk .. ~ 
İvan'rn gözleri gibi donuk ...• diye, 
mırıldandı • ı 
' Sonra bir bayali unutmak isti-. 
yonnuş gibi elini alnında gezdire-, 
rek şakrak bir kahkaha attı; ı 

- Hahhahah 1 Ne garip l Ne ga
ip! Bunu bana anam vemiştir. 
Bihnem bili misin? Emri altında 
yaşryanlardan hiçbirinin sevrnediğL 
beni ... Korkunç 1vanr yalnız o ae, 
ver. Hem çok. pe çok &ever. Hele. 
gözlerimin rengine bııi~ ~ 

BORSA 

28 A~ustos ÇARŞAMBA 

PARALAR 

Sterlin 
Dolar 
20 Fransız frangı 
Liret 
20 Belçika frangı 
20 Drahmi 
20 İsviçre fr. 
Florin 
20 Çek Kron 
Avusturya ııilln 
Mark 
Zloti 
Pengo 
20 Ley 
20 Leva 
20 Dinat 
Yen 
İsveç Kuron 
Altm 
M ; idiye 
Banknot 

-
621.-
124.-
166,-
192.-
82,-
23,-

816.-
80,-
96.-
2Z,-
40,-
23.-
23,-
16,-
23,-
54.-
33.-
30,-

932.-
52.SO 

234.-

Bat11 

625.-
126.-
169.-
194.-
83,-
24,-

820,-
81.-
98,-
23,50 
42,-
24.50 
24,SO 
17-
24,-
56.-
34.-
31,-

934.-
53,-

236.-

ÇEKLER 

Paris üıerine 
lngiliz lirası 
Dolar 
Liret 
Belga 
lsveç fraıırt 
Leva 
Florin 
Çekoslovak kuronu 
Avusturya 
Pezeta 
Mark 
Zloti 
Penco 
Ley 
Dinar 
Yen 
Cemoveiıs• 
İsveç kurona 

ESHAM 

h Bankası Mü. 
" .. N. 
.. " H. 

Anadolu % 60 
.. % 100 

Sirketiabyriye 
Tramvay 
Bomonti • Nektu 
Terkos 
Reji 
Aslan Çimento 
Merkez Bankasr 
Osmanlı Bankası 
Telefon 
İttihat Deiirmencilik T.A.S. 
Şark Değirmenleri 
Sark Merkez Eczanesi 

KaPIJUI 

l2.03,50 
624.50 

0,79,75 
9,71,-
4.73,-

2,43,62.50 
63,27.60 
ı.11.10 

'19,16,25 
4,18,90 
5.81,43 
J,98,25 
4,21.-
4.51,40 

63,77,55 
34,96,!S 

2.71.30 
10.91 

3,10,80 

92,-
9.SO 
9,60 

25,45 
42,-
14.25 
24,50 

7,50 
15,SO 

2,50 
10,25 
58.25 
23,50 
11.-
8.50 
0.76 
4,15 

iSTiKRAZLAR 

Türk Borcu I 27,SO 
25,.50 

ttııc· gu zannını ve.ren yaşlı hz göğaündeki donuk. 
....... ~ ... !~miıti y,c. ~ r " n. 

~-·- ıu 26.--

fPQC P3" 

o 

değmesin diye bu l:ioncuğu 1iana. 
verdi. Gözlerimle bir renkte ımış. 
kötü bakışı seker, gözluimi n-, 
rardan korurmuş. - ..... 

- Şimdi ıen diyorsun JCi liu re-. 
hir, en ~on bu boncuğun rengini a~ 
lacaktır. Demek ki 1vanın kullana
cağı zehir kendi gözlerinin ren'\ 
ginde olacak. Bu gözler ki bakışla
rr ile korkuturlar. renkleril« de öl-. 
dürecekler ha?, 

- ııı. .. 
- O halde dostum ... Bun.a veri· 

lecek adı ben buldum •• 
Ve yaşlı adam bin bir iıtifhamlı. 

bir bakışla onu süzerken o bir ikin"\ 
ci §akrak kahkaha attı v.e haykır·. 
dı: 1 

- !vanrn gözleri... ~1imakl Bu .. 
nun adı İv-anın gozleri olacak. 

rArö61?~ 

Bulmacamız .._ __ ,... ____________ , __________ . 
1 1 2 3 4 s 6 ( 8 9 10 fi 

SOLDAN SAôA VE YUKARDAN 
A~AGI 

1 - BeYnelmilel {10) 
2 - Nota (Z) 
3 - Bir renk (4) tekdir (4)". 
4 - U.ıak (4), l;layvan ölüıil (3), Bir 

hece (2) 
5 - Tüy (3) ıahra 0) 
6 - Az ıncak (4) Bir rençber aleti (4) 
7 - Bir çalıı (2) Yet (2) deniı deiil .(3) 
8 - Yemek (2) hanun (5) 
9 - Siyah (al) Köpek (2) 
10 - Fikir (4) Farenin arbdaıı (4) 
ı ı - Bizim bir dalımız (6) çabuk (3) 

DUnkU Bulmacamızın halli 
SOLDAN SAÔA VE YUKARDAN 

ASAG'ı 
ı - Önem (4) ıüven (5) 
2 - Nine (4) 
3 - Enstalisyon (11) 
4 - Mete (4) ti (2) 
5 - Entari (6) 
6 - Gelin {5) la (2) 
7 - Alt (3) At (2) Ay (~ 
8 - Altr (4) 
9 - Yara (4) Ata (3) 
10 - Ter (3) 
ll - Ana (3) Aytar (S) 

İstanbul Yedinci İcra 
ğundan : 

Memurlu-

Bir borçtan dolayi mahcuz ve pa
raya çevrilmesi mukarrer ev eıyaıı 
31-8-935 cumartesi ıiinü sabah aaat 
9 dan 10 a kadar Galatada Hacı A
ma mahallesinde Cevahirci çrknıazm
da 9 No. Ju evde birinci açık art
tmnaaı icra kılınacağından isteyen. 
lerin mezkur gün ve aaatte yerinde 
ha.zır bulunacak memuruna müra
caatları ilin olunur. (14003) 

Ergani 
1atikra.zl dahil! 

95.-
94,25 

TAHViLAT 

r..ıhtım 
Anadolu I on n 

.. JII 
- ;6.ıw!olu KiiıMuil : 

J0.75 
45,30 
'46,-
l~M 

FAYDALI 
BiLGiLER 

BUGÜNKÜ 
PROGRAM 

lstanbul 
18,30 Bayanlar için jimnastik, Bayan 

Azade Tarcan. 18,50 Almanca derı. 
19,10 Dans musikisi. 20,- lstanbul 
Halkevleri namına ıehrimiz ilyönkurul 
üyelerinden Ali Riıa Erem tarafından 
konferans. 20,30 Stüdyo orkestrası. Di· 
rije profesör Laşenski. 21,- Radyo caz 
ve tanıo orkestraları. 21,35 Son haberler, 
borsalar. 21,45 Bayan Pakize Uzet Ne-· 
:zih, keman 50}0, piyano ile beraber. 
22,05 Plik neşriyatı. 

Buda peşte 
20.30: Konferans. 21: Budapeşte konser 

orkestrası. 22.20: Duyumlar. 22.40: Çin
cene mü:rifi. 23.45: Hava raporu. 23.50: 
Aylık duyum toplantısı. 24.05: Caz. 1.05: 
Son duyumlar. 

