
8 
AGUSTOS 

PERŞEMBE 
1935 

;:ı 

SAvısı 5 KURUŞ 
b-=-

ISTANBUL 

ÜZÜM VE iNCiR 
HEM vucOoOMUZO 

I H~M DE EKONOMl· 
L__M 1Z1 BESLER. 

r SAYl:108 -3411 I 
On Birinci YIL 

SAHiP ve 

BAŞMUHARR1R1 

Mahmut SOYDAN 

TELEFON \f Müdür : 24318. Yazı işleri : 24319. 
İdare ve 'Mntbaa : 24310. 

~::;::=====-=-= 

Giritte Yeniden Bir isyan ! italya beşyüz uçakla 
havadan saldıracak 

2 incid: ı Peyami Safa'nm f~rası. ,; 
" Farelerin yemek hstesı 
- Orhan Sclim'in fıkrası : 
" Yolculuk " - Siz ne 
rlersiniz l - Şehir haber
leri. 

1 Fransada kanii bir 
çarpışma daha ! 

Şimdiden 
T evkifat Yapıl
ması istendi 

Mussolini harp başlarbaşlamaz Habeşistam 
havadan bomba ve gazla ezmek niyetindedir 

Londra, 7 (A.A.) - Italyan - Ha
beş anlaşmazlığının mukadderatı bü
yük bir bedbinlikle karşılanmaktadır. 
Italyanın yeni. -~~vvetler .. topl~!?as~, 
bizzat M ussohnı nın de soyledıgı gı
bi, Uluslar sosyetesinin buna karşın 
olmasına rağmen ltalyanın, "hareke
te geçme~ azminde" bul~nduğunu ke 
sin olarak göstermektedır. Yarı res
mi çevenler, Faris konuşmalarından 
bir başarı elde edilmesini ihtimal dı
şında görmektedirler. Bu çevenler. 
Habeşistanın erginliğine ve siyaha! 
bütünlüğüne dokunmaksızın ltalya 
ya ancak ekonomik menfaatler verile 
bileceğini tekrar teyit etmektedirler. 
Mussolini, şimdiki durumunda inat 
ettiği ve harbi açtığı takdirde, lngil
terenin Uluslar sosyetesinden ltalya 
ya karşı tedbir alrnmasını istemesi 
muhtemeldir. lyi haber alan çevenle
rin fikrine göre, bu tedbirler, mesela 
Süveyş kanalının kapatılması gibi, 
yalnız ekonomik alana munhasır kala 
caktır. 

3 unciıdc ı 
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7 incide : 
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A,tkara telgrafları - A. 
Hamdi Baıar'ın yazı51 : 

" Soayal konuşma " - F e
le\t'in fıkrası : " Yıldız a
rarken ... ., 
Aziz Hüdai Akdemir'in tef
rikası: ''Bizde casusluk" -
Sağlık öfudü - Sevi;;mc
ler, evlenmeler. 
Son haberler - İcmal -
Meıhur Alman kadm casu
su : "Matmazel Doktor". 
Memlekette TAN. 
Spor - Radyo duyumlarL 
Avrupa gazetelerine göre 
dünya hfıdiseleri. 
Kazan Hanlığmm ıon gün
leri - Hikaye - Faydalı 
bilgi~·r. 

Yunanistanda 
İç Siyasa 
[Hususi muhabirimiz 

b i ld i ri y o r ] 
Atina, S 

\'unanistanın finans işleri ile uğra
§an bir yabancı uzman Başbakanın 
~~lculugu için oldukça güzel bir söz 
~oylemiş ve demiş ki: 
b - Bay Çaldaris Kristof Kolomba 
cnziyor. 
- Neden? 
- Kristof Kolomp giderken nere • re gideceğini bilmiyordu; bir yere ge 

•nce oranın neresi olduğunu hilmiyor 
du; döndügü zaman memlekete varıp 
Vaıınıyacagını bilmiyordu. 

Biz bu hoş sözün tatlı tarafını tat • 
~akla beraber, Kristof Kolomb'un e
lınde bir pusula oldugunu da hatırlı -
Yalırn, v,..c:, Ba§bakc:,~ın_Y.~fıut~E~ ~~~-= 
l :n , gelinU:, bır gôı atalım. 
Ba~bakan git,meden evvel~ burada, 

Cumurbaşkanının detaletile bütün 
Parti liderleri arasında bir konferans 
l'apılacaktL 
ıt·· Bu konferans yapılmadı. Çün -
:f u, Cumurbaşkanının toplıyacağı kon 
~ransa muhalefet, Kondilis ile Me· 
d'k~a~ın davet edilmemeleri lazımgel 
t~ptnı zira bu iki liderin a~ıkça kral ta 
<1 ~arı olduklarını söylemışlcrdi. Çal
v arıs, hükumette kendi ikincisi olan 
..ı e ~yni zamanda Kondilis gibi bir li-
"Crı b" · ~a oyle bır konferans dışında bıra-
iil~~k kadar sıyasa işlerinin cahili de
~a ı. Bu yiizden konferans olmadı ve 
ıl ş.~a~an kendisine has idare usulü 
}': donüşte toplanır, görüşürüz,, di
tn;dek, işi atlattı. Suya sabuna dokun-

ı. 

it .Fa~at, daha bir kaç gün evvel kra· 
~Jctırmck üzere hafif tertip bir hare 
baa Yapmış, kabineyi değiştirmiş, ağır 
Stıidınrş, kralcılıfını sansasyonel bir şe
in ~lı!an etmiş Kondilisin, Çaldaris'
blllt· anyada bulunduğu müddetçe 
~iy Urncte ve memlekete hakim bir va 
<li§ ete geçişi, muhalifleri haklı bir en
tıu;Ye ~üşürmiıştü. Hatta, Venizelo
<>lan YSrıne liberallerin başına geçmiş 
'ten Ofulis, Çaldarisin bu seyahat -
gaz ~az geçmesini istemişti. Muhalif 

e eler şöyle diyorlardı: 
hi; Başbakan gaybubeti esnasında 
ber ır :ehlike olmadığını, hükumetin 
ltürn§eyı temin edeceğini söylüyor. Hü 
kat et 

1
her eyi temin edecek ..•• Fa -

a:sı tehlike bizzat onda ya ... 
:tesı: §ba~n bunun üzerine Sofulis ile 
had~n. bır görüşme yaptı. Bu, isyan 
fetin· sındcnberi, hükumetle muhale -
mas ı.~.Yapmış oldukları ilk resmi te
adarn1 J. Çaldaris, Sofulis'e, bir sryasa 
t?ıinatının v~rmesi kabil olan bütün te
dc hii~!erdı. ve Almanyadan dönüşün 
teııriki uınet~n. ~uhalefetle daha sıkı 
tcceg· '?1eaaı l!(ın temaslarını genişle-

Bu ını vaadctti. 
ltcndis~~rnası yapmakla Çaldaris yine 
:tılldan ~~~sus sıyasa manevrala -
Oluyordbırısını muvaffakiyetle yapmış 
ıtluhal t· Çaldaris, hükumet namına 
".erme: te tcmi~~t veri:ke~, teminat 
•ınde g~cap ettınr vazıyetın kendi -
•asını 0 

• ayıp, Kondilis ile onun sıya
dcr b" gudenlerde olduğunu tasrih e-
.a ır va . 
~İsine zıy~t alıyor, hakikatte ken-
l:ar11 kınuhalıf olan bu iki cereyanı 
ltcrrı rn:rş!ra koyarak, kendisi ha -
'tltifrit vkune ge!(iyordu. Kondilis ile 
1tra1ı b" kralcıların sabırsızlıklarına. 
tı~ a'r an evvel getirmek ihtirasla -
ilin gu:Jf~.~· Atina belediye reisi_ 
tırarak .. tulu Londra seyahatini yap
ltraı ne ~akalrm sizin arzularınıza 
tarak ae~ıyecck., diye onları yatı§tı • 

!(ekmişti. Neticede kral "ple 
{Arkası 5 incide] 

Fikret ADIL 

Brestte Greve Giren Binlerce 
işçi Ortalığı Allak Bullak Etti! 
Brest, 7 A.A. - İlk on bcs günlük · • 

gündeliklerin ödenmesi d~layısile 
tersane işçilerinin yasa hükmünde • 
ki kararnamelere karşı yapmış ol • 
dukları gösteri bazı karışıklıklara 
sebep olmuştur. • . 

Binlerle işçi, Paris sürat trenının 
kalkmasına engel olmuşlardır. Bu~
lar, demiryoluna akın ederek, makı
nisti treni durdurmağa mecbu.~ :t· 
mişler, lokomatifi de trenden sokup 
depoya !(ektirmi-terdir. . . 

Daha sonra, göstericıler, ılbaylı-
ğın önünde toplanarak, Fransız b~y
rağını koparmışlar ve . on~n yerme 
kızıl bir bayrak çekmışlerdır. 

İlbay Jak Ilanri, tek başına ola
rak avluya. çıkmış ve _bu. iht.ila~ bay· 
rağını oradan söküp ındırmıştır. Bu 
sırada halk, haykırışmakta ve ilbay
lığm ~amlarını taşlamakta idi. 

Başlıca sokaklardaki mağazalar, 
kepenklerini kapam.ışlardır. 

Göstericiler, denız komutanlığının 
da kapılarını zorlamışlar, fakat atlı 
polis ve asker tarafından geriye püs
kürtülmüşlerdir. 

Göstericiler ,bunun üzerine. Sadi 
Karno meydanında, tersanenin bir 
kamyonunu ateşlc!mişlerdir. Tersane
nin önünde deniz tüfekçileri ve de· 
niz topçu askeri bir müdafaa hattı 
kurmuşlardır. 

Tersanede çalışan 6.000 işçiden 
3000 i gösteriye katılmıştır. Saat 
20,15 te sükun taır;ıınile iade edilmiş 

tirG. .. • .
1 

d b. k" . - Fransa Başbakanı Lavsl ve Solların 
osterıcı er en ır ışı agır yara-

'"_.,., •• r•• h; .. M ........ -... ı.. ............. rı.. Baskanı Leon Blum 
oımuştur. Poli terden iki kişi ağır ı jandarmalarla, dcıaiz askerlerı tara· 
birçoğu da hafif yaralıdır, fından püskürtülmiısterdir. Saat 23 e 

Barikatlar ! doğru polis sokaklarda güvenliği yo· 
luna koymuştur. 13 ü i~çi, 5 i mu
hafız ve 2 si jandarma olmak üzere 
deniz hastahanesine 20 yaralı yatı
nlmıştır. İşçilerden biri, bu sabah 
ölmüştür. 

Brcst, 7. A.A. - Dün akşam yenfi 
hadiseler baş göstermiştir. Deniz 
komutanlığına yaklaşmak isteyen 
işçiler, bir barikat yapmışlar, fakat 

Ali Çetinkaya istanbuldaki 
Tetkiklerine Devam Ediyor 

Nafıa Fen Mektebi binası . Yüksek Mühendis 
Mektebinin talebe pansiyonu yapılacak 

Bayındırlık Bakanı Ali Çetinkaya, 
dün sabah saat onda Gümüşsuyunda
ki Nafia Fen mektebini ziyaret etmiş 
tir.Bakan. mektepte direktör ve talim 
heyetinden bazı zevat tarafından kar
şılanmış, mektebin yemekhane, ya • 
takhane ve laboratuarlarını gezmiş
tir. Bakan, bundan sonra, Mühendis 
mektebini de dolaşmış. direktörlük o
dasında iki saat kadar tetkikatta 
bulunmuş, Nafia fen mektebi arkasın 
daki arsaya yapılacak talebe paviyonu 
hakkında görüşmüştür. Ali Çetinka
ya, hazırlanan paviyon planları üze
rinde Mühendis mektebi direktör ve 
fen heyetinin izahatını dinlemiş ve 
sonra mektepten ayrılmıştır. Ali Çetinkaya dün Gümüşsuyundaki 

Nafıa Fen okulasrnda tetkikler 
yapıyor 

!ıa Başm\ihendisi Nurinin verdi.;i iza 
hatı dinlemiş ve bilhassa Traky~ yo
lunun mümkün mertebe çabuk yapıl
ması meselesilc mcsgul olmuştur. 

Posta iş.eri daha iyi 
kontrol edilecek 

[Hususi muhabirimiz 
b i ld i r i y o r ] 

Ati na, 7 
Emniyet direktörlüğü, İç Bakan

lığa müracaat ederek, Giriddeki 
kanlı hadiselerin yeniden başlaması 
ihtimali olduğunu bildirmiş ve re -
jim meselesindeki vaziyeti protesto 
etmek için umumi bir grev hazırlan 
dığı için, ihtiyati tevkifler yapıl -
masını istemiştir. 

İç Bakan, umumi grevi doğura -
cak makul bir sebep olmadığı ce -
vabını venni ve ihtiyati tevkiflere 
lüzum görmemiştir. Fakat hükumet 
her ihtimale karşı, lazım gelen yeni 
tedbirler almıştır. 
işçi fedarasyonu hUkOmet· 

ten ne istiyor ? 
Atina, 7 (Hususi muhabirimiz bil 

diriyor) - lş!(i federasyonu, bütün 
federasyonların protestoları üze -
rine, Kandiye mütasarrıfı ile polis 
direktörünün azillerini, geçen kan -
h hadisedeki mesullerin cezalandırıl
malarını, ölenlerin ailelerine tazmi
nat verilmesini. bütün Yunanistan • 
da lier işin iki saat durdurulmasını, 
bütün trenlerin on beş dakika yolla
rında kalmalarını, memlekette yir -
mi dört grev yapılmasınr kararlaştır 
mr ve bu kararını hükümete bildir
miştir. 

Yunanistanda yedi yüz bin işsi 
vardır. Grev tahakkuk ederse. sıya -
sal manası da Ci11emli olacaktır. -

Fikret Adil 

Atina ajansma göre 
Atina, 7 A.A. - Atina ajansı bil

diriyor: 
Ocı b r~ rni vo crı:k t;aze c\erin 

d kaydettiltlcri gibi, 6zel haberle -
re göre Kandiye grevinin - ki şimdi 
tamamen bitmiş bulunmaktadır - hiç 
bir sıyasal mahiyeti yoktur ve sa -
dece bir gündelik anlaşmazlığından 
ileri gelmiştir. 

Bu anlaşmazlık dün kuru üzüm 
ihracatçıları ile işçileri arasında ya 
pılan uzun konuşmalar sonuçunda 
bertaraf edilmiştir. 

İş dündenberi normal olarak tek
rar başlamıştır. Adanın her tarafın
da tam bir sükiın vardır. 

iNÖNÜ 
Bugün Şehri
mize Geliyor 
Başbakan lsmet lnönünün bugün 

sa~t l 6 ya doğru Karadenizden şehri
mıze gelmesi beklenmektedir. lsmet 
lnönü ile birlikte Dış Bakanı Tevfik 
Rüştü Aras da gelecektir. Şehrimiz
de bulunan bakanlar, saylavlar, ilbay 
lık, uray ileri gelenleri tarafından kar 
şılanacaktır. 

lneboludan geçerken 
Inebolu 7 (A.A. - Güneysu vapu

ru •. Başbakan !semt lnönü ve Dış iş
le~ Bakanı Tevfik Rüştü Arası ha -
mıl olduğu halde. bu sabah beşte li -
ma~nımıza gelmiş ve yedide Zongul
daga hareket etmiştir. 

Romanyadaki 
Rüşvet İşi 
~ükreş, 7 A.A. - Bel!(ika sosye • 

tesı hesabına döviz verilmesi mese • 
leı;ini .. de Senato asbaşkanı Liesko -
yu ~ufuzunu şahsi asığlarına alet 
etmış olmaktan suçlu görerek sor -
guya çekmiş ve sonra özgür bırak -
mıştır. Şimdi ceza evinde bulunan 
başlıca iki suçludan yana ulusal 
bankada ilk girişitte bulunmuş olan 
lliesko'dur. Kendisi suçunu inkar 
etmektedir. Tahkikat bitmiş ve dos
ya müddeiumumiliğe verilmiştir. 