BUkre, 
13-15: Plik. Duyumlar. 18: Radyo or. 

kestraaL 19: Duyumlar. 19.15: Konserin 
süreii. 20: Sözler. 20.20: Plak. 20.45: Pi· 
yano konseri. 21.15: Puccini'nin ''La Bo
heme,, operası (Plik ile). 

Var,ova 
20.30: Plik. 21: Köylü yayrmL 21.10: 

Orkestra konseri. 21.45: Duyumlar. 21.55 
Konferans. 22: Lemberıden role. 22.30: 
Tiyatro. 23: Duyumlar. 23.10: Küçük 
radyo orkeııtrasr. 

Moskova 
18.30: Pli~ ile Verdi'nin "RiıoJetto,, 

almanca yayun. 24.05: İepanyolc.a yaymı. 

MUnih 
21: Duyumlar. 21.10: Müzikli ıkeç "Er

nte,, 22.25: 'Berlinden: Senfonik miııik. 
23: Duyumlar. 23.20: Sözler. 24: Yeni 
müzik. 

Hamburg 
20.!5: Eilenceli miızik. 21: Duyumlar. 

2110: Dans. 23: Duyumlar. 23.25: Mii· 
zikli procram arası. 24: Yeni müzik. 

Bresi av 
20: Şarıh konser. 22.30: Cienç kızlar 

prkı ıöylüyor. 23: Duyumlar. 23.25: 
BeethovCQ piyano •onatları. 24: Yeni 
müzik. 

• NÖBET Çi 
ECZANELER 

'.Bu cece nolietçi eczaneler eunlardrr : 
Bahçekapıda Mehmed Kbım - Fener

de Hüsamettin - Ankara caddesinde Ee· 
ref - Bayazıtda Cemil - Küçükpazarda 
Yorıi - Yenikaprda Sarım - Karaıüm
rükte Fuad - Kıdıkôyde Büyiik - Yel· 
defirmeninde Uçler - Şehzadebaemda 
Hanıdi - Samatyııda Rıdvan - Bakır. 
köyde Hilil - Beşiktaşta Nail - Şehre· 
mininde Nanın - Haskö:yde Yeni Türki
ye - Kasnnpa,ada Y tni Turan - ;Bü
~-M.ı...t - H~e Tanaı -
Galatada Aarl tttlhad - Kumbaracıda 
Gırih - Taksimde Limonciyan - Kur
tuluıta Kurtuluı - E)'iipte Hikmet cc· 
zaneleri. 

• 
SİNEMALAR 
TiYATROLAR 

e YENi OPERET - Taksim Bahçesin
de bu akoam ikinci temsil 21,30 da"Koç 
Katunı" operet 3 perde. Beste: Muhlis 
Sabahattin. Yazanlar; Bedi& Ferdi, 
Vasfi Riza. 

• Melek ı Aeık Rahibe - Atk kelepçesi. 
• Yıldız ı Korkunç Ev - Çılıın kan. 
• Alkazar r Ctldrrtan dudaklar - Ölüm 

KervanL 
• Şık ı Boma Sevdalan - Ateı Saçan 

siJ1hlar. 
e MilH ı Cici Berber - Hafiye. 
e Sümer: Bitrnemiı Senfoni - Kadın ac-

•erse. 
e Oık&dar H~e: sahane Vata. 
• Alkuar ı Bataklı damm kın. 
• Milll ı Çılpı bn - İntikam. 

• DAVETLER 

BEYOGLU HALKEvtNDEN : 
30 atuıtos Zafer ve Tayyare bayram

ları onuruna Cuma aıinü saat 20,30 da e
vimizde bir müzik ve temsil müsameresi 
haıırlanm11tır. Bu ~samereye bütün 
yurtdaıları çafırırız. 

Müsamereye ıiriı kartları her gün 9 
dan 21 e kadar Evimiz Direktörlüiün· 
den alınabilir. 

ttsKUDAR Hte!,.K EViNDEN r 
Zafer bayrammdan ötürü 31 Afustos 

935 cumartesi akJ&IDı Halkcvi salonunda 
yapılacak toplantıda kimyaıer Bay Reşat 
Rıza tarafından zehirli cazlar hakkmda 
bir söylev arkaamdan .da Ar ve G österit 
ıubeleri tarafmdaJl konaer ve temsil ve· 
rilecektir. 

• LI M AN 
HAREKETLERi 

Baıün limannnıza ıelecek vapurlar ı 
Saat -6,30 Gülnihal Bandırmadan 

16.- Ankara Karadenizden 
16,15 Ayten İmıitten 
17,30 Aıya Mudanyadan 
18.- Kc,.""tal Ayvalıktan 

Buıün limanımızdan sidecek vapurlar: 

• 

Saat 

9.- Bartın Mudanyaya 
9.- Güzel Bandırma bmite 

16.- Sakarya İmıire 
16.- Kocaeli İmron 
20.- Karadenis Karadenbe 
21.- Gülnihal Bandırmaya. 

iTFAiYE 
TELEFONLARI 

1 
İstanbul itfaiyesi 
Beyoilu itfaiyesi 
1Cacbkö1 itfaiycai 

Yqilköy, Bakırköy, ~üyilk· 

24222 
44644 
500: 0 

dere. Uaküdar itfaiyesi 606ı" 
Papbahçe. Kandilli. Erenköy, Kartal. 
ualm ü ıcwoa wrtnı1Pd1Jd aaama-

HiKAYE 1 Her Şeyi Bilen Koca 

Uzun, hafif, boyası pırıl pırıl Y!. • 
nan açık bej rengi bir otonıobıl, 
Bentlere doğru koşuyor, koı:.uyor, ko 
şuyordu. Sevdalılar acelecidirler . . Ei· 
ribirine ne kadar yaraşan bir çıft: 
Erkek, sarışın, zarif bir genç,otomo· 
bili kullanıyor; y;ı.nmda oturan kadın 
da alabildiğine güzel: küçük taze yü
zünde etli dudakları, biraz sonra alıp 
vereceği buselerin ümidile, tatlı tatlı 
gülümsüyor. 

Şimdi, beş dakika sonra, şurada, 
şuracıkta, uzu nve sık meşe ağaçları
nın f:Ölgesinde kucaklaşacaklar. Oh ... 
Şehrin bütün gözlerinden, gözltikle· 
rinden uzakta, yalnız. yapayaln.z: ... 

Fakat müthiş bir hakikat, kadının 
bu güzel hayalini paramparça etmiş· 
ti: çünkü otomobil bir ağaca çarptı . 

Neriman gözlerini açtığı zaman 
kendisini bir hastahanede, sargılar 
ve sancılar içinde buldu. Zavallr vü
cudü, tepeden tırnağa k~dar kırılmış, 
ezilmiş. parçalanmış hır halde yo
lun kenarında, fakat canlı kalmıştı. 
Salahaddin ölümün başdöndürücü u
çurumuna dalarken Nerimanı yerden 
kaldırdılar götürdüler: yüzü kanre· 
van içind~; omuzun un, bileklerinin, 
ayaklarının kemikleri kırılmıştı. 

Zavallı, tepeden tırnağa kadar al -
çrlar içinde, ayaklarından ve kana~
larından iki defa ökseye tutulan bır 
kuş gibi çırpınıyor, kıvra!'lıyor?~· 
Fakat en müthiş ağrı çen~sınde _ıdL 
Dudaklarile dili arasında diş etlen da 
yanılmaz bir şid~etle sızlıyordu. 

Korkunç günün ertesi sabahı, Ne
riman, hummalı yüzünün üstüne iği
len annesinin gözlerini görünce kal
bi heyecanla dolup taşarak "Anneci
ğim ı,, demek istedi, fakat ağzından 
ancak hazin bir inilti çıkabilmi~ti. 

Annesi gözleri yaşlarla ve sesi hıç
kırıklarla boğularak: 

- Neriman, ruhum, sevgili kızım .. 
Diyordu . 

Fakat Nerimanm e~ dud&klarm
dan h~bir cevap çıJmıadı. Hastanın 
nöbeti yükseldiği için hasta bakıcı 
fazla ağlıyan ihtiyar kadını dışarı çı· 
karmıya qıecbur olmu tu. . 

Ertesi gün annesi yine geldı. Ne • 
riman yazile meramını anlatmak i
çin taştahta getirtmişti. Ayna istedi
ğini yazdı. 

Annesi kabul etmedi: 
- Olmaz yavrum, dedi, vallahi iyi 

olacaksın, bir şeycigin kalmıyacak, 
eskisi gibi güzel olacaksın, doktor da 
bana öyle dedi. 

Neriman tevekkül etti ve küçük 
titrek elile taştahtanın üstüne şu su
ali yazdı: 

- Salahaddin kazada öldü mü? Sa 
kın yalan söyleme 1 

., 1111111111111111111111111111il111 '11111 1 Deniz yolları 
: iŞLETMESi 
1 Acenteleri: Karaköy Köprtibatı .. 
i Tel 42362 - Sirkeci Mühürdar- :t - -İnmı zade Han. Tel. 22740. 1111111 
E imroz Yolu .. - -: KOCAELi vapuru 29 Ağuıtoı i 
~ w 
i PERŞEMDE gunu saat 16 da i 
i lMROZ'a kadar. 115117,, 6514 : 
: -- -s Trabzon yolu § 
i KARADENİZ Hpuru 29 Atuıtoı § 
5 PERŞEMBE günü saat 20 de : 
E Hopaya kadar. (5118) 6515 ! 

i Mersin yolu İ 

l INEBOLU npuru 30 Atuıtoı ! 
CUMA günO ıaat 11 de Menine S 
kadar. (5119) 6516 1 
ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı~ 

h""yilk da Heybeli. Bursu. Kmalı mm. r: (~c~) ıreliıneainl so:ylemek kafidir. 

• ÇABUK SIHHi 
YARDIM TEŞKİLATI 

Bu aamaraduı imdat otomobili 
ittcnfr, 44991 • 

MÜRACAAT 
YERLERi 

Deniı Yollan acentesi Telefon 42362 
Akay (Kadıköy iskelesi baı mo-

murlup) 43732 
Şirketi Hayriye, Telefon 44703 
Vapurculuk Şirketi merkez acen• 

tesi, Telefon 22925 
Sark Demriyollan mllncaat b· 

lesi. Sirkeci Telefoa 230~9 
Devlet Demiryollar1 mftraeaat 
- b1cmi ~ ı'dliOA .alil 

Yazan MI. FA. 

Annesi cevap vermedi. Uzun, kor .. 
kunç bir sessizlik odayı kaplamıştı. 

Bir hafta sol)ra Neriman yine taş• 
taht~da şu suali sordu: 

- Kocamdan ne haber? 
- Zavallı Muhsin, her gün beninı 

le beraber hastaneye geliyor, fa· 
kat sen istemedigin için yukarı çık • 
mıyor. Niçin seni görmesini istemi• 
yorsun? 

Hasta başilc bir ret hareketi yap • 
tı. • Nihayet. işkence içinde geçen ay .; 
Iardan sonra Neriman keınikleri kay• 
namış. doğrultulmu~, yaraları kapan• 
mış. mümkün oldugu kadar tamir 
gÖrmüş bir hale gel~c.~ eline bir ay. 
na verildi. Kadın, ılkonce, kazada 
parçalanan dişleri~~" y_eri!le ~kılan 
briçe bakıyor, bu ıgretı dışlerın du • 
daklarrna verdiği y~ni şekle dikkati 
ediyordu: Eski güzelliğind.en .hemen 
hiçbir şey kaybolmadığını ıddıa eden 
annesine hak verdi. 

Mükafat olarak agzrna bir çikolata 
attı ve dedi ki: 

- Eh artık ben kocamdan boşC!Jl-1 
malıyım 've yeniden evlenmeliyim., .. 

Annesi şaşırmıştı: · 
- Boşanmak mıL Neden? .. Ko ~ 

cana zulmün nedir senin?.. Yüzünü 
görmek te istemiyorsun? Deli misin 
kızım? Hiç düşündün mü? 

- Hastalığında hep bunu düşün• 
düm. 

- Bu adam seni çıldırasıya sevi • 
yor. Ölmedigine nekadar sevindiği • 
ni bir bilsen ... Bunu bana yUz defa 
söyledi. Ondan yana korkma. Senin 
Salahaddinlc maceranı biliyor. O za• 
vallımn kuada paramparça olduğu ~ 
nu, senin de burada ne çileler çekti 111 

ğini görünce herşeyi affetti. 
- Aman, ister affetsin, ister etm~"' 

sin, ben onunla yaşıyamam. 
- Sebep nedir kızım? Vallahi bir 

sey anlamıyorum. Herşeyi biliyor• 
dedim sana. herşeyi kabul ediyor.,. 
Zavallı adam ... 

- Ben de herşeyi bildigi için anttı 
istemiyorum. Onu aldattım ben ... Fa.ı 
kat bunun gözümde şu kadarcık e• 
hemmiyeti yok... Mesele bu değit..,,I 
Ası mesele .•• Asıl 
mesele... Anne, artık benim dı~~' 
lerim takma 1 .. Bunu hiç kimsenin, he 
le kocamın bilmesini istemezdim. Fa• 
kat bir kere öğrenmiş bulunuyor. Ben 
hem ahtakıma, hem de vücudüme da· 
ir bu kadar kusurumu bilen bir adacı 
la nasıl yaşarım? Ne kalır bana? .. KQ 
cam beni affettiği için kendisine ebe
diyen minnettar olacağım; fakat her-ı 
şeyi biliyor, değil mi? İşte ben bumı 
affedemem. 

Hava Tehlike
sini Bilenler 

Ankara. 27 A.A. - Hava tehlikcsl 
ni bilen üyeler listesi: 

Mehmet Hamdi (İnebolu) 40, 1-Iü .. 
seyin Bekta§ 20, Mustafa Nuri 601 

Refik Hamdi 50, İhsan ve Şakir Ab. 
di 40, Zühtü ve Sabri Abdi 60, Yu • 
suf Hikmet 20, Mehmet Kemal 25, 
Muhaciroğlu biraderler 30, Kazım 20 
Ahmet Aea 25, İsmail Hakkı 20, Ha 
aan Cebeci 20, Recep Basri 20, Nebi 
Altıkulaç 20, İlyas Basan !Tokattan? 
30, Ali Mehmet 30, Hasan Ahmet 30 
Osman Molla 20, Mehmet Kızılköy• 
1ü 20, Mcvlitt Hüseyin (Minasadan)~ 
2~. Hüseyin Paşaköylü 20. Muhid .. 
dın 70 Ali Nihat 23,33, Ali Rıza E .ı 
mekli J. yü~başı 20. Mehmet Yorgan 
cızade (Antalyadan) 25,Nail Kemahl 
100. İbrahim 20, İsmail Demircioğ • 
hı 30, Ahmet Osmancıktan 20, Ka .. 
mil Gülmen 20, Hacı Halil 30, 1sma .. 
il Halil 20, Selim Gül 20, Güvercin 
20, Emest Vilhelm 40, Hulusi 20, Ka 
mil 20, Salim yumurtacı 20, Şükrij 
20, Agop Terziyan 1stanbuldan 20. 