Nafia Fen mektebi, Yüksek mühen
dis mektebinin talebe pansiyonu ha • 
line getirilecek ve Fen mektebi de baş 
ka bir binaya taşınacaktır. Bayındır
lık Bakanı Silcihtarağa elektrik fabri
kasını teftiş edecektir. Ali Çetinka
ya dün İstanbulda bulunan imti
yazlı sosyeteler baş müfettiş ve komi
serlerini kabul ederek vazifelerine ait 
i§ler hakkında kendilerile görüşmüş 
ve yeni bazı talimat vermiştir. Bakan, 
bundan sonra Posta Telgraf ve Te
lefon direktörü Mazharı kabul etmiş 
ve posta ve telgraf işleri hakkında 
izahat almıştır. Ali Çetinkaya lstan
bulda yapılmakta olan yolları da bu 
günlerde görecektir. Bakan. yapılmak 
t2 olan yol ve köP..rüler hakkında Na-

Ankara, 7 (Husus muhabirimiz 
bildiriyor) - Posta ve Telgraf ve 
Telefon genel direktörlüğü harici 
posta münakalatı ve paketlerinin da 
ha iyi bir şekilde kontrolü için ne gi 
bi tedbirler alınması lazımgeldiği et
rafında Gümrük ve İnhisarlar Bakan 
lığının mütaleasmı &drınu§turJ 

TUrk • Fransız tecim anlaş· 
ması imza edildi 

Paris, 7 A.A. - Anadolu ajansı -
nın hususi aytarından: 

Türk - Fransız tecim ve klcring 
anlaşm~ları Laval, Bone, Suad ve 
Kurdoğlu aralarında imzalandı. Per-

~embe günü taati edilecektir. -

Havadan saldıracaklar 
Londra, 7 (A.A.) - Romadan röy 

ter AJansının bildirdiğine göre, büyük 
bir ordu toplamakta olan ltalya, Ha· 

Habeşistan'm Cenevredeki murah .. 
hası Tecre Hawariate 

bcşistan harbinde kazanmak istediği 
muvaffakıyetleri bilhassa hava silah
larından beklemektedir. Söylendiğine 
göre, Mussotini, toplu bir hava sal
dırımı yaparak. harp baslangıcmda 

[Arkası 3 üncüde] 

Adanada Bir Uçak Kazası 
Adana, 7 (Hususi muhabirimiz bil 

diriyor) ._ Burada bir uçak kazası 
oldu. İnsanca zayiata meydan veril -
miyen bu kazanın tafsilatı şudur: 

lçinde pilot Nebil Halil ve Bayan 
Mağler oldukları halde, Londrada 
yapılacak yarışlara girmek üzere 
Mısrrdan kalkan uçak, şehrimizdeki 
alana inmiştir. Yarım saat sonra ha
reket hazırlığı başlamış, fokat per
vane çevrildigi zaman her. hangi bir 
arızadan, kuvvetle anıldığına göre 
gaz kolunun açık bırakılmasından 
derhal yürümeğe başlamış ve bir 

müddet gittikten şonra ilerideki bir 
hendeğe saplanıp parçalanmıştır. 
Pervane, tekerlekler, kanatların bir 
kısmı harap olmuştur . 

Vaziyetin kötülüğünü derhal kav
hyan pilot arkadan koşarak, çukura 
giren tayyareye yeti miş ve gazı ka
patmak suretile, tayyareyi yanmak 
gibi bir tehlikeden kurtarmıştır. Baş 
ka zarar yoktur. Bayana bir ey ol -
mamıştır. Tayyare sökiilecek ve 
trenle Londraya gönderılecektir. 
İçindekilerin de cıyni trenle gidecek 
leri zannedilmektedir. 

Cumba 
Rum bay 

n 
' • 

Server Bedi'in 
TAN ifiin yazdığı 
en güzel roman 

., 

İki Devir - İki Hayat - İki Ahlak Ve Bu İkilikler 
Arasında Fıkır Fıkır Kaynayan Bir Tek Kız! 

• 
Cumbadan Rumbaya 1 
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FARELERiN YEMEK 
LiSTESi 

Şu bir ay içinde iki genç 
f.rürk alimi ayn ayrı bana müra
caat etti ve biri estetiğe, öteki 
de pedagojiye ait eserlerini ba-
acak birer tabi aradıklarım söy 

~ediler. Her ikisi için de hemen 
'bütün •kitapçılarımızı dolaştım; 
çoğu ilim kitabı ibasamıyacağmı 
itiraf etti, bir iki tanesi ise, an
~ak, neşredecekleri kitaplardan 
bir kısmı Kültür Bakanlığı tara 
.:fından satın alınırsa "ciddi hir 
eser" basmaya cesaret edebile -
.ceklerini bildirdiler. Bunun için 
de müelliflerin eserlerini Kül -
tür Bakanlığına kabul ettirebile 
ceklerini peşinden taahhüt et . 
rneleri şarttı. 

Böyle nice eserlerin sırf "cid
ai" olmaları gibi affedilmez ku
surlarından dolayı kitap haline 
gelemediklerini bilirim. Evvel -
ce de buna benzer tavassutlanm 
boşa çıkmıştı. Hayret etmedim. 

Hayret etmem ve bilirim ki 
bizim neşriyat piyasamızda cid 
diyet, büyük ayıplardan biri ol
maya başlamıştır. Estetik ve 
pedagoji! Bu kaşlan çatık, sura 
tı asık, bakışlarında öksürüklü 
ve ihtiyar profesör keskinliği 
beliren, meymenetsiz, mende -
D:ıur ilimlerin kütüphanelerimiz
de işi ne? Babıalide ibr tek sıska 
<fare kalmadı ki, ibuna benzer ki
tapları yiye yiye şişmiş ve pat
IJayacak hale gelmiş olmasınlar. 
:Artık onlara ciddi eser beğendi
remiyoruz. Fındık sıçanlarına 
varıncaya kadar büyüklü küçük
tü bütün farelerimize ilim kitap 
farından mürekkep birer yemek 
listesi gösteriniz, yüzlerini bu -
ruşturacaklar: 

- Felsefe mi? diye soracak
lar, karnımız tok! Edebiyat mı? 
Aman! Yiye yiye mide f esadma 
uğradık. Ruhiyat, içtimaiyat ... 
Teşekkür ederiz, buramıza ka • 
dar doyduk! 

Peyami SAFA 

Liselere girecek talebe 
Bu yıl lise ve orta okulların birinci 

tanıfa girecek talebe pek çoktur. Bu
na mukabil mekteplerde yer azdır. 
Yapılan incelemelere göre bu yüzden 
l 200 talebe açıkta kalacaktır. Mek
tepsiz talebe kalmaması kararlaştırıl
mış olduğundan bu çokluğun önüne 

1
geçmek için yapılmasını icap eden 
§eyler bakanlıktan sorulmuştur, 

KUltUr uçaklari 
Türk öğretmenlerinin maaşlarından 

"enneyi kabul ve taahhüt ettikleri 
yüzde ikilerle alınacak tayyarelere 
"Kültür Uçakları" adı verilmesi için 
lstanbul öğretmenler birliği tarafın -
dan Türk hava kurumu başkanlığına 
)"apılan önerge üzerinde bir karar ve
rilmesi, taahhüt olunan paraların ta -
mamlanmasına bırakıldığı hava ku
.:rumu başkanhğınca bildirilmiştir, 

Belediye atelyesinden 
çıkarılan işçiler 

Belediyenin Balattaki tamir atölye 
t>İnden 90 işçi çıkarılmıştır. Buna se
bep bazı yalıların bitirilmiş olması, 
bir kısım inşaatın da muvakkaten ta
tiline karar verilmi~ olmasıdır. Bu se 
heple fazla işçiye şimdilik ihtiyaç kal
mamıştır. 
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Abanoz Bilezik 
RENE CHAMBE 

Evvelce attan düştüğüm ve ko
fom kırıldığı için, daha ağırlık du
yuyordum. 

Meğer bu altmış metre ne uzun
muş? Gözlerim esrarengiz kuleden 
ayrılmıyordu. Etrafı tarassut eden 
ibir nöbetçi filan da görünmiyordu. 
Yatta da ayni sessizlik! Kimsenin 
teşebbüsümden haberi olmadığını 
.anlıyordum. 

Parmaklarım takallüs etmeğe 
!başlamıştı. Etrafımda kara bir su, 
:her taraf simsiyah su .. Yıldızlar ge
ne eski neşeleriyle pırıldayıp duru
yorlardı. 

Biraz evvel kaynıyan beynim,§im
di sükunet buluyordu.Enerjim yavaş 
yavaş beni terkediyor,bir bardak su
ya atılmış şeker gibi eriyordu. Kim, 
tehlikeli kararlar verir de, tatbike 
geçtiği zaman benim duyduklarımı 
duymaz?. 

En nihayet titriyen ellerimle ma
deni kulenin bir tarafına tutundum. 
Ayaklarımla da tutunacak bir yer 
'buldum. Geniş, geniş nefesler aldım. 

Biraz kuvvetimi topladım, soğuk
kanlılığımı da topladım. Kasketimin 
içindeki lambayı cebime koydum, ta
.hncayı da eliıne aldun. 

Bu ders yıh i~in 
Kitap olmıyacak 

Önümüzdeki ders yılı başına ka -
dar yetiştirilmek üzere, ilkmektcp
lerin, kımat ve gramer kitaplarm -
dan başka bütün kitapları, Üfi gün 
eve! basılmağa başlanmı§tı. 

Kültür Bakanlığından gelen bir 
emir üzerine, bu kitapların basılma
sı i§İ, durdurulmuştur. Buna sebep, 
Bakanlık tarafından, müfredat prog 
ramlarında bazı yeni değişiklikler 
yapılmasıdır. 

Ôğrendiğı'mize göre, Bakanlık, Ji. 
se ve orta mekteplerde, bu yıl ba
zı derslerin muallim notlarından o
kutulmasına karar vermiştir. Çünkü 
yeni programa göre kitapların ha -
zır/anması İfiin kDli vakit yoktur. 

Talebeye, muaJJimler not yazdıra
cak ve bu notlardan derse çalışıla -
caktır. Verilecek notların ana hat
lsrr Bakanlık tarafından, mektep di
rektörlerine bildirilecektir. 

Yazmacıhk inkişaf ediyor 
Yazma ve dokumacılık son yıllar. 

da büyük bir inkişaf görmeğe başla
mıştır. Tecim ve endüstri odası, bu 
küçük endüstri şubesinin muayyen 
bir sistem dahilinde yürümesini te -
min etmek için bir nizamname proje 
si hazırlamıştır. Bu nizamnameye, do 
kumalarm en ve boyları ile kullanı· 
lacak boyaları tesbit eden bazı mad
deler de konulmuştur. Bu suretle, kö 
tü rekabet şekillerinin önüne geçile· 
cek, ayni zamanda halkm aldatılma
ması temin olunacaktır. Son aylar içe 
risinde şehrimizde yeniden birçok do 
kuma ve yazma tezgahlan kurulmuş
tur. Bunların imalatı arasında, telci, 
perdelik kumaş, askı, korse ve jarti
ye gibi piyasada fazla aranan birçok 
maddelerde bulunmaktadır. 

İlgililerin verdiği izahata göre, 
kontenjan himayesi bu şubenin inki
şafında büyük amil olmuştur. Cenup 
hududunda kaçakçılarla olan mücade 
lenin müsbet neticelere varması da 
faydadan uzak kalmamıştır. 

Et f iyatf armın düşmesi 
bekleniyor 

• Son günlerde şehrimize mühim 
mikdarda koyun gelmeğe başlamış, 
toptan et fiyatları biraz ucuzlamıştır. 
Şimdilik lstanbula, Haymana ile Er
zurum ve Tifli• baval>-inö-. s•ı.. lwoy 
van gclmektedit"; lKarstan beldcnen 
büyük partilerin piyasayı adamakıllı 
düşüreceği muhakkak sayılmaktadır. 
Yalnız, şarbon hastalığı çıkması üze
rine Samsun limanından kıvırcık ve 
kuzu sevkiyatr yapılması durdurul -
muştur. Mezbahada toptan et fiyatla· 
rı 40 kuruştan 30 kuruşa dUşmüştür. 
Ikinci nevi etler 25 kuruşa kadar sa
tılmaktadır. Birkaç hafta önceye ka
dar günde vasati 700 hayvan gelirken 
bu mikdar son hafta 2000 e kadar çık 
mıştır. Maamafih, perakende satıılar 
da, et fiyatalrı henüz fazla bir ucu:r
lama göstermemiştir. 

lık okul kadrosu 
Istanbul Kültlir yar direktörü Adil 

ilk tedrisat öğretmen kadrolarile uğ 
raşmaya başlamıştır • 
Kadorlar bu ay sonunda bitecektir. 
Sehrimizdeki 1800 kadar ilk mektep 
öğretmeninden 300 den fazlasının 
yerleri değişecektir. Bunlardan mü -
him bir kısmı becayiş suretile, diğer
leri sıhhi sebepler, idari, inzibati za· 
ruretler dolayısile yer değiştirecekler 
dir. İstanbul Kültür Direktörlüğü em 
rine verilen yeni ve genç öğretmen • 
ler de ıbu kadro yapılırken tayin edi
leceklerdir. 

Ben ne yapıyordum? Bu ne çıl· 
ğınlıktı benim yaptığım? 

Fakat ne· olursa olsun, madem ki 
bir defa işe giriştim, yürü 1 Sonuna 
kadar! Hayda! 

lki hamlede kulenin tepesine fır
ladım. Kapak hSla açık duruyordu. 
Tabanca elimde, eğilerek kulağımın 
ve gözlerimin bütün kuvvetiyle aşa
ğısını yokladım. Herhangi birisi ile 
burun buruna gelmek ihtimaline kar
şı son derece müteyakkiz davranı
yordum. 

Tepeden tırnağıma kadar dikkat 
kesilmiştim. Hayret, hayret! Sanki 
bir derin kuyunun ağzındaydım. İçe· 
ride kimseler yok. Bir tek adam da· 
hi... Yalnız uzaklardan bir taraftan, 
bana ulaşmıyan bir ışık sızıyordu. 

Franond ile Möewe'nin bu kuyu
nun içinde olduklarını iyice biliyor
dum. İçeride neler geçtiğini anlama
ğa çalışırken, birden aklıma geldi: 
Ya beni beyaz elbiselerimle Aviatik
tekiler görürle.rse ? .. 

Böyle vaziyetlerde saniyenin 
onda birinin kıymeti vardır; öyle de
ğil mi ? Hemen madent kuyudan içe· 
riye sarkmak lazımgeldiğini anladım. 

Derhal bir jimnastikçi çevikliği 
ile kuyuya bacağımı attım Ayağım 
ilk kumaya ilişti.Tam o sırada birden 
gelen rUzgar şapkamı alıp götürdü. 
Eh, ne zararı var? 

ı _ Ye kuma kuma yava§ yavaş aşa· 

Ne Dersiniz ? 
EKMEK 

Bu artık bira;;ı; la;;ı;la sürclü de
ğil mi?. Buğdayın kiloau 7 kuruı 
otuz para azami fiyattan 5 ku • 
ruşa düştüğü halde ekmek yirmi 
para indi. 

Günde yarım okka ekmek yiyen 
bir adam için günde ~ yirmi para 
fazla rıermek bir ıey değil gibi 
gelir ama çoğu kalabalık olan or· 
ta tabaka için günde üç okka ek· 
mek alan bir aile reisi için bu 
bir tutardır. Hele ekmeğin 

daha evvelki 6 buçuk 7 ku· 
ruşa satıldığı :ıamanı düşününek 

bugün arada ekmek başına mü • 
him bir Fark vardır. Uç kilodaki 
bu fark, ayda, bir aile bütçesi için 
beı lirayı bulur. Buna herke• da-
yanamaz. Onun için ekmek nar· 
kında daima hassas olmalıyız. 

Sultanahmetteki 
Hafriyat 

Sultanahmette Arasta sokağında 
yaptığı hafriyatta Bizans sarayının 
yerini bulmuş olan İngiliz mütehas 
sıslarından Baxter çalışmalarına de
vam etmektedir. Baxter dün araştır· 
maları hakkında şu izahatx vermiş
tir: 

- Çalışmalarımıza devam ediyo • 
ruz. Eski Bizans saraylarının baka
yasını bulacağımızdan eminim. Bun 
dan evvel bulduğumuz mozayıklar 
cinsinden daha birtakım mozayıkla
rın yerini keşfettik. Fakat bunları 
örten toprak tabakasını henüz kaldı
ramadık. 

NARKI 1 
Doğrusu eanafı f a~la muahaı;e• 

ye de hakkımıı; yoktur. 
Deriz ki: Satıcılar bir feyin fi· 

yatını bir kere yÜkaelttilcr mi bir 
daha indirmez.fer ... 

Durmadan haaaaaiyet göatere • 
cek olan Belediyedeki narlı ko
misyonudur. 
Eğer buğday fiyatı böyle beı 

kuruşta kalır&a - ki bundan sonra 
yeni mal geldikçe büyük bir de
ği§me olacağ.ı tahmin edilmez • eh 
mekçilik etmek en İy: bir kar yo

lu olacaktır. Çünkü buğday liya
tile ekmek narkı arasında halti 
epeyce fark vardır. Bu farkı narh 
komi11yonu bizdan daha fazla ve 
daimi hauaaiyetle görmelidir. 
Biı; .böyle düıünüyoruı;. 

Siz ne dersiniz? 