Kermes 
7 Eytrıl Cumarteai gün ve gecesi 

Taksim bahçesinde Kızılay cemiyeti• 
nin hazırladığı Kermeste l>Uyük bir 
hediye bulmaca oyunu tertip edilmit
tir. 

Bahçenin muhtelif yerlerine kry • 
metli hediyeler saklanacak ve zamanı 
gelince bahçenin her tarafına konula• 
cak hoparlörler davetlilerin hediyele· 
ri aramalarını bildirecek. bulunacak 
hediyeler bulanların olacaktJr. 

Hediyelerin içinde bir ton kok, O• 

dun ve saire &ıbi .t~ da bwµ·
Dicakıır; 
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Devlet DemiryollarJ ve Limanları itletme 
Umum idaresi ilanları 

Muhamn:ıen bedeli 8856 lira olup mıkdarları aşağıda 
ynzılı olan yatak eşyası 11-9-1935 tarihinde Çarşamba 
gimü saat ı S,30 da Ankarada idare binasında kapalı 
zarf usulu ile satın alınacaktır. Bu işe girmek isteyenle
rin 664,20 1irahk muvakkat teminat vermeleri ve kanu
nun tayin ettiği vesikalar ve işe ginneğe manii kanuni 
bulunmadığına dair beyanname ve teklifler ile ayni gün 
saat 14,30 a kadar komisyon reisliğine vern1eleri la
zımdır. Bu i~e ait şartnameler Haydarpaşada Tesellüm 
ve Sevk müdürlüğünde Ankarada Malzeme dairesinde 
parasız olarak dağıtılmaktadır. 

200 dane pamuk şilte; 30 dane seyyar karyola şiltesi, 
1600 dane yatak ve yorgan çarşafı ; 200 dane küçük 
yasdık yüzü; 1000 dane büyük yasdık yüzü; 50 dane 
küçük haş yasdığx ; 300 dane büyük baş yasdığı, 200 
dane cibinHk. (5093) 6482 

Fevzipaşa Diyarbekir hattının Yolçatıdan sonra Siv
rice, Kürk, Gezin ve Erganimaden istasyonlarını havi 
kısmı 30-8-935 tarihinden itibaren yolcu ve her türlü 
eşya nakliyatına açılacak dır. 

Şimdilik haftada üç defa Cumartesi, Salı, Perşembe 
günleri bir yolcu katarı Elazizden Erganimadene gidib 
dönecektir. (23 70) ( 5149 . 

Elazizden kalkış Saaf 
Erganimadene varış ,, 
Erganimadenden kalkış ,, 
Elazize varış ,, 

8.00 
12.1 o 
16.00 
20.1 o 

Sümer Bank 
Umumi Müdürlüğünden: 
Bankamız nam ve hesabına Avrupaya müsa

baka ile muhtelif eanayi mühendialiği tahsili i~in 
on talebe gönderilecektir. 

Biri Üniversite kimya ve elektro mekanik 9ube
leri mezunlarına ve di§erl de Lise mezunlarına 1 

aid bulunmak Uzre aynı zamanda iki müsabaka 
imtihanı yapllacaktır. 
MUsabakaya girebilmek lfiln şartlar bervechlltldlr: 

A - Universite kimya ve elektro mekanik şubeleri 
mezunlar. i~ln: 

1 - TUrk olmak; 2 - Yaşı 20 den 25 arasın· 
da bulunmak; 3 -- Askerlik vaziyeti muntazam 
olmak; 4- Tam sıhhatli olmak; 5- Unlveralte 
kimya ve elektro mekanik şubelerinden son Uç 
sene zarfında dlploma almıt bulunmak; 6 - Ban· 
kaca latenecek kefaleti verebilmek. 1 

B - Lise mezunlar1 h;in: 
1 - TUrk olmak; 2 - Yaşı 18 • 25 arasında 
bulunmak; 3 - Askerlik vaziyeti muntazam 
olmak; .4 - Tam aıhhatli olmak; 5 - Bir TUrk 
Llsealnln •on U~ aene zarfında iyi derece baka· 
loryaaını almıt bulunmak; 8 - Bankaca iste· 
necek kefaleti verebilmek. 
Kayıd için SUmer Bank Umumi mUdUrlU§Unde 

Kimya sanayii fUbeslne mUracaat edlb aşa§ıda 
yazllı vesaiki vermek llzımd1r. 

1- rtUfus tezkeresi veya noterlik~e müsaddak 
auretl; 2 - Mektep 9ehadetnamesl veya noter· 
lik4je mUsaddak sureti; 3 - Askerlik vaziyeti· 
nln Avı'upaya tahsile gitme§e mani olmadı§ına 
dair askerlik vealkası; 4 - Sıhhatte olduğuna 
dair Şarbayhk doktorlu§unca taadikli sıhhat 
raporu; 5 - Dört vesika foto§raflşl. 
Kayıt mUddetl 15 EylOI 935 tarihine kadar olub 

bu tarihden aonrakl müracaatlar sureti kat'lyye~ 
de kabul olunmıyacaktlr. 

imtihanlar EylOI sonunda yapllacak olup kat't 
gUnU ayrmca bildirilecektir. 8442 

İstanbul Harici Askeri Kıtaatı ilanları 
, 1!!!!!! 

Yulaf Tahmin İlk Teminatı İhale tarihi Günii Saatı 
mikdarı bedeli Lira Kuruş 
Kilo 

. 7 5000 S Kuru§ 28 l 25 16-9-935 Pazartesi 1 S Açık eksiltme 
87250 s ,, 327 18 17-9·935 Sah 15 ,, .. 

81700 s ,, 306 37 18-9-935 Çarşamba 15 .. .. 

248000 5 ,. 930 10-9-935 Salı 15 Kapalı zarf 

249000 5 ,. 933 76 11-9-935 Çarşamba 15 ,, ,, 

220000 5 •• 825 13-9-935 Cuma l S ., ,. 