Hususi sandallara 
da numara konacak 

Son günlerde liman içinde birçok 
kazalar olmakta. kliçük sandallar dev 
rilmektedir. Deniz ticaret direktörlü
ğü, bu nokta üzerinde etüt yapmış, 
sandala binmesini bilmeyen bazı kim 
6elerin yalnız başlarına sandal kullan 
dıklan ve yelken açtıkları anla§ılmış
trr. Bundan sonra, bütün hususi san

dallara numara konacak ve numarasız 
sandallar seyrüseferden menedilecek 
tir. Bununla beraber, hususi şekilde 
sandal kullananlara birer ehliyetname 
verilecektir. 

KUÇUK HABERLER 

• Adaları güzelleştirme kurumu -
nun Heybeliadada tertip eylediği 11 
Ağustos tarihindeki deniz yarışla -
rı Balkan Olimpiyadı münasebe -
tile yüzme seçmelerine tesadüf eyle-
diğinden 25 Ağustos tarihine gecik
tirilmiştir. 

• Nakillerini istiyen öğretmenle
rin durumu hakkında incelemeler ya 
pan komisyon, dün de kültür direk
tör vekili Mehmet Eminin Başkan
lığında toplanarak çalışmalarına de
vam etmiştir. 

• İlk okullara girecek talebenin 
kayıt muamelelerinin bir elden geç
mesi için kültür direktörlüğünde bir 
büro teşkili düşünülmektedir. Tale
be mektebe müracaattan evvel bu 
büro ile temas edecektir. 

• İlk okullar için ilbaylık 800 li
ralık harita alacak ve ayrıca önümüz 
deki ders yılı için 1500 tane sıra yap 
tıracaktır. Fındıklıdaki yeni ilk okul 
için de bazı ders levazımı alınacak
tır. 

• Üniversite tıp ve fen fakültele
ri için (10) tane kollaboratör getir
tilmesi kararlaşmıştır. Bunların be
şi tı:p, beşi de fen fakültesine gön -
derileceklerdir. Kollaboratörler labo 
ratuvarda talebeye ders veren pro -
fesörlere yardım edeceklerdir. Bun
lar önümüzdeki ders yılına kadar 
Almanyadan şehrimize gelecekler -
dir. 

• Son Posta gazetesinin 4-8-935 
tarihli pazar günkü saymnda: ''İs
tanbul öğretmenler birliğinin öner
gelemesi üzerine öğretmenlerin ala -
cakları ev paralarından yüzde yir • 
mi beşinin hava kurumuna bırakıl· 
dığı halde bu paranın ne bu yıl ve 
ne de gelecek yıl ödenmiyeçeği şar 
baylık tarafından verilen karşılık -
tan anlaşılmıştır.,, yolunda bir ha • 
ber çıkmıştır. Bu haberin doğru ol· 
madığı İstanbul öğretmenler birliği 
Başkanlığından bildirilmektedir. 

• Belediye kooperatifi hesapları -
nı tetkik etmiş ve üyelerine yüzde 
üç nisbetinde temettü dağıtmıştır. 

• Taşdelen suyu membarnda be
lediyece yapılan tesisat bitmek üze
redir. 

• Heybeliada iskelesi civarında -
ki sahilin toprakları çıkarılmış ve 
buraya çakıl taşr döşenmiştir.. Bu 
taşların üstüne de beton yol yapıla-

Bu mozayıklar dolayısile heniiz 
halledemediğimiz bir mesele karşı -
sında bulunuyoruz. Bu mozayıklann 
bulundukları halde bırakılmasma ka 
rar verilmiştir. Fakat ben burada Bi 
zans müzesi kurulmasına ve ileride 
burasının bir Bizans atıari atika ma· 
hallesi haline getirilmesine taraf : 
tarım. Bu sebeple bu mozayıkları ol
duğu gibi ne şekilde muhafaza ede
bileceğimizi düşünüyorum. Hali üze 
re bırakılacak olursa bqnlar k\§ta bo 
-«ularaı,, ... ~:O•arö t"r"·!>lrLo ,..,ı,._;;,~. 

Gerek amatör, gerek iskele sandal
larının liman içinde yelken açmaları 
kat'i surette menedilmiştir. Yelken 
açan sandallar Deniz Ticaret direktör 
lüğü motörleri tarafından takip edile 
cek, sahiplerine ceza verilecektir. Yel 
kcn açmak yasak edilince, sandal ve 
kayıkların alabora olmak ihtimali bir 
dereceye kadar önlenmiş olacaktfr. 
Shillerdeki bütün iskelelere numara
sız sandalların tesbiti için ev verilmiş 
tir. Şarbaylrk ta !Jütün sandal ve ka
yıkların bir listesini ve sahiplerinin 
Jsim v.e adreslerini mahf.uz bµlundura ~ak _ve_ hu .y~ı bir aya kadar bitiri- · 

cck olursa :mcr:akblar ziya.ı.:!:l.t cdo -
miyeceklerdir. 
Kışın yakın olduğunu unutmama -

lıdır. Bu sebeple ben bu mozayıkla
rın bulunduğu yerin etrafına Sul -
tanahmet camiinin mimari tar.tında 
hangar nev'inden bir şey yapmağa 
karar verdim. Burası bir ücret mu -
kabilinde ziyaret edilebilecektir. Fa
kat bu hususta henüz kafi bir karar 
verilmemiştir. İskoçya üniversitesin 
de derslere batlamak mecburiyetin -
de olduğumdan eylül sonlarına doğ
ru hafriyatı tatil edeceğim. 

Burada bulunan yüksek kemerler 
işimize mani olmaktadır. Kışta bu 
mozayıkları orada bırakmak yazık· 
tır. Eğer bugünden lazım gelen ted
birler alınmazsa bunlar kışta su al· 
tında kalarak bozulacaklardır. 

Zehirli gazlere karşı düdük 
Zehirli gazlerden korunmak için 

şehirdeki mahzen ve sahrınçlarda ya
pılmakta olan tetkikata devam edil -
mektedir. Gaz hücumundan halkı ha
berdar etmek için §ehrin muhtelif yer 
]erine d·üdük konacağını yazmıştık. 
'?erilen malumata göre bazı Alman 
fırmaları müracaat ederek belediyeye 
düdük numuneleri göstermişlerdir. 
Bunlar tetkik edilmektedir. 

ğıya inmeğe başladım. 
İndim, indim. 

Tepemde gene dört beş yıldız, 
sanki ne yaptığıma hayran hayran 
bakıyor gibiydiler. Acaba bu yıldız
ları bir daha görebilecek miydim? 

Tabanca elimde mütemadiyen ini
yordum. Ağır yağ kokusu ile karışık 
banzollu, katranlı sıcak bir hava yü
zümü okşamağa başladı. 

Geminin içine girdiğim zaman, 
bazı acayip ihtizazlar da hissediyor· 
dum. Ne kadar merdiven aşağıya in
diğimi bilmiyordum. Fakat bir hayli 
indim. 

Tam ışıklı ycTC gelmiştim. Galiba 
bu ışıklı yerde beyaz elbiselerim be
ni kurtardı. 

O sırada bir gıcırtı hasıl oldu. 
Dik.kat ettim, bir asansör yukarıya 
doğru çıkıyor. Evet, bir asansör yu
karıya doğru çıkıyor. Gözümle iyi
den iyiye görUyordum. Asansör yük
s~lirken tam yanıbaşımdan geçti. tl
nıformalı, sarı ın bir adam gördüm. 

Nasıl oldu da beni görmedi, orası 
hayret edilecek bir şeydir. Zihnen 
çok meşğul olduğu belliydi. Asansör 
benim hlzamdan yükselirken, zabit 
olduğuna hiç fllphe etmediğim ada
mın saate baktığını gördüm. Acaba 
niçin yukarıya çıkıyordu? Nöbet tut
mağa mı? Muhakkak nöbet tutmağa 
çıkıyordu. 

Eğer öyleyse ben aşağıda kendi 
kendimi hapsetmi§ bir adamdım. 

Yeni çıkan eserler 
Şehrimizde yeniden çıkan eserleri 

tetkik etmek üzere Istanbula gelen 
Kültür Bakanlığı şube direktörlerin
den Hamit Zübeyr Istanbul müzeleri 
yar direktörü Arifle birlikte Arasta 
sokağına giderek tetkikat yapmış ve 
profesörden izahat almıştır. Aygır de 
posu civarında eski bir kilise binasını 
meydana çıkarmak için yeniden ha(
riyata başlanmıştır. 

Temizlik kongresine 
gidecek murahhaslar 

Çöplerden belediyeye gelir temini 
için tetkikat yapıldığını yazmıştık. 
Temizlik işleri direktörü Nusretle he· 
tediye fen heyeti direktörü Hüsnü 
Frankfurtta toplanacak olan beynel -
milel çöp kongresine iştj.rak etmek 
üzere bu ayın on dördünde Almanya
ya hareket edeceklerdir. 

DUn gelen buOdaylar 
p~n şehrimize 234 ton buğday gel 

ınıştır. Yumşak buğdaylar 5,27 - 6, 
7 1-2 kuruştan satılmıştır. Sert buğ· 
day üzerinde bir muamele olmuş, 4,30 
kuruştan satılmıştır. 

Hem de ne biçim akıbete uğrıyacağı
nı bilmiyen bir adam .. 

Artık içeriye girdikten sonra en 
büyük kaygım, kendimi belli etme
mekti. Buna da mümkün olduğu ka
dar çalışıyordum. 

Bir müddet şöyle düşündüm. Şim· 
dine yapacaktım? Ne yapmak lazım
dı? Vazıyet bu sefer, benim için es
kisinden daha çok kötU bir hal al
mıştı. Buraya kadar her halde havsa
lanın almıyacağı bir mucizenin yar
dımı ile gelmiştim. 

Pekala, geldim. Fakat bundan son
ra vaziyet bu sefer bana pek kötü gö
rünüyordu. Kendi ayağımızla gelip 
dünyada kimsenin akıl erdiremiyece
ği bir kaapnrn içine ginniştik. Artık 
düşünmekte bir fayda yoktu. Hareke 
te geçmekten başka çare yoktu. Sür
atle aşağı indim. Aydınlık yere doğ· 
ru yaklaştığım zaman yavaşladım. ln 
san birşey yapmağa karar verinte. ba 
zan ihtiyatı unutuyor. Ben ilerledik· 
çe, sesler yaklaşıyordu. Ayni zaman
da hararet tahammül edilemez dere
cede artmıştı. Elbiselerim kurumuş 
gibiydi. 

Madeni kulenin a§ağmna varmış • 
tım. Dikkatimi artırdım. Gözlerim ya 
vaş yavaş aydınlığa alıştı. Vaziyetim 
bana pek korkunç göründü. Bir nevi 
mahzen kubbesinin üzerindeydim ve 
bu mahzenin tepesindeki pencereler -
den baktım. Oyle derindi ki aşağısı.. 
Birtakım adamlar gidiP. geliyorlardı. 

• Londradan dün City Of LÔndon 
seyyah gemisi gelmiş, Boğazı dolaş
tıktan sonra akşam 17 de limana ya 
naşmıştır. 

Gemi, 180 kadar İngiliz seyyahı 
getirmiştir. Bugün akşam hareket 
edecektir. 

• İktisat Vekaleti müfettişlerin
den Hamdi Namık"ın görülen lüzum 
üzerine İstanbul lıbayhğı Takaz Tet· 
kik Heyeti i§lerine el koyduğu bazı 
gazeteler tarafından yazılmış ise de 
bunun normal ve mutat bir teftiş 
mahiyetinde olduğu anl?.ıılmıştır. 

• Uray (belediye) ile evkaf ara -
sındaki ihtilaflı işleri halledecek olan 
hakem heyeti bugün ilbaylıkta birin
ci toplantısını yapacpktır. 

• İzmir Ticaret Odası Başkanı 
Hakkı Balcıoğlu, Avrupadan şehri
mize dönmU§tür. Eğe ürünlerinin 
ihracatı etrafında tetkikler yapan 
Hakkı, bugün İzmire dönecektir. 

• GUmrük ve inhisarlar Bakanlı
ğı, cenup hududunda kurulması dü
şünülen karışık gümrük teşkilatı 
için hazırladığı raporu, Dış Bakan
lığına vermiştir. 

• Şehrimizde yıllık teftişlerde bu 
lunan Ekonomi Bakanlığı müfettiş
leri esnaf cemiyetlerinin muamela -
tını gözden geçirmişler. çalışmala -

Neyle uğraştıkları anlaşılmıyordu. 
Hepsi de beyaz giyinmişlerdi. 

Makineler parıl parıl parlıyorlardı, 
yer yer karışık tertibatlı birtakım ci
hazlar göze çarpıyordu. Yavaş yavaş 
yürüdüm. Bazı karanlık, bazı aydın -
lık yerlerden geçtim. 

Uzaktan uzağa kuvvetli elektrik 
lambalarının büzmeleri aksediyordu. 
Nihayet önüme bir merdiven çıktı, in 
meğe başladım. Bazan aydınlıklardan 
kaçınmak mümkün olmuyordu. Fa -
kat herhalde beyaz elbisem beni kurta 
rıyordu zannederim. Son kademeyi in 
dikten sonra hemen solda dehlizimsi 
bir yer gördüm, hemen oraya daldım. 

Kimsecikler yoktu. Dehliz hafif 
bir ı§ıkla aydınlanmaktaydı. Solda 
başka, fakat aaha dar bir dehliz da
ha 1 Oraya girdim, burası kısa bir yer 
di ve kabinemsi bir akpu ile nihayet 
buluyordu. Kapunun üstünde beyaz 
porselenden bir plaka •• Yaklaşıp oku· 
dum: 

Herrer • Pi11ort 
Ha. demek ki Almanların arasında 

olduğuma şüphe yoktu. Fakat plaka
daki yazıya mana veremedim. "erkek 
ler için aptesthane".. Bu nasıl ıey? 
Burada kadınlarda mı var? 

Doğrusu bütün bu gördUğUm şey
lerin karıısında aklım duracak gibiy
di. Riıya mı görüyordum? Deli mi ol 
muştum? Hayır, uyanıktım, bütün şu 
urduma sahiptim. Bu gece bütün bu 

YOLCULUK 
Eskiden; denizlerin üstünde 

yelkenler, karalarda kervan iz
leri ve göklerde kuş kanatların· 
dan başka gidiş geliş kıpırdanış· 
!arma raslanmazmış. Dağların 
ar<lındaki ülkelerde ne biçim ot
lar bittiği, ne çeşit hayvanlar do 
!aştığı ve nasıl insanlar yaşadı· 
ğı, yalnız uzun sakallı gezginle• 
rin elyazma kitaplarından öğ
renilirmiş ... 

Eskiden yollar korkulu, yol· 
culuk işkence ve yolcu kahra
manmış. 

Şimdi denizlerde; bacaları or: 
ta çağ· kulelerinden, gövdelert 
surlardan daha kalın şehirler 
yüzüyor. Göklerde kuş kanatla• 
ı •, alaminyom kanatlardan gö
rünmez oldu ve karalar asfaltta 
kayan lastik tekerlekler ve de· 
mir rayların kalabalığıyla dolu. 

Dadikada elli bin basılan 
bir coğrafya kitabı ve ak perde· 
de ses veren resimler 10 yaşın· 
daki çocukları eski günlerin u• 
zun sakallı gezginlerinden daha 
bilgili yaptı. 

Artık ne yollar korkulu, ne 
yolculuk işkence ne de yolcu 
kahramandır .. 

Bütün bunlar doğrudur ama; 
mesela, yıldızsız bir gecede bi· 
zim Erenköy, Etem Efendi cad· 
desinde yapılacak bir yolculuk 
için değil... 

Orhan SELiM 

işten el çektirilen 
polis fimiri 

lşten el çektirildiği yazılan lstan• 
bul Emniyet ikinci §Ube direktörü Ce 
mal hakkındaki tahkikat, Istanbul 
emniyet yar direktör vekili Rasih ta• 
rafından yapılmış ve tahkik evrakı da 
dün Emniyet Genel Direktörlüğüne 
gönderilmiştir. Genel direktörlük, e'I 
rakı tetkik edecek ve Cemal hakkın
da bir karar verilmesi için lç Bakan• 
lık direktörler kuruluna tevdi edetek• 
tir. 

Laljımlardan sulanan 
...Ju,..,f."I~" 

Usküdar ta-raflarında bazı bahçe 
sahiplerinin sebzeleri sulamak için ci 
vardan geçen lağımlardan istifade et• 
tikleri ve hatta üstleri kapalı olan la
ğımları açarak sebzeleri pis sularla sll 
ladıkları görülmüştür. Bunlar hakkıP 
da takibata başlanmıştır. 

rını bitirerek hazırladıkları raporll 
baş müfettişliğe vermişlerdir. 

• Dilsizler ve sağırlar kurumu 30 
ağustos cuma günü Floryada danslı. 
bir balo hazırlamıştır. Balo sabah sa· 
at ondan gece 22 ye kadar devaın e"' 

decektir. 
• Çocuk esirgeme kurumu Beya:. 

zıt kolu 10 ağustos cumartesi gün\l 
50 yetim çocuğun sünnet düğünle .. 
rini yapacaktır. 

• Çocuk esirgeme kurumu saınat
ya kolu tarafından 15 ağustos per -
şembe günü 21 de fakir çocukla' 
menfaatine Samatyada Şafak bah "' 
çeıinde bir konser verilecektir. 

• Çcouk esirgeme kurumu anneler 
birliği dün mutat toplantısını yap " 
mıştır. Toplantıda mühtaç annelere 
yardımlar yapıldığı gibi verilece1' 
müsamerenin eylül ayı içinde Park0 " 
telinde bir tedansan şeklinde yapıl· 
ması kararlaştırılmıştır. 

gördüklerimin hepsi mevcuttu. fa 
kat asıl arkasını dinleyiniz. 

• 
Açık mavi bir elektri kampul~ ta~: 

lı bir ışık yayıyordu. Müteheyyıç 5 _ 

nirlerim yavaş yavaş sükunet buhdl• 
yordu. Korkmuyordum .. Fak~t ıcen 

111
• 

mi yalnız, pek yalnız hıssedıyordU dll 
Ah, meselii Porames şimdi yanııı1 
olsaydı... 1'"' 

Birkaç saat sonra acaba ne oıac~ e 
tım? Ve acaba saat kaçtı. Saau: .• 
baktım, gece yarısından sonra ya~·tıı· 

Elbiseme şöyle bir intizam ver 1bıJ 
Artık adamakıllı kurumuştu ve 111 
dar dehlizden çıktım. Gene kula~l~;l e• 
kiri§te, ihtiyatla ve dikkatle yürtıf et 
rek büyük dehlize sıktım. Kiın5e 
yoktu. d•' 

Dehliz sola doğru elli metre ka el1' 
uzuyor, sonra dönüyordu. Artık 1<,;rıJ 
dimi talie bırakarak, o tarafa ?0ı;; • 
yürüdüm. Artık neredeyse benı gı.ıııs• 
rüp yakalayacaklarını lıissediyord 
O zaman ne olacaktı? 11111 

Ne olursa olsun 1 Artık düşilnrl1e 13ıı 
bir fayda vermesine imkan yokt\eııi 
nunla beraber, mevcudiyetimi 
etmeemğe de daima çalıııyordu~· e'f 

Nihayet dehlizin döndüğü k ~ğ•I 
geldim. Burada da bir dört yol ıarl• 
vardı ve duvarlarda kırmızı o\c 0ıcıl 
işaret edilmiş yazılar gördilın .,e 
dum: 

[Arkası va>J 

lla 
bu 
bu 
ll1 
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MÜRACAATLAR GÖZDEN GEÇiRiLDi 

Yugoslavyada Mal Bırakan 
lar için Hazırlanan Para 

[Hususi muhabirimiz bildiriyor] 

Ankara, 7 
n Yuvoslavyada emlak bırakanlar~ tevzi edilecek 17 milyon di
l arın taksimi için Finans Bakanlıgmca, yapılmış olan müracaat 

1ar. Üzerindeki incelemeler bitirilmiştir. Yalnız müracaat sahip
\ıerınden bazrlannın müteaddit müracaatları olduğu görülmüş, 
he bu müracaatları ayırt edebilmek için alfabe sırasile cetveller 
a aıırlanınasına başlanmıştır. Finans Bakanlığı cetvellerin bir 
~ evveı tamamlanmasını istediğinden bu iş için yeniden bir me 

Ur alrnağa karar vermiştir. 

Moda Mecmuaları Gibi Değil! 
1ı Ankara, 7 (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Biçıki, dikiş ve 
bakış gibi sanatlere dair mesleki bilgiler öğreten ve içlerinde 
bil sanatlerin işlerine dair resim ve şekillerle tarifini yazan veya 
llıu tariflerin şekillerini gösteren mesleki mevkut mecmuala~ın 
&' ~a tnecmuası sayılmaması ve bunlar hakkında gümrük tarıf e 
r~~1~. 355 inci maddesinin tatbik edilmemesi gümrük genel di -

torlüğünce kararlaştırılınıştir. 

Gümrükteki Mal Ardiyeleri 
lt ~nkara, 7 (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Gümrükler~e 
111~1Ye ücretinin alınması ve ancak ihtilaflı vaziyetlere hasredıl
k~§ olduğu halde. bazı gümrük idarelerinin, eşyanın normal şe. 
l~ d: .tahsili ile geçen günler için ardiye ücreti almak lazımge
~aceg~ mütaleasmda bulundukları anlaşılmıştır. Gümrükler Ba. 
Fıc~·lıgr hu iş hakkında alakalılara bir buyruk yollayarak, mutat 
di 1lde yapılan işler dolayısile gümrüklerde kalan eşyadan arb/e resminin alınması ve mallar gümrüğe geldiği tarihten iti
lta~en beyanname, tesçil ve kontenjandan mahsup yapılıncaya 
tı.ı.ı ar geçen günlerde. eşyanın ambarda kaç gün kalmış olduğu
te~ .~~ kalmasına sebep olmuş olanların tesbit edilmesi .lazım
~ bildirmiştir. 

İtalyanlar Habeşistana 500 
Uçakla Havadan Saldıracaklar 

t. LB'-; tarafı 1 incide] 
cı.ah • 
l'lun ~':8tat)r ezmek nlyetindedir. Bu-
laııg/Çırr 400 uçak, ve çarpışma baş -
baıar crnda gözyaşr döktüren gaz bom 
ltaı 1 kullanılacağı söylenmektedir. 
clir/an ordusu mecbur olduğu tak -
t1a.1J1c, Zehirli gazlerle klorinli ve har
ıih t~~zlar da kullanacaktır. Maama 
l-'and a Yanların.evrensel kamoyda ufi ba~acağr akislerden ötürü ve insa 
arı 1a_;rndan bu gazleri kullanmama-
askerı 1ı;ıdır. Herhalde bütün ltalyan 
llıak .. erı, sıcak bölgelerde kullanıl • 
lcri t~~.re yapılmış olan gaz maske-

ltaı tz edilmiştir. 
\ıc d~a ahaliyi kaybetmek istemiyor 
~aatte Ça kol~nizasyon arzu ediyor. 
leJt \'e ~oa ~ıl çabuklukla gidebile • 
ecelt t eş yuz gaz bombası taştyabi-

C)lj ta ayya~eler yapılıyor. Bunlardan 
~er l~efı şınıdi tecrübe edilmektedir. 

e teçh~ Yan askeri bir gaz maskesi 
lJ ız edilmiş olacaktır. 
rusıar sosyetesinin 

~di b mandası 
~'tesi~ ttba 7 (A.A.) - Uluslar sos 

1.e herh,:ra~ından, Habeşistan üzerin 
1 tatbik ngı. ekonomik bir manda şek-
l~İ:Yece ~~dılnıesine muvafakat edip 
e, Neg· · gı hakkında sorulan bir sua· 
''tııu~s. §u cevabı vermiştir: 

hlerirıirı a~ sosyetesi, birçok defa, Ü· 
~ekaizi sıyasal erginliğine zarar ver 
'0syaı ;· onlara değerli ekonomik ve 
ftkilde b~rdırnlarda bulunmuştur. Bu 

~... r Yardımı reddedecek deği-
t 'l aban 
t llttıların Cıları~ Habeşistandaki du • 
~ııı buı: 5e~ınce, Negüs, yabancıla
cıf tp \'ey n ~gu yerlerin ya kininde 
~ rcıe, orıf suel hareketler olduğu tak 
t~cı korun, a~ı~. baysallığım ve mallan-
1tı· birler al ~ere, hükumetin, özel 

1§tir. a rnagı düşündüğünü söyle-

'< orıtr ı 
~\ t\ctisab ~ kabul edilmiyor 
t. 
0tıinıisı·a a, 7 (A.A.) - Ulkenin 

ııır h ne g r . lt vJu81 e ışım vermeğe matuf 
ll~11daki 

6
ar Sosyetesi kontrolü hak • 

ııı oruya . 
tir llle..,zu b ınıperator, bu mesele-
lte~ l'.tıPet~orahsolma~ığınr söylemiş
'ah~ı Seçti ~ i ' Habeşıstanm esasen 
5is 1P Oldu ~lt Y~b_ancı danışmanlara 
llo ta.11 tara7 nu ılave etmi~ ve Habe· 
11. ltııJt ro rndan, Italyaya özel eko
'11• Slinıtit~aatıar bahşedilemiyeceği· 
( 11~~. de..,1 ransız • Habeş andlaşmalıı~ltsavat) e:~e-~ .arasmda bir eşitlik 
liti tıfaattere J.ı~ı kurduğunu, siyasal 
il\ :Ylenıiştir Nıtı~ar edilemiyeceğini 
hell~kar bir. egıis, ciddiyetle ve na
~ §ıstand surette çalışmak üzere Ha 
~~.ancrıa~ı:~rl.eşınek isteyen bütün 
le .1lerin Yt karşılanacağını, bu 
t! rı, ltont~ra~a endüstriler, tarım iş
lı iltantj g .. ar ar kurabileceklerini ve 
il illabil osterc~il~nlerin toprak sa -

e~rım ıöyli,r.erek sözünü 

bitirmiştir. Imperator, oemiryolları 
yapısından bahsederken, otomobil yol 
ları yapmanın, demiryolu yapmaktan 
ğmı ele alacağı söylenmektedir. 

VeJiahd'da komutanlık 
yapacak 

Roma, 7 (A.A.) - Veliahd Um • 
bertonun yakrnda korgeneral atanaca 
ğı ve Floransa kolordusu komutanlı
ğın ıele alacağı söylenmektedir. 

ltalyada gösterirer 
Sen Remo, 7 (A.A.) - "Cosseria" 

tümeninin - fırkasının • silıih altına 
alındığım öğrenen şehir halkı, çoş • 
kun gösterilerde bulunmuştur. Du • 
varlar, Mussoliniyi ve Doğu Afrikası 
na gidecek olan kuvvetleri kutlulayan 
afişlerle örtülüdür. Resmi ve özel bina 
lar dün akşam donatılmıştr. Binierce 
kişinin iştirak etitği alaylar, ihtilalci 
§arkılar söyliyerek harp ölüleri anıtı
na gitmişlerdir. Fa_şist birliği sekrete 
ri ile eski harpçiler başkam; söylevler 
vererek, ltalya'nm Habeşistanda ya 
yılmak hakkına sahip olduğunu teyit 
etmişlerdir. Vintimille, Bordighero, 
!mperia'da ve Sen Remo ilinin her 
gün binlerce kişi Afrikaya gitmek Ü• 
zere gönüllil yazılmaktadır. 

iki vapur asker 
Napoli, 7 (A.A.) - Ikı vapur. as

ker ve malzeme ile doğu Afrikasına 
hareket etmiştir. Bu vapurların batı 
Trablusuna uğrıyarak yerli asker de 
alacakları zannedilmektedir. 

Japonya ve Habeşistan 
Roma, 7 (A.A.) - Japon hükume 

tinin, Japonyanın Habeşistana harp 
gereçi (malzemesi) vermeyeceğine 
dair olan bildiriği, burada irkinli (ih
tiyath) bir memnuniyetle karşılan -
maktadır. Japonyanrn, gfıya silah ih 
raç ettiği hakkındaki haberlerin ya • 
!anlanması dürüst bir durumun ifade 
si sayılmaktadır. Roamda, hadiselerin 
sözlere uygun olduğu ve Japonyanrn, 
İtalya ile Japonya arasındaki dostça 
ilgileri bozacak şekilde hiç bir hare • 
kete girişemiyeceği umudu beslenmek 
tedir. Bununla ebraber, Japonya hü
kumet adamlarından birinin "her Ja
pon yurtdaşı Habeş ordusuna gir -
mekte tamamiyle özgürdür (serbest
tir) yolundaki son diyevi, burada de
dikodu uyandırmıştır. 

lng ltere protesto etmiş 
Londra, 7 (A.A.) - ltaiyan gaze

telerinin lngiltere aleyhindeki neşri
yatını İngiltere hükumetinin 26 tem
muz tarihinde protest~ etmiş olduğu 
resmi mahafil ancak bugün ilan et -
mektedir. ltalya hükümeti henüz ce
vap vermemiştir. 

lngiltere • ltalya 
Londral 7 .(A,A.2 - DailY. Teleg-

--~ 

Ziraat Bankasrnrn Ankarada'ki 
Merkez binası 

Ziraat Bankası 
Vergi Vermek 
istemiyor 
[Hususi muhabirimiz 
· b i ld i ri y o r ] 

Ankara, 7 

Ziraat Bankası ile Finans Bakanlı
ğı arasında ihtilaf çıktığı hakkındaki 
haberler üzerine Finans Bakanlığı er
kanından salahiyetli bir zat bana şun 
ları söyledi: 

"- Ziraat bankaları ayrı ayrı Dev 
let şurasına müracata edrek, banka -
nrn vergiye tabi bulunmadığını ve bu 
sebe.ple de Devlet şurasınca bir ka
rar verilmesini istemektedirler. Ba • 
kanlığımz daZiraat bankaları tarafın 
dan açılan bu davaya karşı itiraz ve 
müdafasını yapmaktadır. Merkez Zi
raat Bankası ile Bakanlığımız arasın
da vergi mesles\nden ihtilaf çıktığı 
haberi bu ise, işin mahiyeti dedi~im 
gibidir. Bankadan müst<ıhdem adedi
nin sorulmasına gelince, bütün mali 
ye teşkilatı yalnız Ziraat Bankasının 
değil, bütün bankalardaki müstahdem 
lerin adedini sormuşlardır. Bu soru, 
bankaların vergilerini tarh ve tahak 
knk ettirebilmek için lazımgelen ma
llımatı toplamaktan başka birşey de
ğildir . ., 

Lahaye işgUderimizin 
bir raporu 

Ankara, 7 (Hususi muhabirimiz 
bildiryor) - Holandamn mali vazi -
vetine ve altın esasının terkedilmesi
mn mevcut 01auguna ud.ır Lahaye '1~ 
güderimiz Finans Bakanlığına bir ra 
por yollamıştır. Rapor Finans Ba -
kanlığınca gözden geçirilmektedir. 
Bir sureti de Merkez Bankasına ve -
rilmektedir. 

iptidai maddelerde 
yapdan tenziUU 

Ankara, 7 (Hususi muhabirimiz 
bildiriyor) - 1935 mali yılına ait ip
tidai maddeler muafiyeti tenzilat lis
tesi hazırlanıncaya kadar, 1934 yılı
na ati iptidai maddeler tenzilat cet -
velinin bazı değişikliklerle meriyette 
kalması Bakanlar Heyetince kabul e
dilmiş ve yüksek tasdika arzedilmiş
tir. 

Finans muhakemat genel 
direktörlUğU 

Ankara, 7 (Hususi muhabirimiz 
bildiriyor) - Finans Bakanlığr, mu
hakemat genel direktörlüğüne İç Ba 
kan~ık n:ıuhasebe direktörü Edip Gü
rel ıle Fınans Bakanlığı tetkik büro -
sunda ça~ı~aı~ Finans müfettişi Ce -
maiden bırının tayini ihtimali kuvvet 
lidir. 

raph'ın haber verdiğine göre Ingiliz 
Dış Bakanlığı, tlalyan basm~nın In
giltereye karşı yaptığı hücumlardan 
ötürü Gran~inin d~kkatini çekmiştir. 
Dış Bakanhgt, aynı zamanda İngiliz 
basınının bug~ne kadar ltalya hak
~ında çok ~a~ık davranmış olduğunu 
ışaret . etmıştır. 

Dedikodular 
Adisababa, 7 (A.A.) - Resmi bir 

bildiriğe göre, Hararda Dubodaki 
F.~ansız he~etine ~arşı gfıya bir teca 
vuz yapıldıgma daır olan du mların 
aslı yoktur. Bu türlü dedikodular 
kamoyu ürkütmek ve Habeşistana ka; 
şı durdurmak amacile yapılmaktadır. 

Bir ırakh başkan 
Adisaabba. 7 (A.A.) - Irakta Cil

lo aşireti başkanı, Asuri prenslerden 
Malik Cambar, öğretmen subay ola
rak Habeş ordusuna girmiştir. Ya • 
kında Vollaga Daga ili ordusuna ata 
nacaktır. 