253000 S ,, 948 7 5 l 2-9-935 Perşembe 15 ,, .. 

222000 s ,, 832 50 14-9-935 Cumartesi 15 ,, ,, 

IJ 

ı l li 

1 11 

1 

1 

1 

1 

Bayramiç Tümen kıtaatı ihtiyacı için mikdar, talı- ı ı 
min bedeli ve teminatı ihale gün ve saatlan ve müna- 1 

ı 1:1 kasa şekilleri yukarıda yazılı olduğu üzere yulaf satın 1 

alınacakdır. 
. Yulafın şerait ve evsafını bulunduğu mahallin Satm

alma Kosiyonuna müracaat ederek öğrenebilirler. İs- ıı 
teklilerin belli saattan bir saat evvel tekliflerini ve ka
nun mucibince istenilen vesaiki Bayramiçde Tümen 
Satınalma Komisyonuna vermeleri. ( 191) ( 4959) 

6406 

* * * 

Kapalı Zarf Usulile 

Eksiltme ilanı 

Sümer Bani< 
Umumi Müdürlüğünden: 

·ıı· 
J.- lzmit kağıt fabrikası direktör ve İf yar evlerinin ~· 

,aatı temel kısmı vahidi fiat esaıile ve temelden yukarı 
tıf· 

sım intaatı toptan götürü olarak eksiltmeye çkarıJ~ıf 

Tahmin edilen ket if bedeli 49,402,50 liradır. 

2.- Bu ite ait evrak tunlardır ' 

Askeri Lise ve Orta O
kullara Öğretmen aranı
yor. 

a) Ekıiltme tartnamesi ve Kimya derslerinin ay hk 
ücreti 126 liraya diğer ders- ': b) Mukavele projeıi 

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

lerin ücreti 108 liraya ka- ~ c) Fenni ıartname 

dardır. d) Metraj, vahidi_ fiat ve lietif huliaaaı 
Kırıkkale San'at Lisesi 111 

) P • 1 r · · R' · F' 'k 165 1 e roJe e ''-"' ıçın ıyazıye ve ızı . . . d s.. B k ,... 
liraya kadardır. Diğer ders- 1 istekliler bu evrak~ ~,50 lıra mukabılı~ e umer an 
lerin aylık ücreti 126 lira· 

1 
kara tubesinden alabılırler. . 

2 - Öğretmenlerin ka
nuni şart vasıfları taşıma
ları gerekdir. 

ya kad~~dır .. ~.~nya orta .o- 1 1 3.- Ekıiltme 13 Eylül 935 cuma günü aaat 16,30 d• : . 
kulası ıçın butun derslerın , karada Bankalar caddeıinde Ziraat Bankası binasında 
ücreti 108 liraya kadardır. ; B' k U m"ı Müdürlüg"ündeki komisyonda yapılacı1'tıf . k l b .. ı 1 mer an mu Erzıncan orta o u ası u-
tün dersler 126 liraya ka- 4.- Eksiltme kapalı zarf uıulile yapılacaktır. iff 

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

dardır. 1 5.- Eksiltmeye girebilmek için iıteklilerin 3706 !~, 
6 - Maarif okulalarınd< 

1 
1 muvakkat teminat vermeleri ve fenni ehliyetlerini ve5•' 

dersi olan öğretmenlere 1 I isbat etmeleri lazımdır. ~ 
ders başına ü~ret.verilir. .. ı i 6.- Teklif mektupları yukarıda yazılı gün ve aaatterı ~ 

4 - Dilek kağıtlarına i
liştirilecek kağıtlar şunlar
dır. 

7 - İsteklılerın 1 Eylul ,I M""d"' ı·· "' Uııdjl 
935 tarihine kadar müra- ı saat evveline kadar Sümer Bank Umumi u ur ug 

caatları. ( 15 5) ( 4 727) komisyona makbuz mukabilinde verilecektir. 1 
6094 Poata ile gönderilecek mektupların ihale aaatinden nib•;. 

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 t etkik e
dildikten sonra uygun gö
rülenlerden ayrıca hüsnü
hal ilmühaberi, sıhhat ra
poru ve teahhüt sc;nedi is
tenecekdir. 

5 - Ücretler şöyledir : 
İstanbul'daki Askeri Li

seler için Riyaziye ve Fizik 
derslerinin aylık ücreti 108 
liraya, diğer dersler iicreti 
98 liraya kadardır. Bursa 
Lisesi için Riyaziye Fizik 

••• 
Kapalı zarf münakasasın

da 237460 kilo yemlik ar
paya istekli gelmediğinden 
bir ay içinde pazarlığına 

devam edilmek üzere ilk 
eksiltme günü 13 Eylül 935 
Cuma günü saat 16 da ya
pılacaktır. !Ik İnanç para r ; 
535 liradır. Şartname eski
si gibidir. Her istekli Çor
luda Komisyonda okuyabi
lir. Mühürlü nümuneyi gö
rebilir. Eksiltmeye girecek
lerin belli olan günde vak
tinden evvel teminat mak
buzlariyle beraber Iazım
gelen vesaiki yanlarında 
bulundurarak K~misyonu
muza gelmeleri. (206) 

(5155) 

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. 

ı - Eksiltme ı ı Eylul 935 çarşamba günü saat ıs 
de Cağolğlunda Sağlık Direktörlüğü binasındaki komis
yonda yapılacaktır. 

2 - Tahmini fiat : Benzinin kilosu 35 kuruş, Pet
rolun kilosu 21 kuruşdur. 

3 - Muvakkat garanti : 472 lir.a 50 kuruşdur. 
4 - Şartnameler müesseseden parasız olarak alına

bilir. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 935 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 öı~ceye kadar 
makbuz mukabilinde komisyona vermeleri. ( 5 04 7) 

6436 

Ankara Otobüs işleri Direktörlü
ğünden: 

Otobüs biletcileri için 5 O adet çanta alınacaktır. 
Tahmin bedeli 200 liradır. Şartname ve mühürlü nümu
nesi Ankara Otobüsleri Direktörlüğündedir. İhalesi 
10-9-93 5 tarihli sah günü saat 10,30 da yapılacaktır. 
İsteklilerin yüzde 7 ,5 ilk teminatlariyle Otobüs İşleri 
Direktörlüğüne gelmeleri. .(2371) (5148) 

bir saat evveline kadar gelmit ve zarfın kanuni tekilde 1'• 
tılmıt olması lazımdır. 

\ıı . ~ 
Hava yollan devlet işletme idar 
sinden : ,;' 

Y olçı:ı Tayyaresı ve telsiz clhazlan a.lmd\;agı ı.~~ 
da f daremizce yapılan ilanlar üzerine bir çok F1 ~e 
şartname istemektedirler. Satın alacağımız taYY~i~ 
le telsiz cihazlarının ana vasıflarını bildiren bu 1y'J 
Hava Yolları Devlet İşletme İdaresince yok.~ .~a)'{i~ 
ve telsiz cihazları satın alınacağı hakkında butut1 1 
lan vaktinde haberdar etmek için yapılmış ve et1 ı~ 
yerlerdeki Firmaların da satmak istedikleri yol~ıt tl~ 
yareleriyle telsiz cihazlarının türlü vasıflarıriı, ~ıaı8ıf 
vesairesini bildirmelerine yetecek kadar bır ~
bulabilmeleri için tekliflerin 1-11-935 tarihit1~lle ~ 
kabul ve tetkik edileceği bildirilmiştir. Bu t~rı eıe~r 
dar gelecek katalof: 1ar ve malumatlar üzerine 111~ ~ 
ler yapıldıktan sonra şartnameler ikmal ve ayrıc 
telerle ilan edilecektir. ısiı 'r 