Habeşistandan giden 
ecnebiler 

Adisababa, 7 (A.A.) - Yeni ah
nan haberler, Adisababadan Cibutiye 
dolu trenler hareket ettiğini bildiri -
yordu. Burada sarahatle söylendiğine 
göre, giden Avrupalıların sayısı ma
yısta 54, haziranda 79 ve tem~uzda 
85 kişidir. Tren yolcularr, birkaç gün 
için Cibutiye giden iş adamları, say· 
fiyeden gelen memurlar ve izinli gi -
den Habeşlerdir. Adisababaya 30 ka 

SOSYAL KONUŞMALAR 

Devletçilik Ve Hükumetçilik c11 
Devletçiliği, tarih akışının zaru

ri bir sonu olarak görüyoruz. Genel 
buhran devresinden sonra her mem· 
lekette devletçilik, hatta en su ka
tılmamış fertçiler için dahi, kaçıla
mıyan bir zaruret olmuştur. Fakat 
batı memleketlerindeki devletçilik 
ile bizimki arasındaki farkı da dik· 
katle görmek gerektir. Onlarda dev
letçilik sınıf kavgalarının bir sonu
dur. Her şeylerini fertçilik yoluyla 
yapmış birçok ülkeleri liberal tecim 
ve alışveriş kanalıyle emmiş olan ba
tr memleketlerinin devletçiliği, fert• 
çi ekonomi rejiminin düştüğü empa
sm çocuğudur. Bizim devletçiliğimiz 
ise her şeyi yeniden yapmıya sava
şa~ bir ulusun başara erişmesi için 
tutacağı biricik yoldur. Bizimki ku
rucu ve hücumcu, onlarınki ise ko
ruyucu ve müdafaacrdır. 

Devletçilik ve hükümetçilik bahsi 
üzerindeki yazılanmr okumuş ihti
yar ve sevimli bir dostum bana öte
denberi kendisiyle çekiştiğimiz bir 
meseleyi tekrar sordu. Onca, dev
letçilik, batı memleketlerinde olduğu 
gibi. fertçiliğin bir evrimidir. Batı 
memleketlerinde iki asırlık liberal 
bir devre, onların ilerlemeleri ve ulu
sal kurumlarını meydana getirmeleri 
için yardım etti; her şeylerini fert
çilikle ve ferdi kapitalle yaptılar; 
herkes başrboş çalıştığı, ekonomik 
alana dıştan veya üstten hiçbir karış: 
ma olmadığı halde buralar, sanki 
önceden bir plan tasarlanmış gibi, 
son haddine kadar güzel ve ileri 
bir kemal yüzü gösterdiler. Eğer ta
rih akışı, o yurtları şimdi devletçili
ğe sürüklemişse, orada devletin ya
pacağr iş çok basit, ve onun yardım
cıları çok fazladır. Bütün bu kurum
lan meydana getirmiş, işletmiş ele
man ortadadır. Devletin yapacağı, 
sadece onları kullanmak ve bugün 
nasıl işliyorlarsa öylece işleterek 
ferdi kapital hesabına zararla dönen 
bu çarkı ulusal çıkara yaraT hale 
sokmaktır. 

Batı memleketlerinde kapitali elle 
tutanla onu işletenler, iki ayn klas 
halinde biribirinden ayrılmışlardır. 

Devletin yapacağı şey, tarihi za
ruretlerle ekonomik çarkın dışına 
atılan kapitalistin boş bıraktığı yere 
geçmek ve işleri olduğu gibi idare 
etmekten ileri geçemez. 

Devleti, yapıcılık ve kuruculuk 
rolüne götüren bizim gibi memleket• 
lerde ise, işin şekli büsbütün ~aşl~a
dxr. Buralarda devletin, kapıtalıst 
yerine geçivermesi davanın düğü
münü çözemez ; .. hatta bu ~üğüm~ 
büsbütün körleştmr. Devletın ayn~ 
... cuucı.111lo. İjh.rm\, k • n .ii 1d::ı.rt: •tmı>ı:.ı 

lazımdır. Devlet, ulu::ı anlamının or
ganize olmuş şeklidir. 

Henüz bir~ok şeyleri yapılmıya 
muhtaç olan, ve ferdi kapital devre
sini geçirmemiş bulunan bir yerde 
ise, bu organize utuşun en büyük 
görünüşü hükumettir. Devlet fikri· 
nin içinde kapitalist olmak gizlidir, 
ve devletin en kolay olacağı şey, ka
pitalist olmaktır; Çünkü ulusun bir
liğini ve yurdun bütün servetlerini 
toplamış olmak bakımından devletten 
büyük kapitalist olamaz. Fakat eko
nomik bayatı korumak ve idare et
mek işine gelince, bu sahada devlet, 
yalnız başına en zayıf bir varlıktır. 
Onun elinde sadece bürokrasi dev
letçiliği için hazırlanmış eleman var
dır ; ve bunlar ekonomik hayatın dı
şında yetişmişlerdir. Halbuki ekono
mik hayatın istediği eleman, önce
den bir plan tasarlanmış gibi, yurdu 
bütün nıüesseselerile, kültür ilerleyi
şile ~uracak ve işletec~k elemandır. 
Üzerınden yüz yıllarca geçen sellere 
göğüs germiş kayalar gibi zirve 
yapmış insanlar, fertçi bir rejimin 
çocuklandır, Onlarrn yetişmesi bir 
tarih halkasının dönmesi kadar• güç
tür. Eleman deyince yalnız insan ak
lımıza gelmez; bu anlam içine bir 
ulusun maddece ve kültürce bütün 
varlıkları ve biribirine olan karşıhk
lı bağlan da girer. İşte her şeyini 
devlet eliyle yeniden kuracak olan 
bir yurdda, devletçiliğin mahrum 
olduğu en büyük vasıta, bu elema
nın ortada olmamasıdır. 

İhtiyar dostum gibi birçok liberal
ler de, yapıcılık rolünü almış bir 
devletçiliği, eleman yoksulluğu bakı
mmdan imkansız görmüşlerdir. Eğer, 
devletçilik, kendisinin malik olmadı
ğı bu elemanin yerine, klasik hükü
metçilik elemanını koymaktan başka 
bir iş yapmıyor, ve ökonomik hayatı 
dar bir çerçeve içinde sıkmaktan ile
ri gidemiyorsa, kendilerine verebile
ceğimiz karşılık yoktur. Fakat dev
let, organize bir ulus yaratmak ve 
kendi elemanım iş hayatının içinde 
kendiliğinden doğurmak yolunu tut
muşsat devletçiliğin başlıca işini 
kavramış demektir. Bu bakımdan 
devle~çiliğimizin gene hadis.eleri~ 
zoru ıle bir olgunluğa doğru gıtmesı 
zarureti hel." şeyden fazla duyulmak
tadır. 

Biz bu bahse ekonomi bakanlığı
nın hazırhyarak kamutaydan geçir
diği son birkaç kanun dolayısiyle 
karıştık. Bu kanunlar içinde maden
lerimizi ve enerji kuvvetlerimizi etüt 
edecek bir dairenin kurulması, ve 
bunları işletecek Eti bankasının 
meydana getirilmesi bizi devletçili-

dar gazeteci ve sinemacı gelmiş ve 
bu suretle gelen yolcu sayısı biraz 
artmıştır. 

ğin kökleşmesi bakımından sevindir
mişti. Çünkü bu kurulları devlet, 
hükumetçiliğe bırakmamış, yeni ve 
genç ekonomik uzuvlar halinde do
ğurmuştur. Etüd dairesi kurmak fik
ri, ekonomik devleti yaratmak işinin 
birinci adımıdır. Etüdü ve plan ha
zırlamayı, işletmekten ayırmak dev
letçilikte öyle ileri bir hatvedir ki, 
bunun güzel sonuçlarını heyecanla 
beklemek hakkımızdır. Devlet, kendi 
ekonomik kurumlarını işletmek için, 
onları hükumet usullerinden uzak 
yaşatmak gerekliğini çok evvel duy· 
muştu. Divanı muhasebat vizesin
den, eksiltme ve çoğaltma ve barem 
kanunlarından, müstesna, hükmü 
şahsiyetli devlet işletme sistemini, 
bu ihtiyaç do.ğurmu~~u:. Fa~a_t__ .dev· 
let işletmelerınde hu~~met~ı~ıgı. sa
dece inkar etmek yetışır mı. Dıva
nı muhasebat vizesinden müstesna 
olması bir ekonomik işletmenin ya
şaması için güzel bir şeydir; ama ida
ri devletin kontrolundan uzak olan 
o kurum, elbet ekonomjk devletin 
bir kontroluna açık olmalıdır: 1.ş~e 
etüt ve plan dairesi diye, şım~ılık 
yalnrz elektrifikasyon ve maden. ışle
rinde tecrübe edilecek olan sıstem 
ekonomik devletin yaratıcı ve ko_n
trol edici bir uzvunu meydana getı~
mektedir. Bütün devlet işletmelen· 
nin etüt ve plan dairelerini yarattı
ğımızı ve bunları bir yerde toplrya
rak hepsinin ayni plana göre ayar· 
}andığım bir düşünelim; ve ekono
mik devlet işletmelerini gerek teknik 
ve gerek işletme bakımından bu da
ireye kontrol ettirelim; veya kontrol 
işlerini plandan da ayırarak başlıba
şrna fakat en yüksek teknik eleman
la kuvvetlendirerek gene bir başa 
bağhyahm; o zaman ekonomik dev
let, önceden reddettiği hükfımetçilik 
yerine, kendi metodunu koymuş, ve 
eleman yaratmak için imkan hazırla
mış olur. 

Son kamutaydan çıkmış kanun
lar, devletçiliğimizin ideolojik ba
kımdan dahi kuvvetlenmesi içın çok 
gerek olan önemli bir düğümün çö-

zülmesine yarıyor.Ekonomik devletin, 
kendi genç uzuvlarını doğurmak ve 
yaşatmak işine giriştiği görülüyor. 
Hatta yalnız bunlar değil, ekonomi 
bakanlığının gene son kamutayda 
görüşülmüş olan teş~~l~.tlanma. i.şi 
de, bize Türk toprak urunerlerının 
(müstahsillerinin) ekonomik de\tlet· 
çilikte yeni bir eleman olarak hazır
lanması işi gibi görünüyor. Çiftçile
rimizin kanunla birtakım müsaadeler 
kazanmış kooperatiflerde birleşmele
ri, iş hayatında organize bir eleman 
yaratmak davasmm bir sonuncudur . 
Bu teşkilat, hükumetçiliğin çiftçiye 
kendi memurlariyle yapacağı yar
dımları ve onların işlerine hükumet
çiliğin karışmasından doğacak fay
dalan çok geride bırakacak, hatta 
böyle organize olduktan sonra çiftçi
yi ekonomik devlet, hükCımetçilikten 
kurtarmış bile olacaktır. 

Ekonomik hayatta, devletin istedi
ği eleman ve iş adamlarının toplu
luk kuvvetleri, fertler· tarafından ha
zırlanmamış olursa, devlete düşecek 
ilk vazife bunu yaratmak, ve idad 
devletçiliği yavaş yavaş tasfiye ede
rek, devlet için en tehlikeli bir şey 
olan hükümetçiliği ekonomik iş_ler
den uzaklaştırmaktır. Buna doğru 
atılan adımları, biz devrim işimizin 
en büyük, en korunmaya değer dava
SI olarak görmekte, ve alkışlamakta 
kendimizi haklı buluruz. 

A. Hemdi BAŞAR 
(l) tik iki yazı 23 ve 27 temmuz tarihli 

ni.ishalarımızdadır. 

Bir yoksuzluk 
Ve mahkemeye 
Verilen memurlar 
[Hususi muhabirimiz 

b i ld i r i y o r ] 
Ankara, 7 

Umumi idaresizlik ve yolsuzluk 
dolayısile İstanbul balıkçılık ensti
tüsünde, Ekonomi Bakanlığı baş mü 
fettişi Hüsnü tarafından yapılan tef
tişlerin sonuçu bir raporla ilgililere 
bildirilmiştir. Bu husustaki rapor • 
lar, memurini muhakemat encüme -
ninde görüşülmüş ve bir kısım me • 
murların muhakemeleri lüzumuna ka 
rar verilmiştir. Mesele adliyeye in
tikal etmistir. 

Bu yüzden enstitü idaresinde ye
niden değişiklikler yapılmış, muha-

NECMEDDIN HÜSNÜ 

sebed Arif ile tetkikat gemısi silva
risi Alinin vazifelerine nihayet ve
rilmiştir. 

Ekonomi Bakanhğr, enstitünün ıs 
lahr işleri ile meşgul olmak üzere 
t~hlisiye genel direktörü Necmed • 
dini memur etmiştir. 

' 

YILDIZ ARARKEN ... 
Bir iki gün var ki; Istanbul halla 

güpegündüz gökte yıldız aramakla 
meıguld~.r. Bir münas.~e.ts~. ~·~.ız 
gece görunecek yerde, JŞını gucunu 
bırakım§ gündüzün gökyüzüne çık· 
mı§ dola§ıyor diye bir rivayet.. 

Doğrusu benim de ınerakımı uyan• 
dırdı... Lakin herkes gibi ağzımı ha· 
vaya açıp yddrz aramıya utandım .. 
Şöyle kalabalık içinden geçerken ço-
cuğun birine : 

- Oğlum. Yol üıi'iinde ne dunı. 
yorsun. Hiç ay görmedin mi? diyt 
sordum .. 

- Ay değil efendi amca, yıldız. 
dedi ve elile göstererek: 

- Nah. işte bulutun yanında ... 
Gerçek bir çil yıldız. güpegü~d.üz 

gökte pırıldıyordu. O alqam hızım 
gazeteye telefonla haber saldık. Me. 
ğer. rasathane bu yıldızı teleskopla 
göreınemiş. Olur mu olur?. Mesela 
sinenıa yıldızlarını teleskopla görmek 
mümkün değildir. Belki de lstanbul· 
da beliren bu yıldız henüz ke§fede
mediğimiz bir sinema, bir güzel f,iln•. 
at. bir edebiyat yıldızıdır. Ondan do· 
layı da teleskopa girmez. 

İşin daha tuhaf tarafı şu ki: Ra· 
ıathane Vaniköy sırtlarmda bu güpe 
gündüz gökte dolaşan yıldızı görme• 
mekte inat ede dursun artık bu yıldız 
halkın kendine gösterdiği rağbetten 
yüz bularak her gün gökyüzünde do. 
laş.nuya başladı .•• 

Dün de yine Taksimde dolaşırken 
bir kalabalık gördüm. Hepsinin a{;zı 
açtk ve gözleri göğe dikilmişti. Anla· 
dnn: Yine mahut yıldız, dedim ama 
doğrusu sokulmadan kendimi ahko .. 
yamadım. insanların kalabalığa katıl
maması elinde olmıyan bir şey •• 

Sokuldum .. Derha1 kalabalık işçile• 
rinden yani yankesicilerden bir ikisi· 
nin oralarda dolaıbğının farkına var-
dıın... ' 

Herkes harıl harıl biribirlerine gös-
teriyordu. Bir §İşmanca zat ta mut. 
taıd .soruyor: 

- Yahu! nerede bu yıldr:ı? göre• 
miyonun. . .• 
Yanında hemen bır hayIT sahıbı 

peyda oldu. 
- işte beybaba! Şu saçağın kena• 

nna bak •• 
- Hangi saçağın ... 
- Canım şu kübik apartmanın 9&• 

çağı ••• 
- Allah Allah! Bir türlü gÖremİ 

yorum •• 
- Dur ben sana anlatayun ... Kili. 

senin kulesini gördün mü? 
-Hat 
-:- Tamam .. Oradan sağa doğru 

kay! •• 
- Eveti .• 
- Kay. kay, kay! 
- Kaydım .. 
- Hah, şimdi tam şu 11armağnnn1 

ucuna bak ..• 
- Haa ..• Gördüm ... Suphanallah ... 

Şu saçağın yanında değil mi?. - ... 
- Nereye gittin, deHkanlr?. Yahu 

bu saatte yıldız görünsün! .. Ve o sı. 
rada bir karışıklık oldu ... Ayni adam 
bağırmıya başladr: 

- Vay gözü kör olası çapkın.. E. 
depsiz hırsız herif... Saatimi almış ... 
Vay yezit vay ... Kay! Kay! derken 
saatimi çarpıvermiş. Gidi hain. .. 

Söylenerek kara.kola doğru gitti ... 
Herkes gülüyordu .. Ve biribirlerine: 

- Yıldıza bakma cebine bak! di
yorlardı. 

B. FELEK 

Emniyet direktörlüğünün Soğuk • 
çeşme tarafındaki tarihi, büyük kapı• 
sının dünden itibaren tamirine baş • 
Janmrştrr. Tamirat müzeler idaresinin 
nezareti altmda yapılmaktadır. 