Evvelki İlanlarda istediğimiz tayyarelerle ~~tif9 
hazlarının yalnız ana vasıflarının bildirilmesile 1 11jş ~ dilmesinin sebebi muhtelif firmaların daha ge9~ 
mikyasda teklifler yapa~il!11;lerine meyda~ b:~e~ 
ve binnetice incelemelerımızı daha bol teklıfler \1 

yapa bilmektir, 
5

at'11 
Bu sebeple yolcu tayyaresi ve telsiz cihazları 

1 
rifld 

isteyenler aletlerinin bütün tafsilatını ems~l ~t1tt 
üstün olan hususiyetlerini ve ilanlarımızdakı çı~ 
sıflara ne derecelere kadar uyğun olduklarını a oe' 
ifade ile 1-11-935 gününe kadar Hava Yolları rtt1' 
İşletme İdaresine bildirmelidi.rler. Keyfiyet ş~ ~ 

. isteyenlerce bilinmek üzere ilfın olunur. (5~~- d 
Haydarpaşa lisesi direktörlügun ~~ 

· · · · · İk' · d 1 · 1 l"ı talebe Lısemız bırıncı ve ıncı evre erme ey 
dma devam olunmaktadır. ( 5145) 

Ankara Gazi Lisesi 
lüğünden: a 

1 - Okulumuz Bütünleme ve Engel yokiaJ11 
z Eylül 935 pazartesi sabah başlanacaktır. 

1 
J118ıaf1 

2 - Birinci ve ikinci devre bitirme yolt a 
aynı günde başlıyacaktır. • . tali~j 

3 - Eylül Olğunluk yoklamalarının ve esk~eıııJ11 

nameye göre yapılacak birinci ve ikinci devre
5 

çaıiat11 
yoklamalarının başlama tarihi 11 Eylül 93 ııl 
günüdür. . ıge o~ ., 

4 - Yoklama günlerini gösterir Çıze . çil'l .~0~ 
asılmıştır. Bütünleme ve Engel yoklamala:1 1 ouıı 
rilen günlerde okulda bulunmak gerektı[~ıar· '/ 
geçirenler öğreneğe göre sınıflarında bırakı 1 k jstCo4 

5 - Günleri öğrenmek ve başka bilğ·i aıma 
ler okula baş vurmalı dırlar. ~< 2 3 2 3 ). ( S O 4 O) 
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Kız, Erkek 

IŞIK 
ttişantaşında 

"FEYZiYE,, 

Geceli, GündUzlU 

LiSESi 
Ana, ilk, Orta ye Lise kısımları Fen ve Edebiyat tubeleri nrdır. 
Türkiyenin en eski hususi lisesidir. Talebe yazılması için hergün 
mektebe müracaat edılebilir. lstiyenlere mekteb tarifnameıi gönderilir. 

Telefon: 44039 

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

Bo§azi~lnde: ArnavutköyUnde: Çifte Saraylarda 
Kız. Ye Erkekler için ayri bölüklerde kurulmuı, ana sınıfa, ilk kHmı, 

Orta okul ye lise aınıflannı havi ulusal bir müeHeaedir. 

Yıllardanberi kazandığı muvaffakiyetle tanınmıf olan mektep 
kayıtlara baılamııtır. Kayıt için hergün saat ondan on altıya 

kadar mektep yönetimine başvurulabilir. isteyenlere mektep 

19!!!!~~~~ tarifnameıi gönderilir. Telefon: 36 210 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~• 
6254 

İstanbul' da 

Bomonti Şişe Birası 
Müşterilerine: 

Bomonti Şirketi İstanbul fİfe birası mOıterileri aruında 
1935 ıenesi yaz ayları için: 

BiR MÜSABAKA TERTiP ETMiŞTiR 
Her tiıede etiketin altında numaralı bir kiğıd yardır. Bu nu- ı 
marayı alanlar arasında her ay nihayetinde bir noterin kontrolü 

altında müsabaka yapılacaklar. 

Verilecek primler 1001 60 ve 30 liradır. 
Müsabakada kazanan numaralar her ayın betinde gazetelerle 

ilan edilecektir. Kazananlar ayın yirmisine kadar 
şirkete müracaat etmelıdirler. 

Şirket, dükkanlarda ve lokantalarda numarB'!ltZ şişe kabul etmeme 
lerini ve şişelerin Üzerlerindeki numara kağıtlarını muhafaza ey

lemelerini sayın müfterilerinden rica eder. 

6163 

Kültür Direktörlüğünden: 
ilk mekteblerde talebe kaydına 

eylülün birinde başlanacaktır. Birinci 

sınıflara öü sene 928 doğumlularla 
daha evvelki do§umlulardan arta kalanlar ahnacakt.r. 

Kültür Direktörü 10 Eylüle kadar bu· 

lunduklar1 yere en yakın okula, c;ocuklarını kaydet· 
tirmelerinl velilerden rica eder. (5015) 

6378 

Kültür Direktörlüğünden: 
Lise ve Orta Okullalan parasız 

Yatıll talebe ahnma•ı ı,ue lstanbul Kız 
Ve Erkek Liseleri mefgul olmaktadır. Cie

l'eken tafailltı almak ve kayıd olunmak i~ln k 1 z:. 
ların kız, erkeklerin erkek lisesine 
~recaatlar.. (5018) 8379 

Ankara Otobüsleri idaresi Direk
törlüğünden: 
1 

~ - Y enişehirde Otobüsler İdaresi arsasının proje-
erıne göre inşa olunacak otobüs ve kamyon deposile 

lllevcud garajların aralığının kapatılması ve bunların 
~esisatları ve teferruatı sairesi yaptırılacağın dan 
1( 5-8-935 den itibaren on beş gün müddetle eksiltmeye 
0nulmuştur. 

t 2 - Keşifleri ve şartname ve projelerini görmek üze-
~ 'l enişehirde Otobiisler Direktörlüğüne müracaat 

0 Unacakdır. 

1 
3 - Depo inşaatı 26347 lira parke döşemesile sıva;rz 12610 lira ve kapatılacak kısmın keşfi 7624 lira ve 

eponun tesisatı keşfi 3197 liradır. 
{{\'4 .--:-- Cümlesinin ihale müddeti 9 Eylül 935 Pazartesi 
b.tnu saat 10,30 da Yenişehirde Otobüsler Direktörlüğü 

1nasında kapalı zarfla yapılacakdır. 
·d· 5 - Cümlesi birden bir müteahhide ihale olunacağın· 

ctn ona göre toplu bir fiat verilecekdir. 
ka 6 - Cümlesi için kanunun tarifi dairesinde muvak-

t teıninat 3 7 3 5 liradır. 
r ~ - Talihlerin proje ve keşifleri-görmesi için diplo
hu:1. rni~ar vey amühendis olduğuna ve bu gibi teah
l)' ışlerıle meşgul bulunduğuna dair Belediyeler Fen 
ırektörlüklerindcn vesika almış bulunmaları lazımdır. 