KUltUr işleri Uzerinde 
yapllan incelemeler 

Ankara, 7 (Hususi muhabirimiz 
bildiriyor) - Kültür Bakanlıgı tara
fından Kültür i~J • i üzerinde tetki -
katta bulunmakta olan komisyonlar iş 
!erini bitirmişlerdir. Komisyonlar, 
Kültür alanında yapılmasını gerekli 
bulamadıkları işler üzerinde altlıkla • 
rr kararları birer rapor halinde bazır 
lamaktadırlar1 
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No. 103 Aziz Hüdayi AKDEMiR 

lngiliz, Rus Propaganda Teşkilatı Büyük Harpte 
Akla Gelmedik Şeyleri Ortaya Attı Ve Başardı 

' Büyük harp içinde lngiliz propaganda te~kilatınrn sahte olarak bastırdığı ve cephedeki askerle-
rimize dağıtmağa muvaflak olduğu bir Tanin nüshası. Bu sahte Tanin'de asker, zabit, cep

hede kim var.sa hepsi harp aleyhine teşvik ve Rus ordusu gibi silahlarını bırakmağa. 
davet olunmaktadır 

Başta İngilizler olmak üzere iti· 
laf devletleri bu silahın lüzum ve 
tesirini çok geç takdir ettiler. Yani 
ancak, harp alanında aciz kaldık
tan ve yokluklardan imkan aramak 
2aruretinde kaldıktan sonra .. Fakat 
takdir etmeleri de bir kardı. Çünkü 
duşmanlarından önce davranmışlar
dı. Ufaktefek denemelerin büyük 
eserler doğurduğunu görünce pro
pagandayı düzgün ve kuvvetli bir 
kurum haline getirmek istediler. 
J 918 sonlarına doğru Viscont Nort
chif'e bir propaganda nezareti yap
masını teklif ettiler. 

Nortklifin bu işi üzerine alması 
~lmanyada bir korku u,yandırdı: Bir 
propaganda tesiri yaptı. 

Alman profesörlerinden Carl Lam
brecht diyor ki: ''Bizde herkes ken
dine güveniyor ve harbi kazanacağı
mıza inan besliyordu. Fakat tecrübe 
eksikti.,, 

İşte N or tklif işe buradan başlıyor: 
'.Almanların gilven ve inanını sars
mak. Bütün propagandalar şu cüm
lede toplanıyor: 

''Almanlar ve müttefikleri davayı 
kaybetmişlerdir. İtilaf devletleri so
nuna kadar dayanacak ve mutlaka 
harbi kazanacaklardır,, 

Madalyanın öbür tarafı şudur: ''Al 
manlar açlıktan, yoksuzluktan ve 
kan dökmekten bitecekler, harpten 
yenilmiş çıkacaklardır.,. 

Siperlerde, metrelerle derin toprak 
mezarların çamur ve karı içinde aç 
ve yorgun bekliyen, her saniye öle
ceğini düşünen bir adama bir de bü
tün bu zahmetlerin sonunda bir şey 
kazanamıyacağını söyler ve inandı
rırsanız onun ruhunda dayanmak 
kuvveti kalır mı? 

Nortklif bu programı yerine getir
mek için İngilterede çok ün almış 
ve dünyada tanınmış adamları yar· 
dımcı olarak seçip aldı. Bunların 
içinde başlıcaları şuplardı: 

Albay kont Denbi (Viktorya ni
ijanını hamil) Robert Donald (Deyli 
Kronik} müdür ve muharriri) Rod
dk Cons (Röyter telgraf müdiri), 
Sir Neylöv, Baron Çarls Nikolson 
(meb'us), Cems Oğredi (Meb'us) 
Vikham Stept (Taymis muharriri) 
Uoktor Vatson (Taymis muharriri) 
Vels (Çok ünlü muharrir ve roman
cı), Hüdson (Katip). 

Harpte Nordklifin muavini olup 
sonradan propagandaya dair değerli 
bir kitap yazmış olan zat propagan
dayı şöyle tarif ediyor: 

''Propaganda psikolojik bit; iştir. 
'Bunda muvaffakıyetin birinci şartı 
telkinlerin propaganda olduğunu sez 
dirmemek, nereden çıktığını belli 
etmemektir. 

"Propaganda efkarı uırıumiyeyi ve 
yahut muayyen bazı kimseleri bir 
his veya zannın tiddetle tesiri altın
da bırakacak surette telkin ve işae 
etmek bilimidir.,, Tatbikatta vak'a
lardan ve tesadüflerden istifade ede
Tck hakikatin renk ve şeklini değiş
tirmek, zemin hazırk:r .. :: lazımdır. 

İngilizler bu l.cıicit.rlın en iyi tat
bikını ''Hind~ .. :.,.ırg hattı,, zamanın
da yaptılar: Bilindiği üzere Alman
lar harbin çabuk bitmiyeceğini anla
yınca gerilere kuvvetli, koruyucu 
bir müdafaa battı yapmıya başladı· 

lar ve adına Siegfrid veya Hinden
burg hattı dediler. Fakat bunu ilerde 
çarpışan ordudan saklamak lazımdı. 
Çünkü geri çekileceğini bilen asker 
ileri gitmekten, tehlikeye girmekte.1 
çel<inecekti. İngilizler Lüdendrof ve 
Hindenburg imzalariyle bir takım 
emirname ve talimatnameler uydur
dular, Alman ordusu araSinda dağıt
tılar ve bu suretle Fransa toprakla
nnda çarpıpn alman kıt'alannın is
tek ve iradesini bozdular. Vak'alan 
değiştirerek, sahte gazete ve imza
larla propaganda tatbiklerinden biri
ni de bizim Filistin cephesinde yap
tılar. İstanbulda çıkan ''Tanin,, ga· 
zetesinin bir sayıfasını sahte yazı
larla doldurup tayyareler ve casus
larla ordumuza dağıttılar ki bunu 
biraz aşağıda iyi bir örnek olmak 
üzere buraya olduğu gibi koyaca-
cağım. • 

Bu usulü Ruslar da bizim Kafkas 
cephesinde yapmak istediler ve bir
kaç örneğini buraya aldığım beyan• 
nameleri dağıttılar ise de bunlar çok 
beceriksizce yapılmış şeylerdi \'e en 
si>f, en bilgisiz köylüler dahi bunla· 
rır. uydurma ve bir propaganda ol
duğunu anlıyordu. 

Kendisini belli eden propaganda • 
lar daima ters tesir yapar, ~tanı vu-

r:ın bir silfilt ~ibi ... 
Nikolai diyordu ki: "Propagancı, 

bir taarruz silahıdır, kal.eyi iç.eden 
zaptetmek silahı. Bununla d.!im;,ı ta· 
arruz edilir. Müdafaanın en kuvvet
li vasıtası taarruzdur. Propa&anda -
dan iyi bir tesir ve sonuç bekliyorsa
nız onu propaganda olarak yapınız, 
reklam olarak değil." 

Ve sonra sayın üstat. anlatıyor: 
••c-'ı., 5 ..... :ı-• .Aıı. ~- -..-pup--....., -
mekle olur. Kendi lehinize propa -
ganda yapmak istiyorsanız kendinizi 
övmekle değil, düşman aleyhine sal
dırmakla işe başlaymrz. Hükumetini
zin siyasası için propaganda yapa -
caksınız demek başka, devletlerin si
yasasına taarruz edeceksiniz demek
tir." 

Durum ve gidişlerden istifade 
eden bir propagandanın yaptığı te· 
sirler insanı şaşırtacak kadar büyük
tür. Biz bugün ilk insanların ateşe, 
öküze, taıa veya kadına tapışlarını 
bir bilgisizlik, bir bönlük diye alıyor 
ve gülüyoruz. Fakat propagandanın 
bugünkü bilgili, görgülü ve zeki a -
damlar üzerinde neler yaptığını gö
rünce inanmak ve kanmak zafının 
hiç değişmemiş olduğunu anlıyoruz. 

[Arkası var] 

Hayat Sigortalarında Değerli 
Bir Yenilik 

Bunaan böyle, en büyük felaket olan ölüm ve maluliyetin 
acılarından çoluğunuzu, çocuğunuzu, kendinizi ve yakinlerinizi : 

Malüliyeti de Temin Eden Seneli·k Te
mettülü Tam Muhtelit Sigorta 

ile koruyabilirsiniz .• Bu sigortayı memleketimizde yegane tatbik 
eden: 

ANADOLU ANONiM 
Türk Sigorta Şirketi 

yaptığı bu yeni nevi ile hayat sigortalannda mühim bir inlalap yapmıştır. 
Çünki bu sigorta ile : 

Ölüm ve maHiliyet temin olunur - her sene nakdi temettii verilir -
vefat halinde müemmen meblağ derhal ödenir - mukavelenamenin hita
mında sigortalı bayatta bulunur1S3 ve malQliyete uğramamıı ise müem
men meblağ % 10 fazlasiyle tediye olunur - muvakkat ve daimi malüliyet 
milddetince ücret alınmaz - daimi maluliyet halinde müemnıen meblağın 
% 10 u senelik irat olarak verilir ve vefatta ve ya mukavelenamenin hita
mında müemmen meblağ yene tamamen ödenir. 

Diğerlerinden çok üstün faideleri olan bu sigortanızı 
yaptırmak üzere şu adreslere müracaat ediniz : 

Anadolu Sigorta Şirketi 

Muamelat merkezi : İstanbul, 4 üncü Vakıf h·an. Telef.: 20531. 
:Umumi acentalığı : Galata1 tln~on han. Telefon: 44888. 

.S75Z 

--S AG L 1 K 
ÖGÜTLERi 

Emzikli Bayan 
Biraz da ekonomi şartlarının yar

dımilc, şimdi herkes annelerin CjO· 

cuklarını kendilerinin emzirmeleri 
lüzumlu olduğunu anladr. Çocukları 
için sütnine tutacak durumda bulu
nan aileler arasında bile, çocuklarını 
kendileri emziren anneler çok görü
lüyor. 

Ancak bu fedakarlığr gösteren 
genç bayanlardan birçoğu, emzikli 
annelerin çocuklarına karşı vazifele· 
rinden başka bir de kendilerine kar
şı vazifeleri bulunduğunu unutuyor
lar. Bu bayanlar şişmanlamamak için 
az yemek modasını emzikli oldukla
rı vakit bile güdüyorlar. 

Halbuki emzikli anne - çok ye
meğe mecbur değilse de - kendisine 
her vakit lüzumlu olan miktardan 
hiç olmazsa biraz fazla yemelidir. 
Bunda kusur ettiği vakit çocuğu da 
zarar görür. Hele sütünü arttıracak 
yemeklere daha ziyade rağbet gös -
termesi, sütünü bozacak şeylerden 
sakınması çocuğunun sağlıgı için lü
zumludur. 

Et yemekleri süt arttırmadığı için 
emziklilikte onları arttırmağa lüzum 
yoktur. Fakat unlu yemeklerin, kuru 
fasulye, mercimek gibi kuru sebzele
rin sütü arttırdığını herkes bilir. 
Bunlara, unlu çorbalara, ekmeğe bi
raz daha, ziyade rağbet göstermek 
çocuk için faydalı olur. Soğan, sar
mısak gibi şeylerin kokusu süte geç
tikten ba§ka çocuğun mjdesine de 
dokunur. 

Emzikli anne sabah ve ikindi kah
valtılarını yemekte hiç ihmal etme -
meli, günde dört defa yemek yemesi 
lüzumlu olduğunu unutmamalıdır. 
Bunlarla biraz şişmanlasa bile, mo· 
daya uygun olmıyacak bu hale çocu
ğun hatırı için katlanmak gerektir. 
Zaten çocuk emzirmek oldukça yo -
rucu bir vazifedir. Herkesi daima 
tehdit altında bulunduran verem 
hastalığına Y.Ol açabıl.r. Şişmanlık ta 
o hastalığa karşı az, çok bir siper gi
bi olur. 

Çok su içmek sütü de sulandırır, 
çocuğun karnım şişirir ve bozar. Bi
ranın sütü arttırmak için faydası o
lur, tabii fazla olmamak şartile. 

Beden temizliğine çok dikkat et -
mek hem emzikli anne için, hem ço
cuk için büyük bir ,şarttır. Sık sık yı
kanmak bu şartı -yerine getirir. 

Günde bir saat kadar - fakat fa. 
sılalarla ve yorulmamak şartile -
yol yürümcği tavs:;•e ederler. Bunun 
_Jccafnl'f~~lyahuuf;ı~~~ 
uykularının düzgünlüğü hiçbir su • 
retle bozulmamalıdır. Çocuğun vak -
tinde karnı doyurıtlmuş, her şeyi ta
mamlanmış olursa, gece ağlaması an
nesinin uyanmasına bir sebep ola· 
maz. Ağlar. ağlar, yine uyur. Zaten 
ilk aylardan böylece alıştırılırsa, son
raları geceleyin uyanıp ta ağlama
nın fayda vermiyeceğini kendisi de 
öğrenir. Geceleyin çocuğun her ağ
lamasında uyanan annenin hem ken
di sağlığı bozulur, hem çocuğa yara
mıyacak bir süt verir. 

Arada sırada süt azalabilir. Buna 
karşı ilaçların hepsi şüphelidir. Onun 
için en iyisi sütü arttıracak patates
li, unlu çorbalara ve yemeklere, bun
larla beraber ekmeğe rağbeti arttır
maktır. Sütün lüzumundan fazla 
geldiği de olur. O vakit çare sütün 
fazlasını süt çeken şişelerle almaktır. 

Lokman Hekim .- - -- . 
ı Birinci aınıf fenni SÜNNETÇi 

: EMin FiDArt 
Evlerde, huıuai baatanelerde 

sünnet yapar. Büyüklerin işle-
: rine devamına mini olmaz. An

karadan davet kabul eder. Be- 1 

: şikta, Erib apartımanı Telefon: :
1 

• iiiiiiiii Kabine 44395, ev 40621 -• 

latanbul 2 inci icra memurluğun

dan : Mahcuz ve satılmaaı mukar

rer 1 aynalı konsol, 3 Anadolu halı

sı, 1 çini soba, 2 yağlı boya levha, 1 

salon masası, 1 aynalı büfe, 2 salon 

halısr, kanape ve koltuk takımı 

13-8-935 salı günü saat 16,30 dan i

tibaren Bakırköyünde Vapur iskele

si Kapamacı sokağında 1 numaralı 
evde ikinci açık arttırma suretile sa-

tılacağından istekli olanların mahal

linde hazır bulunmaları ilan Q}unur. 
(13615) 

ZA Yl - 3303 sicil numerolu mo
tosiklet ehliyetnamemi kaybettiğim
den yenisini çıkaracağım. Eskisinin 
hükmü yoktur. Dimitri Mihal. 

İstanbul dördüncü icra memurlu· 
ğundan : Bir bortçan dolayi mahcuz 
olup paraya çevirilmeıine karar ve
rilen kundura, kundura kalıpları ve 
dükkAn vitrinleri vesaire 13-8-935 
ııalı gilnU saat 13,30 • 14,30 kadar 
Beşiktaşta Akaretlerde 16 sayılı kon
duraci t.lükkanında satılacağından, 

isteklilerin mahallindeki memuruna 
müracaatları ilan olunur. (13620), 

Kadm ve gölge 1 vap vennediğim bu müracaat.' 
Paranızla, canınızla, yüreği- l~ra ve mektuplara ne detti' 

nizle fedakarlıkların en büyü • nız?,, eri' 
ğUnü yaparsınız; kendinizi sev- Kadını gölgeye benzetenl t 
diremezsiniz. Sonra bir gün yi- ne kadar ha~h olduk lan. ~~. 
n~ si~, yine ayni kadına karşı hanlının halınde~ de ~~Ilı ':ııiı. 
hıç hır meyil göstermediğiniz, yor. Kadının peşıne d_u~ers dil' 

hatta soğuk bile davrandığınız 
halde sempatik görünmiye baş
larsınız. Ne oldu? Siz mi değiş
tiniz, o mu? Hayır; değişen yal
nız taktiktir, kadına karşı bir 
muamele farkı. 

Bunu Ceyhanlı imzasile Acı
bademden bize mektup yazan 
gencin macerasında pek iyi gö
rüyoruz: 

" ... Dul bir kadınla sevişiyor
dum; diyor. Sevişiyordum de • 
mek bilmem doğru mu? Daha 
çok ben onu sevdim, çıldırasıya 
sevdim, onun yüzünden karım -
dan ayrıldım. Bugün karımdan 
ayrılmaktan eza duyduğuma gö
re o zaman yalnız bu kadının ha
tırı için bu karan vermişim. 
Çünkü o zaman karımı hiç sev
memiş olduğumu ve nasıl olsa 
aynlacağımı sanıyordum: al
danmışım. Karşıma zavallı ka
rımın bir arkadaşı olarak çıkan 
bu dul bir çılgındı. Beni de cıl
dırttı. Benden karımı tahkir ~t
memi, onun gözü önünde kendi
~ine meylimi izhar etmemi isti
yor ve yaptırtıyordu. Ayrıldık
tan sonra kışın bu kadına N i
şan taşının en güzel apartmanın-
~i~~~ ı"k~ltllı ~~ıryl-1 ı-yrı 
döşedim. Emrine amade bulun
durdum. Bütün bu {edakarlrkla
nm mukabilinde onun yalnız ya 
nmda arada bir bulunuyor ve a
rada bir gülümseyişine, iltifatı
na nail oluyordum. Sık sık tah
kirleri, ikide bir darılıp beni, ken 
di evime almayışı ayrı. Birçok 
defalar onu benim tanımadığım 
gençlerle, kadınlarla bu apart • 
manda veya sayfiyede eğlenir
ken buldum. Yanlarına giremi
yerek saatlerce başka bir odada 
beklediğim, bir daha buraya a
yak atmamak yeminile fırlayıp 
gittiğim oldu. Yine geldim ve 
bana bir defa bile sevgiden bah
setmiyen bu kadın uğuruna bü
tün servetimi feda edinceye ka
dar sevdim. Nihayet on parasız 
kalınca bir mektupl halimi bil
dirdim. Çekildim. Hiçbir ümi
dim yoktu. Fakat aradan üç dört 
ay geçince onun beni aradığını 
duydum. İki mektubunu aldım. 
İkisinde de beni çok sevdiğini, 
yaptıklarından duyduğu neda
meti, kendisini affederek yanma 
gitmekligimi, benimle ölünceye 
kadar büyük mahrumiyetlere 
katlanarak yaşamrya hazır ol • 
ouğunu yazıyor. Bu nedir, ce-

kaçar. Kaçarsınız, peşınıze -•L 
şer. İşte bu dul kadının h.-
Evvela kendisini çıldırasıya ~ 
ven bir zengin karşısında hİLt 
hissi harekete gelmemiş. So~ 
merhametsiz, kalpsiz, onun Y .. 
mz parasını yemiş. Sonra keti" 
disine varını yoğunu veren 1'11 
fedakar adamı kaybedince ~ 
mıya başlamış. Eğer CeyhlP"' 
biraz daha onu cevapsız b:dt' 
kırsa bu sefer, onun varını yo • 
ğunu kendisine ter.ketmiye ~ 
olduğunu görecektir. 

• 
Amir değil, arkadaş 1 

lzmitten F. 1. imzasile: t..ı 
"Yeni evlendim, aldığım v 

İstanbulda tahsilini bitirmit ;, 
makla beraber bir şehirli ~ 
değildir. Tabiatimde kıska 
ve kadın kısmına karşı tahii1' 
küm meyli olduğu için refikt 
mm her meselede bana tabi 
masmı isterim. Fakat bunu y 
tıramıyorum. Karşımda 

halleri, hatta tehditler göriiY' 
rum. Ne yapayım?,, 

Devrimizde evlenen ve b~ 
gözü açılmış olan her erkek gt
bi her kadın da kendini anlaY' 
cak bir arkadaş istiyor. Kart" 
sında bir amir görmek istwenl 
pek azaldı. F. İ. bu yanlış se 
dadan vazgeçmeli. 

.... avgı~e ş ır 
Genç bir okuyucumuz eski 1' 

sözü: alınış 
Sahiden izdivaç aşkın mez' 

ları mıdır? 
Diye soraııken korkusun~ 

sebebini anlatıyor: 
"Belki iki seneden fazla zt ' 

mandır, sevişiyoruz. Evveli b~ 
çılgınlık ve başdönmesi haliıı~ 
başlayan bu sevgi gitgide 111• 
dileşti; evlenirsek korkuyo~ 

biribirimizden büsbütün soiuY" 
cağız.,, f6' 

Bu gence Karpenterin şu 
zünü hatırlatalım: eJıli-

lki aşık için en büyük t 1" 
ke, sevgilerinin şiirden uz~~ 
ması, bayağılaşmasıdır. bdİ.1.' 
gemileri ençok bundan do 
karaya oturur. 

j lstanbulda BOMONTi şişe birası 
Müşteril e ri nin kazand ı kları ikramiyeler: 

5660 rto. 100 Lira 
29654 " 60 " 
42604 ,, 30 " 

ikramiyelerini almak üzere numaralar hamillerinin en feÇ 'J,O 
Ağuatoıa kadar şirkde müracaatlan rica olunur. 

lstanbul Valiliğinden: 
Şehir içinde Sil<ih taşımak üzere evvelce En:ıni~ ~ 

dürlüğü tarafından kendilerine vesika verılmıl 0 W 
ların bu vesikalarını heman Emniyet MüdürlüğÜ11eutf' 
de etmeleri lazımdır. Bu vesikalar bundan sonr~ .tıJ ti( 
her olmayacağından kimde bulunursa istirdadı ıçitl 
lis teşkilatına da ayrıca tebliğat yapılmıştır. ( 4549) ,fil. 
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! iCMAL 
FiLiSTiN MANDASI 

. Genelsavaş devam ederken, antant 
devletlerinin tanrısal bir prensip o
larak ileri sürdükleri ba:·ı~ FJrtlorrn
dan biri de her ulusun kendi mu
kadderatına hakim olması idi. Wil
ıon tarafmdan ileri sürülen ku ··~ 

Una beıızcr daha on üç prensıpe ı-
1111Ulrak Almcınya ve znuıtciikleri 
11ıı1tareke imza/adıldr. Snnra barış 
'Yapı/zrken ne ziyade unutulan va -
lt te ulusların kendi muk.ıdderat -
/arına lıiıkim olacakl.ırı hakkındaki 
Prensip oldu. 
B~ prensıpın, Arapl:ır bakkı~daki 

tatbıkj acı bir ,":ı;tihz.1dır. lngılterc 
ıı~usaı birlik ve erkinlik vaa -
dıJe Arapları Osmanlı 1 mpımıtorlu
€una karşı kışk11tırl:c11, diğer ta
raftan da Arap memleket/erini Fran
~ ile p1:1.ylc.•:ııyor, bır parçasını da 

ahudilere ;>e§hetŞ çekiyordu. S:ı
\'aş icindc inu ıl,ınan gİl:li ancll:ırm 
113thıki, I!. ra?ları 1ngiltere ve Fra11-
:.anın mandası altına koydu. Filisti
lll de Yahudilere bıraktı. Fakat bu 
:erıı/eket nüfusunun yi:?C!c doksan
/n fazlası Arap olduğundan Yahu -
l/er, derhal idareyi el/erine al-

11ıalctan fCkindiler. Filistini lngil -
terenin mandası altma konuldu •• .,u
llu da söyliyelim ki, Filistin manda 
•ltına konurken, mandanın i:;tinat 
ettiği prensipler de ayaklcır altına 
<l./zndı. Çünkü Uluslar Kurumunun f asasına gör.c, manda ancak o mem
·./~et halkının menfaatini korumak 
/i'n ihdas edilebilir. Halbuki Fi -
estin mandasının istihdaf t'ttiği ga
~e. Yüzde doksan Arap ekseriyetini 
'llıha ederek onun yerine Yahudı ek
-'~iyeti ikame etmektir. Nasıl ki on 
~ · >:ıllik manda idaresi altında Ya-

ud, nüfusu, bir ekseriyet olmak 
~lunu tutmu§tur. Nü/ ustan başka 

r §ey Yahudilerin şimdiden eline 
€eçnıi~tir. 

~'ilistinin ekonomisi, tecirni, top
~agı Yahudilerin ellerindedir. Arap 
?1kı egemen unsur olan Yahudile -

l'ın U§ağı vaziyetine dii§müştiir. 
':liJIJu vaziyet bir takını lngilizledn 
Jr• Teklerinde ukde olduğu içindir 
~ llJanda idaresi altında Filistinin 
~ 0 nomik durumundaki salihrn bu 
. alcsızfığr tamir ettigini söylemek 
~s~l'lJJış gibi ikide bir, lngi/iz par-

J~lltentosunda Filistin iktisadiyatrn -
ız ,..,,. 1.. • • o 

le r:'r amentosu bir C/ela daha böy-
id bır tezahure sahne oldu. Manda 
J" •~esinin Filistini ihya ettiği, Fi -
;s;'n va:~dat~nın beş buçuk mil -
~a 11.1 ~ npılız /ırası olduğu halde ma
dı·r~ ının üç milyonu geçmediği bil-

rı/di B. h . de · ır ya udı saylav, Me. ]. 
lt .Rotchild, yahudi mühacereti i<;in 
18~nu~an tahdidatrn kaldırılmasını 

~l. 

- ''Ç" febb· unkü., dedi "Yahudi müte • 
di ;s ve yahudi serrmıyedar, yahu -
~et~ rnıyan İ§<;i kullanmak mecburi
lıu~nde kalryor. Bu, mandanın ru -
ı: ?~gun değildir:!' 

~11,,.gı/ız hükumetim mandanrn ru -
.rtı d uymlya davet eden saylav, son 
:tıJad; ayni mandanın on sekizinci 
l'e ;sıne hücum etti. Bu madde -
4~._ff I'<!, Filistin, uluslar kurumu 
~1 ı~ 0 1a_,n de~letlerin mal/arma kar
)•p mruk/erınde tercih muamelesi 

t':/,llNl.r.1 taahhüt etmektedir. 
l:'i/lsı .ud'ı saylav, bazı devletlerin 
lıJtı• inden az mal alıp çok mal sat· 
Jctır§:ı haJ~e bu devlet mal/arrna 
'llıfdcJ. ta~yıdat almıya on sekiainci 
~Otch~7ın. mani olduğunu söyledi. 
da ı-a d'_ın saydığı devletler arasın. 
'l'•huJ.lcıye de vardır. Görülüyor ki, 
~ine el~ say/av, mandanın kendi işle
"~lerin eren tarafını korumak, kendi 
))ı•Jc ise. elvcrmiye tarafını kaldır -

~--··:{. 

r J'(lJÇUK HARiCI 
f..tABERLER 

ltı:d~ndra, 7 A.A. - İşsizlik hak
tellıınu Utulan istatistiklere göre 22 
cı zda • · 1 ' ır. l3ir ışsız erin sayısı 1,972,941 
tcscn ay evvelisi bu sayı 2,110,000 
2.ıı512lo11/~. ayni günlerinde ise 
~ ı. 

le llgUnk·· k 
ilYdcd·ı •U ra am, beş yıldanberi 
• S 

1 
en rakamların en azıdır Of ' 

~cncı Ya, 7 A.A. - Evvelce piyade 
:913 e c~apektörlüğünde ve 1911 den 
ltnrnu adar Sü Bakanlığında lıu -

tof, Yit~~an iht_iyat General Nikifo
dc ÖllllU t1.~ yedı yaşında olduğu hal 

• ~ §ur. 

"11 seb0nıf, 7 A.A. Mussolini, siya • 
tllnc lll?h~~den dolayı beş yıl sür • 
~ illopart ,.um olan tanınmış yazıcı 
.; e'llvelae ı. affetmiştir. Malaparte'-
~lcrnı·d sıhhi sebeplerden ötürü 

ıtııztir. e oturmasına müsaade edil-

)UL 'l'okio 7 A 
b .- gazct~ . .A. - Tokio'nun bü
lrf.Utrı,, un "sı ~lan "Asahai -Shin • 
~-~~Urf h~~dıği ~ir habere göre, 
b·'n. ılc ek um.etı, yakında Kuzey 
~tlıgi lıa onomık ve diplomatik iş 

~le) oradzırlamak ergesile (maksa
L Urnessilli".. .rnu\·~kkat bir diplomasi 
..,.. ~~ gı ~esıs edecektir. Bu ha 

teyıt edilmemiştir. 

GiRiTTEKi KANLI GREV 

Kondilis, Grevin Siyasal 
Olmadığını Söylüyor 

Atina, 7 (Ozel) - General Kon
dilis Girit fırkası kumandanı General 
Pakapulosa bir telgraf göndererek 
Kandiyede sükunun teessüsüne mu
vaffak olduğu için kendisini tebrik 
etmiştir. lç Bakanı ile hükumete baş 
kanlık etmekte bulunan General Kon 
dilis gazetecilere Kandiye hadisesi -
nin siyasal mahiyette olmadığını tek 
rar söylemiştir. Fakat buna mukabil 
Ekonomi Bakanlığı müsteşarı, Girit 
kuru uzüm işçilerinin muthı.ka siyasi 
sebepler ile grev yaptıklarını, çünkü 
bunların ciddi bir istekleri vlmadığı 
nı söylemiştir.Dün öğleden sonra ~~n 
diyede gene greve devam etmek ıçın 
teşebbüsler yapıldığı görülmüşse de 
çok çabuk önü alınmıştır. Gir.it jan· 
darma kumandanlığı, hadise esnasın-
da ölen altı kişinin isimlerini genel 
jandarma kumandanlığına bildirmiş -
tir. Diin Ekonomi Bakanlığına Kan· 

diye grevi hakkında ~ele? raporlar v. 

dan Bakanlığın kendılenne yaptıgı 
teklifleri kabul ederek işlerine başla
dıkları bildirilmiştir. 

Kandiyede sUkOn var 
Atina, 7 A.A. - Atina ajansı, 

Kandiyedeki grevin henüz bitmediği 
hakkındaki bir takım gazete bilget
lerini (havadisini) yalanlamaktadır. 
Şehirde ve limanda, işçiler tekrar 
çahşmağa başlamışlardır. Her taraf
ta sükun iade olunmuştur. 

Uzlaşma 

Atina, 7.A.A. - Son Girit karışık
lıklarına sebep olan üzüm işçileri 
grevi bitmiştir. 

İşçilerle, üz'üm ihracatçıları arasın
da yapılan konferansta, gündelikler 
meselesi üzerinde bir uzlaşmaya va
rılmıstır. 

------
Stromboli Volkanı indifa Etti 

Mesina, 7. A.A. - Stromboli yanar dağı dün ~aba~ saat _5,~0 
da birdenbire coşmuş ve kızgın kaya parçalarıle onemlı bır 
lav akıntısı fırlatmağa başlamıştır. 

Ahali korku içindedir. Henüz hiçbir zarar yoktur. 

Havadan Düşen Taşlar! 
Paris 7.A.A. - Matin gazetesi, dün, saat 20,30 da kocaman 

bir gök 'taşı "haceri semavi'' nin, kuzey doğudan, güney doğuya 
doğru, Paris ile yöresinin üzerinden geçip gittiğini yazıyor. 

Bu taş, iki parlak paraçaya bölünmüş ve arkasında ışıklı 
bir iz bırakmıştır. 

Brüksel, 7 (A.A.) - Birçok yerlerde ve hele Belçikanm gü
ney kısmında bir haceri semavi görülmüştür. Haceri semavi, do
ğudan batıya doğru az bir yükseklikte ve ufka müvazi olarak 
seyretmiştir. 

Parlak ve yeşil renkte idi. Seyrinin hitamına doğru iki parça
ya ayrılmıştır. Bu haceri semavinin senenin bu devresinde faa
liyette bulunan Perseides adındaki şehaplar kümesine mensup 
olması ihtimal dahilindedir. 

Bir Kruvazörde Yangın Çıktı 
Quincy (Massachussetts) 7. A.A. - Buradaki deniz yapı 

tezgahının rıhtımına bağlı olan Quincy adındaki yeni Amerikan 
krüvazörü~ün makine dairesinde büyük bir yangın çıkmıştır. 
Bu kruvazor! ~uncl~ ancak iki ay evvel denize indirilmiştir. 
_Yangın ha.la tahrıbat yapmakta devam ediyor. Kruvazör, 8 

~~iyon 19~ b_ın dolara mal olmuştu. Hacmi 10 bin ton olup 
ıçınde sekızlık dokuz ve beşlik sekiz top var idi. 

Quins~~y, . .7· .. A·~: -::-- Beş saatlık yorucu çalışmalardan sonra, 
yangın sond_1;1rulm~ştur. Yangından ötürü, kruvazörün uğradığı 
zarann çok onemlı olmasından korkulmaktadır. 

Muğladaki Yangın Söndü 
Muğla, 7 (A.A.) - Sarıyer yangını söndürülmüştür. Yangını 

söndürmek için halk, asker, jandarma çok çalışmıştır. 

Madenciler arasmda Hava ı 
kurumuna yardım komitesi 

seçildi 
Madencilerin Hava Kurumuna üye 

yazılmalarını temin için bir komite 
kurulmuştur. Derhal işe başlıyan bu 
komite , Dağardı sosyetesi direktörü 
Paluka madenciler birliği genel sek
reteri Sadrettin Enver, Istanbul kö
mür işleri müdürü Hasan seçilmişler
dir. 