(2340) .(5077) 6510 

ILAtt 
SATILIK 

30 ton istiabında muş. Petrol ile 
işleyen "PARSONS .. markalı, 8 silin 
dirli, 120 ili 140 beygir kuvvetinde 
motörü havi. 
Uzunluğu 23.75 metro 
Genişliği 3,60 ., 
Sür'ati 12 mil 
Masif akaju ağacından bir salon, 

bir hala, bir büfe ve saire. 
ŞERAiT MUTEDiL • 

Galatada, Kevork Bey Hanında 
(Alime Han) 1 • 2 - 3 numarada 
SlDNEY NOWİLL ve şeriklerine 
müracaat. (3091) 5751 

ıHASAN 
Acı bademyağı 
ve yağsız kar 

kremleri 
Çilleri kat'iyyen 

izale eder 
Dünyada mevcud ı 

kremlerin en nefisle- ı 

ri, en sıhhileridir. Na- I 
zik cildli kadınların 
hayat a,rkadaşıdır. ih- ! 
tiyarları gençleştirir 1 

ve gençleri güzelleş
tirir. insana ebedt bir 

1 taravet veren Hasan 
Acı bademyağı ve 

i yağsız kar kremleri 
unutmayınız. Kutusu 
50, tüp halinde 201 

Türkiyede yapılıp da 
Avrupa etiketi yapış
tırılan ve halkı alda
tan kremlere vesair 
ıtrıyata aldanmayınız 
HASAN Markasına 
dikkat ediniz. 

1 

Hasan deposu: 
1 Ankara, fstanbul, Beyoğlu · 

DEVREDİLECEK IHTlRA 
BERATI 

"Gemi demirleri örtilsü kama çivi
lerinin ve buna mümasil mevadın dö
külmesi için uıul" hakkındaki ihtira 
için alınmıı olan 2 Birincite§rin 1929 
tarih ve l 008 numaralı ihtira berati· 
nin ihtiva ettiği hukuk bu kere baş
kasına devir ve yahut icara verilmesi 
teklif edilmekte olduğundan bu husu 
aa fazla malumat edinmek istiycnle
rin Galatada Aslan han 5 inci kat 1 -
4 numaralara müracaat eylemeleri İ· 

• lan olunur... 6395 

DEVREDiLECEK IHTIRA 
BERATI 

, , " , ' 

iSTiKLAL LiSESi 
D i R E K T Ö R L Ü G Ü N D E N: 

1 - ilk; orta ve lise kısımlarına, yatı ve gündüz, kız ve erkek talebe kaydına baılanmıştır. 
2 - Kayıl için bergün saat 10 dan 17 ye kadar gelinebilir. 
3 - lıtiyenlere, kayıt şartlarım bildiren Öj"renekten bir tane parasız olarak gönderilir. 

4- Bütün sınıfların engel ye bütünleme yoklamalanna 2 Eylül Pazartesi rünü batlanacakbr. 
~~~~~~~~-~ Şehzadebatı Polıa karakolu kartı•ında Telefon 22534 !!!!!!!~~~~~~~~• 

6390 

lstanbul Liseler Arttırma Eksiltme kurumundan: 
Cinsi Miktarı Teminatı Tahmin 

Lira K. bedeli 

Odun çeki 1339 225.96 225 
Manğal kö-
muru 12900 kilo 33,86 3,5 
Kriple maden 
kömürü 22 Ton 27,22 1650 

Kok Kömürü 262 ,, 373,35 1900 
Tüvenan ma-
den 250 ,, 196,87 1050 

Kurumumuza bağlı İstanbul, Beyoğlu 
cihetlerindeki Okulların yakacak 
rında İlk teminatları ile eksiltme 
gösterilmiştir. 

Eksiltme Gün Eksiltme şekli 
ve saati 

K. 10-9-935 Sah Açık eksiltme 
saat 14 te 

,, 
" ,. .. 

14,30 da 
., ,, 

" ,. ,, 
14,45 de 

,, " 
,. Kapalı zarfla 

15 de 
,, ,, 1 S • 3 O da , , ,, 

ve Boğaziçi, ve Kadıköy, Heybeliada 
ihtiyaçları şartnamelerine göre yanla
şekilleri ve eksiltmenin gün ve saatleri 

Eksiltıp.e İstanbul Kültür Direktörlüğü binasında toplanan Kurumda yapı
lacaktır. Eksiltmeye girecekler 935 yılı Ticaret Odası ve 2490 sayılı kann
nuna göre Belğe ve Ticarethane namına hareket edenlerin Noterlikten alınn1ış 
vekaletnameleri vermeleri mecburidir. 

Kapalı zarfların kanununa göre belli saatten bir saat evvel Kurum Başkanlı
. ğma zarflar mühürlü olarak verilmesi ve teminatların belli günden evvel Lise

ler Muhasebeciliğine Kurum Sekreterliğinden alınacak yazı ile yatırmaları 
ve şartnameyi g~rmek üzere de Kurum Sekreterliğinden sormaları ilan olunur. 

(5068) 6439 
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iSümer Bank Umum Müdürlüğünden:i 
5 Ankaranın en mutena yerlerinden olup mahalllnln kroklal yukarıya C: 
§ 4jıkarllmış bulunan Belediye dairesi civar1nda ve Anafartalar cadeesi § 
:= üzerinde Tahtakale yangın saW1ası dahilinde 732,24 metre murabbaındakl 5 
§ müfrez arsanın tamamı SUmer Bank Umum MUdUrlU§U tarafından sab· § 
E: hğa 4jıkarllmıştlr. Fazla izahat almak isteyenlerin Ankara'da Umum MU· 5 
§ dürlük Muhasebe MüdUriyetine ve lstanbul'da SUmer Bank Şubesine § 
5 mUracaat etmeleri ilAn olunur. (2333) (6091) 8511 E: - -~;ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı~ 

Makine mühendisi aranıyor ! 11111111111
1111111111111111111111111111• 

~ VAPURCULUK~ 
Adana Belediye Riyasetinden: ~ Türk Anonıır. Şirketi E 

Belediyeye diplomalı bir makine mühendisi alınacak- § latanbul Acentabğı § 
dır. Ehliyetine göre (300) liraya kadar ücret verilebi- : Liman Han, Telefon: 22925. § 
lecekdir. = = 

İsteklilerin birer tane boy fotoğraflan ve evrakı müs- İ izmir sür'at yolu E 
bitelerile Adana Belediyesi Reisliğine miiracaatları ilan :E SAKARYA vapuru her hafta :E 

"Lokomotif kaıanı yahut mümaıi- olunur. ( 5060) 6437 E PERŞEMBE pnleri saat 16 da ! 
li mevat i~n iynclcnmiş kama ~~kr ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~! § iSTANBULDANlZMIREve~- ~ 
iml alt usullü" h2alkBk~n.da~i .:htira için M E T A M o R F o z 1 :_ ZAR günleri de IZMIRDEN IS- ~ a ınmıı o an ırıncıteırın 1929 ta -
rih ve 1002 numaralı ihtira beratinin : TANBULA kalkar. :E - -ihtiva ettiği hukuk bu kere başkası- • : Me • 1 : 
na devir ve yahut icara verilmesi tek- Yüzdeki çilleri ye sivilceleri ıeçirir. !!!!!!i!i!!!!!!!!!!!!!li!!!I! E rsı n yo u s 
lif edilmekte olmakla bu hususa faz- 6497 : GERZE npuru 1 Eylül PA- :E 
la malUmat edinmek istiyenlerin Ga- S ZAR Aaat 10 da Mersine ka- E 

~:~a~:~a;~:~a!tin:~~:e~e;i4 ~~n- rÜsküdar Amerikan kız lisesi iı::ı~· .......... 11111111111111111111111ıi 
olunur. 6396 Mekteb EyHilün 23 ncü Puartl'ai gün6 saat 13,30 da açılır Ka- ZAYİ - 932 senesinde 33 neli ilk 

U 
• •• . y . 

1 
. M:'"" yıd günlt'ri Ağustosdan itibaren Salı ve Cumartesi günleridir Fazla mektepten almış olduğum şehadetna 

mumı • eırıyat ve azı ış en u . . k . · 
c.ıürü: Etem (zzet BENiCE. Gazete malümat ıçın me tupla ya bız:ut müracaat edilebilir lstiyenlerr meyi zayi ettim. Yenisini alacağım-
cilik ve Matbaacılık T. A. Şirketi. Is • mektcbın tarifnamesi gönderilir. Telefon: 60474 _ • dan eskisinin hükmü yoktur. 

tanbut Ankara caddesi, 100. - 5763 Ramide : Ekı-enı 
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_ Bugüne kadar tam dört milyon 
= aile tarafında kullanıldı. Mev
- sim sona ermeden siz de bir 

- FRiGiDAiRE 
- soğ k hava dolabına kavuşu
= nuz. Son baharın yaklaşması 
_ ·r i iDAiR almamanız için 
= bir sebeb teşkil etmez, c;ünkü - , 

FRiGiDAiRE 
_ yalnız yaz günlerinin deği , ay· 
= ni zamanda da kış günlerinin 
= yardımcısı ve en birinci kon· = for vasıtasıdır. 

RiGiDAiRE 
= 50 mumluk bir ampul kadar 
= ereyan sarfeder ve bütün gı· 
= dalarınızı taze ve serin olarak = muhafaza ederi! 
-
---- RiGiDAiRE ---
--

• --

Markası mükemmeliyeti, konforu ve sıhhati ifade 
eder. Soğuk hava dolabı allrken üzer.inde 

markasına dikkat ediniz. 

BOURLA Birader er ve Şsı. 
• 

• Galata: Hezaren caddesi 
Beyoğlu: istiklal caddesi 

Ankara: Bankalar caddesi 
lzmir: Gazi Bulvan 

lstanbul Komutanhğı 
Satınalma Komisyonu 

il nları 

İstanbul Komutanlığı 

29·S·9~5 

Sizi soğuk algınlığından, nezleden, gripten, baş ye diş ağrılarından . 
birlikleri ihtiyacı olup ko
nusyonca ihalesi yapılan 5 8 

- bin kilo sade yağma verilen 

koruyacak en iyi ilaç budur. İsmine dikkat buyurulmaaı .-- ---~· 
• fiat makamca pahalı görül· 
• düğünden tekrar kapalı 

zarfla eksiltmeye konul-
• muştur. Beher kilosuna 

tahmin edilen bedel 78 ku
ruş olup ihalesi 3 Eylül 935 
salı günü saat 15 tedir. İlk 
teminatı 3393 liradır. Şart
namesi 226 kuruş mukabi
linde komisyondan alınabi
lir. İsteklilerin ilk teminat 
mektup veya makbuzu ve 
2490 sayılı kanunun 2, 
3 üncü maddelerindeki ve
sikalarla birlikte teklif mek 
tuplarr ihale saatinden bir 
saat evveline kadar yani 
saat on dörde kadar Fın
dıklıda Komutanlık Sa
tınalma Komisyonuna ver
meleri. ( 4 704) 

• 6119 

Konya Merkez Hastane
si için "Sen Kinğ werk A
G. Hildcskeim Fabrikası 
mamlllatınclan ve 65 kilo- ' 
luk " bir adet çamaşır yı
kama makinesi ile aynı 
fabrika mamtiliıtından 

100,000,000 Kişi 

POKER Tıraş Bıçağı 
Kullanmaktadır 

"Santirifüj" 22 kiloluk bir 
adet çamaşır sıkma maki
nesi 1 birinci teşrin 9 3 5 
sah günü saat 15 de açık ek
siltme ile alınacaktır. Tah
min bedeli 2680 lira .Qlup 
ilk teminat 201 liradır. 
Şartnamesi her gün komis
yonda görülebilir. İstekli- •ı~iii!!!!!~~~~!!!!!!!!!!!~~~~~~~~~~!!!!!!!!~~~~~~
lerin vakti muayyeninde 
ilk teminat mektup veya 
makbuzlariyle ve 2490 sa
yılı kanunun 2, 3 üncii mad 
dclerinde yazılı vesikalarla 
birlikte ındr.dıda atınal
ma komisyonuna gelmeleri. 
(4735) . 6120 

Keşif bedeli 3999 lira 11 
kuruş olan harp Akademisi 
okulundaki yapılacak tami
rat açık eksiltmeye kon
muştur. İhalesi 4 Eylül 935 
çarşamba günü saat 15,30 
dadır. Şartnamesi her gün 
Fındıklıda Satınalma Ko
misyonunda görülebilir. 
Eksiltmeye gireceklerin 
300 liralık ilk teminatlarmı 
ve inşaat şubesince itimad 
kazandıklarına dair vesika
lariyle birlikte vaktinden 
evvel komisyonda hazır bu-
lunınalan. ( 4901) 6274 

İHTİRA İLANI 

? ' 
,-

Kapall Zarf Usulile 

·Eksiltme ilanı 

er nk 
. 

Umumi Müdütlüğünd n. 
1.- Ankara'da Anafartalar caddesinde eski Taşhan yerinde 

1 

yaptırılacak Sümer Barrk merkez binası in9aalının temel kı~: 
mı vahidi fiat esasHe ve temelden yukarı kısım toptan go 
türü olarak eksiltmeye çıkarılmıştır. Tahmin edilen ıneeıı1\J 
keşif bedeli 575.000 liradır. 

2.- Bu İşe ait evrak şunlardır : 
a) Eksiltme şartnamesi 
b) Mukavele projesi 
c) Hususi şartname 
d) Fenni şartname 
e) inşaat listesi 
O Metraj ve keşlf cetveli 
g) Projeler . 

lstiyenler bu evrakı 30 lira mukabilinde Sümer Bank Arı; 
0

kara Şubeainden alabilirler. Fazla izahat almak için Sü~e 
Bank inşaat Servisine müracaat edilebilir. 

3.- Eksiltme 16 Eylül 1935 Pazarte i günü saat 16 da 
Ankara'da Bankalar Caddeainde Ziraat B nkasında Suıner 

1Bank merkezindeki komisyonda yapılacaktır. 

1 4.- Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
• rıııJ' 

5.- Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 22.750 hr~ 11 
vakkal teminat vermesi ve Bankaca secilecek bir koırıısdyo · ~ ır 

tarafından fenni ehliyetinin tasdik edilmiş olması lazıın · 
bir 

6.- Teklif mektupları yukarıda yazıldığı gi.in ve ıaatta~ bi-
saat evveline kadar eksiltme komisyonuna makbuz rrıu .;ate 
tinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektupların 1

• şe· 
saatından bir saat evveline kadar gelmiş ve zal"flll kanun• 

ıııı•ıııı•ını•tın•ıııı11111 111111111 1111 1111111111 111111111 11111 1111 1111111111111111111., 

" Debagat için seyyar cevelan ve 
teshin cıhazı•• hakkında istihsal olu
nan 29-12-1931 günlemeç ve 1305 
sayıJı ihtira beratı bu defa mevkii 
fiile konmak üzre ahere devrüferağ 
veya icar edileceğinden talip olanla· 
rın Galata"da, Robert Ferri'ye mü

racaatları ilan olunur. 

kilde kapatılmış olması lazımdır. I 
~ ·~ 