Yeni Uye!er 
Ankara. 7. A.A. - Bava tehlike

sini bilen üyeler : 

Pertev Ali Kocamaz İstanbul e
lektrik ş. muhasebe d. şefi 20, Meh
med Giz hukuk işleri memuru 20, 
Abdullah Aktaş Gazhane kimyageri 
20, Selahattin Davran elektrik İst. ş. 
20, İsmet işletme m. muavini 20, Gı
yasettin Dorman Aksaray deposu 
amiri 20, Hüseyin Avni Homan Ak
saray deposu m. muavini 20, İzzet 
Hasan Alpaltay memur 20, Osman 
Meral arabalık amiri 20, Helvetia 
harika karşı sigorta şirketi, İsviçre 
100, Markhard Gantenben ve şüre
kası Galata Büyük Tünel han 25, 
K. Eliasko mahdumları Galata Mi
nerva han banker 100, Yani Bali a
vukat 20, Panayot Kalinos bakkal 
20, Agop Kirisyan kuyumcu 20, 
Neokli Pavlis müstahdem 20, Yorgi 
Tavukçuoğlu tecimer 20, Ali Ankara 
iratçı 20, Ali Mısırlı 20, Niko Dimit
ri Emanuelidi terzi 25, Vasil Ata
nasyadis bakkal 20, Eftat Tapanidis 
boya tecimleri 20, Dimitri Yoanidi 
komisyoncu 20, Gligor Basmacoglu 
gazozcu 20, Sokrat Kostantinidi kö
şeleci 20, Abdullah Adana 20, Fazıl 
Belli 20, Halil Hikmet 20, lsa oğlu 
Naim 20, Salim Gergeli Doğan 20, 
Yahya Cafer Malatya tecimer 25, 
Raif Yeni Garaj direktörü 20, Şevket 
Ayvaz oglu Simeryol poz listencisi 
ıao. Mcbıned Burunsuz oglu Bozkır 

KUçUklerin cıgara 
içmesi yasak 

Bremen, 7 A.A. - Polis direktör 
l~_ğü .. ı~ yaşıı:ıdan ~şağı gençlerin 
goz onunde sıgara ıçmelerini ve bu 
yaştakilere sigara ve tütün satılma· 
sını yasak etmiştir. 

Suçlu satıcılardan ve sigara içen -
!erin velilerinden 150 mark ceza alı
nacaktır. 

Leh'standaki yahudifer 
Varşova, 7 A.A. - Lehistandaki 

Yahudi kurumları, Alman malları -
na karşı yapılmakta olan grevi Dant 
zig'e teşmil etmiye karar vermişler
dir. Diğer taraftan eski Yahudi mu
haripler birliği, Leh vatan müdafi -
leri birliğine baş vurarak Alman sa 
bık muharipleri kurumu ile her tür 
lü temasını kesmesini istemiştir. 

Yunanistan • Yugoslavya 
Atina, 7 (Özel) - Buradaki Yu -

goslavya elçisi dün hükfimete ba~ 
kanlık etmekte bulunan General 
Kondilisi ziyaret etmi ve Başba -
kan ile bera~er Bled'c gidip dönen 
Dış Bakanlıgı sıyasa işler direktö -
rü ile de görüşmüştür. 

Ahırlı köyünden 20, Hacı oğlu Meh
med çavuş Bademli köyünden 20, 
Gerezci Musa rıl!ullan ahırlı köyün
den 20, Ömer Çav ... • Balıklava kö· 
~iınd~n .30, Veli oğl~ Me;med Çift
lık koytinden 20, Macit Baydar Ka
racabey eczacı 30, Mustafa Kutlu 
Ahmed oğlu çiftçi 20, Hüseyin M. 
Kemalpaşalı koyuncu 50, 1amail bil· 
yük şekerci 30, Riza kaptan motor
cu 20, Hüseyin Saka çiftçi 20, Ö
mer _Topalı Akhisar k8ylü 30, Küçük 
Abdı Kulakpınar köylü 20, 

BÜYÜK 
ALMAN 
CASUSU 

Matmazel 
H ·AK i K 1 

Doktor'un 
ESRARI 

Korkuyorsunuz Oyle Mi ? Şimdi Size Bir ilaç 
Vereceğim, Korkunuz Filan Kalmı.qacak 

-17-

Bir saat sonra Anne - Marie, 
boz saçlı, küçük adamla karşı 
karşıya idi. Zabitin ona mahrem ' 
bazı söyliyecekleri vardı: 

- Aziz matmazel, dedi, siz 
Alman va tanına büyük bir hiz -
met yaptınız. Tarih bu hizmeti
nizi asla unutrnıyacaktır. Fakat 
iş bununla bitmiş olmıyor, siz -
den daha çok istediklerimiz var. 

Binlerce Alman askerinin ha
yatını kurtardınız. Elde ettiği -
niz bu zafer bir meydan muhare
besi zaferinden farksızdır. Size 
teşekkür ederken, bundan böyle 
daima beraber çalışmak mecbu -
riyetinde olduğumuzu da söyle
mek isterim. 

Anne - Marie bu sözler karşı
sında irkildi. Gözleri koı:ıkudan 
faltaşı gibi açılmıştı. Macera, 
sergüzeşt artık kafi idi. Bundan 
sonra hayatını tehlikeye atmak 
istemiyordu. 

Fransız zabitinin kapısında ö
len zavallı Karl'ın intikamım al
mış, vatanına elinden gelen hiz
meti yapmıştı. Bundan fazlası 
fazla idi. On sekiz, yirmi yaşla -
rında toy bir genç kız bu kadar 
karışık işleri beceremezdi. 

- Aman dedi ... Aman! Ku -
zum beni artık bırakın 1 Eğer bu 
sefer muvaffak oldumsa bu tali
imin bana yardım etmesinden • 
dir. 

Fakat saçları boz renkli za -
bit derhal onun sözünü kesti: 

- Basiretli hareket edenlere, 
zekasını kullanabilenlere tali da 
ima yardım eder. Son kazandı -
ğınız muvaffakiyet bize taliini -
zin daima size yaver olacağını is 
bat etti. Size karşı derin bir iti -
madımız vardır. Zekisiniz, bece
... a~ı•a~.,,i ... 1J d,. liı~ ~ndi kendi -
nize bir çok işleri terkip etmesi -
ni biliyorsunuz. Sizin yerinizde 
hangi casus bu kadar kısa bir za 
manda bu işi başarabilirdi? 

Anne • Marie hala inler gibi 
cevap veriyordu: 

- !mkanı yok! İmkanı yok, 
bana vestimin fevkinde iş verme 
yin. Bunun altından kalkamıya
cağım ... 

Saçları boz renkli zabit kendi
sine keskin bir bakışla baktı: 

- İmkanı yok dediğiniz za -
man her şey bitmiştir. Muvaffa. 
kiyetsizliğin en birinci sebebi 
bedbinliktir. Kendi kendinize 
hakim olun ve kendi kendinize 
diyin ki: 

"Behemhal muvaffak olaca -
ğıml,, 

- Fakat kellemin mezada çı· 
karıldığını unutuyorsunuz! 

- Evet. Fakat, bu sade sizin 
kelleniz değil, bütün Almanya
nın kellesidir. Sizin muvaffaki • 
yetiniz Almanya'yı .kurtarma -
ğa yardım edecektir .. 

Anne - Marie'nin gözleri su -
lanmıştı. Ne yapacağım bilmi -
yordu. Titrek bir sesle cevap 
verdi: 

- Evet. Fakat korkuyorum ... 
Anne - Marie hakikaten kor -

kuyordu. Yüzünün bütün çizgi -
lerini ve korkunun korkunç ala· 
imi istila etmişti. 

Saçları boz renkli zabit cevap 
verdi: 

- Biliyorum kızım, dedi, kor 
kuyorsunuz. Bunu söylemeğe ha 
cet yok. Yüzünüzden okunuyor. 
Biz korkak bir memur kullan · 
mak istemeyiz. Fakat korkatt 
memurlarımıza korkmamayı tel. 
kin etmeği de biliriz. Korkuyor 
sunuz ha? Ben korkuya karşı 
müthiş bir ilaç biliyorum. Bunu 
kullanırsanız hastalığınız der -
hal kökünden iyileşir. 

Şimdi beni dinleyin. Size şe· 
ker gibi beyaz bir toz verece
ğim. Bunu çektiğiniz zaman her 
türlü tehlikeye karşı koymak i-
çin kendinizde müthiş bir cesa-
ret hissedeceksiniz. Kokain ha
y&~· tehlikede olanlar için mü
kemmel bir muharriktir. Kafa
Y.I ve vücudü cilalandırır. Bu· 

Bunu kullandığınız zaman kendinizde müthiş bir cesaret 
hissedeceksiniz 

nunla beraber insanı da harap şeyden çekinmemek lazımdır. 
eder. Bitirir. Fakat vatan feda- Sonra daha ağır bir eda ile i-
karhk istiyor. Vazifen izi yap • la ve etti: 
mak, onu kurtarmak i!jin hiçbir [Arkası var] 

Yunanistanda İç Siyasa 
[Baş tarafı 1 incide] 

bisit olsun, reylerin nisbetine göre ge 
lip gelmemek hakkım muhafaza ede -
ceğim.,, demi ti. Bunun üzerine müf • 
ritler "hemen plebisit yapalım,, dedi -
ler. Başbakan, muhalefet kanalı ile 
plebisitten vaz geçilme cereyanını u -
yandırdı. Bu iki cereyan karşılaşınca 
yine hakem mevkiine geçti. "Meclisin 
bu hususta kararı var, Plebisit ola • 
cak., diye müfritleri, ''plebisitin ol -
masına daha bir buçuk ay var,, diye 
de muhalifleri yatıştırdı. 

Şimdi, Başbakan, Yunanistanın sı

yasa aleminde nisbi bir sükfin getir -
ıniştir. Eğer kendisi de bunun geldi • 

ğine kani olmasaydı bu yolculuğa çık 
mazdı. Şurasını da söylemek lazımdır 
ki, esasen rahatsız olan Başbakanın 
son ayın hadiseleri ile karşdaşması, on 
lann üzücü, yıpratıcı mücadeleleri i
çinde uğraşmasından sonra, böyle bir 
dinlenmeğe, hasta bile olmasaydı ihti 
yacı vardı, ve bunu hak etmişti. Nere 
de kaldı ki, bu yolculukta bile, Baş -

Tersine 

bakan, tamamıle dinlenme halinde 
değildi. Almanya'ya giderken, Blcd 
de bir gün kalarak Yugoslavya Baş -
bakan Stoyadinoviç ile görüştü. 

Son olarak diyebiliriz ki, Başba -
kan yolculuğuna, sıyasa durumunun 
en nazik zamanında çıkıyor. Yazımı, 
başladığım gibi bir fıkra, yalnız bu 
sefer Yunanistan işleri ile yakından 
alakadar bir Türk sıyasa adamımızın 
bir fıkrasile bitiriyorum. 

Kendisine sormu§lar: 
- Yunani:>tana kral gelecek mii 
- Belki. 
- Cumuriyet mi kalacak? 
-Belki. 
- Bir ihtilal çıkmak ihtimali vat 

mı? 
- Belki. 
- Canım ona belki, §una belki di 

yorsun. bu nasıl iş? 
- Yunanistandan bahsediyorum 

da ondan. 

Fikret ADIL 

Dünya ... 

-------------~~------~~----, ..... 

Küfeli adam - Be herif, yaya kaldırımda yürünmiyec!iio: 
hala öğrenemedin mi? .• 
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Cami merdivenlerini 
Kirleten Ko~o 

8. 8~935 ~ 
POLi_! 

EMLE TTE TAN 
~·· nınr ....-..--··-........, 

Her Yll Old~~u Gibi Bu Yıl~-
da Şaraplık Uzüm Alınacak zın inkişafı için 

\ Tekirdağ O:z:el aytarımı:z; Jıazı· 

• Yenicamiin merdivenlerini ve 
dış minberini kirlettiğinden dolayı 
mahkemeye verildiği yazılan Koço -
nun duruşması dün. Birinci Sulh Ce
zada neticelendirilmiş ve Koço'nun 
bu işi, dini tahkir mahiyetinde gö
rülmediğinden yalnız terbiyeye uy
mıyan bu hareketinden dolayı 7 gün 
hapsine karar verilmiştir. Koço'dan 
ayrıca l O lira da para cezası alına
caktır. 

Ormanı Tutuşturan Çocuk 
Deli mi, Doktor Aramyorl 
Kcmerburgazda elbise parası ha

zırlamak için kömürcülük yapmak 
isti yen ve Akpınar fundalıklarını 
tutuşturan Hasan üç gündenberi Sa-
rıyer jandarma kumandanlığında 
bekletilmekte ve akli müvazenesi -
nin bozuk olup olmadığı hakkında 
sıhhi bir muayeneden geçırilmesi 
için bir doktor aranmaktadır. Çocu
ğun, hala, muayenesi yapılmamıştır. 
Jandarma komutanlığı bu muayene
yi bugün yaptırabilirse suçlu, tah -
kikat evrakile birlikte İstanbul Cu
muriyet miiddeiumumiliğine teslim 
olunacaktır. 

lzmir, (Özel aytarımız bildiriyor) - İnhisarlar idaresinin bu 
yıl şarapçılık için yaş üzüm rnübayaa etmiyeceği rivayeti bura
daki ve bilhassa Bomuvadaki bağcılan çok haklı bir endişeye 
düşürmüştü. Alınan haberlere göre, lnhisar idaresi her yıl oldu
ğu gibi bu yıl da Ege mıntakasından şaraplık misket ve siyah 
üzüm alacaktır. 

İnhisarlar idaresinin Alsancakta tesis ettiği şarap fabrikasın
da şimdiden hazırlıklara başlanmış, mütehassıs Istanbuldan bu
raya gelerek bilfiil işe başlamıştır. 

Hah ihracatını Çoğaltacağız 
İzmir, (Özel aytarımız bildiriyor) - Daha ucuz gümrük tari

!esi tatbik etmek suretile halılarımızın yabancı ülkelere ithali 
imkanlarının aranması için, alakadar tacirlerin noktai nazarları 
Bakanlıkça sorulmuştur. 

Bugün, Türkofiste halıcılarla diğer alakadarlar bir toplantı 
yaparak faydalı tedbirleri görüşmüşlerdir. Tespit edilen noktai 
nazarlar bir rapor halinde Bakanlığa gönderilecektir. 

Çorumda Peçe Kalkıyor 
Çorum, (Özel aytarımız bildiriyor) - Çorumda peçenin kal

dırılmasına karar verilmiştir. Bundan böyle çarşaf giyilmiyecek· 
tir. 11, bunu bir yayımla bütün işyarlara bildirmiştir. 

Ekmek 8 Kuruşa indi 
M. Kemal Paşa, (Özel aytarımız bildiriyor) - Buğday ve un 

fiyatlan bir hayli düştüğü için Şar Yönetim kurulu 9 kuruş olan 
ekmek narhını 8 kuruşa indirmiştir. Pazara bol miktarda buğday 
gelmekte ve kilosu 3,25 kuruşa kadar satılmaktadır. 

Alacak Yüzünden Cinayet 
Adana, (Özel aytarımız bildiriyor) - Evvelki gün burada 

tıir cinayet işlenmiş, bir işçi hakkını venniyen elçibaşıyı dört 
yerinden bıçakla ağır surette yaralamıştır. Kuzucuklu Mahmu
dun çiftliğinde çalışan Mardinli Ahmet, eski patronu Hamitten 
alacağı olan 25 lirayı birçok defalar istediği halde alamamıştır. 
Alacaklı ile borçlu evvelki gün kanlı fabrika yolu üzerinde kar
şılaşmışlar, Ahmet, sustalı bıçağım çekerek Hamidi dört yerin
den ağır surette yaralamıştır. Yaralı memleket hasanesine kal
dırılmış, kaçan katil, bir dere içinde ele geçirilmiştir. 

Erzurumda Hayvan Sergisi 
Erzrum, 7. A.A. - Dün Erzrumda bir hayvan sergisi açılmış

~ır. Sergi, üç gün halka açık olacaktır. 

Köylülerle Baş başa 
Çankırı, (Tan) - Halkevi köycülük şubesi çevredeki köyleri 

dolaşmış, köylülerle görüşerek dertlerini dinlemiştir. Bu arada 
sıhhi m1.layeneler yapılmış, öğütler verilmiştir. Köycülük şubesi, 
köylünün hükumetteki yan kalmış hertürlü işini takip edeceğini 
bütün köylülere bildirmiştir. 

Çankırı Halkevi üyeleri, köylüler ve köylü çocukları arasrnda 

yor: 
''Beş yıldır yer tutan §arapçılı· 

ğımı:z; günden güne ilerliyor. Şa
raplarımızın iyi evsafta ve kalite 
itibarile dr§ piyasalarda değerini 
arttıracak §ekilde yapımı gerekli 
olacağına göre, §Qrap amillerimizin 
Özel :ııurelte imal ettikleri §arapla
rın da fobrika ayarında olması la
:z.ımdır. 

Halbuki bazı amiller, buna önem 
vermedikleri için §araplarımız; kıy
metten düşüyor. Piyasada değerini 
muhafaza edemiyor. Bunun için, 
buradaki §arap fabriaksının bir o· 
kula fekline aokulması ve müsteit 
gençlere okuloda ataj göstererek 
birer aertilika verilmesi çok fayda
lı olacaktır. Genel direktörlüğün, 
bu okuladan çıkacak genç uzman
ları çalıştffmak ıartile müsaade 
vermesi. meseleyi halletmeğe elve· 
recektir. Bu yol, şaraplarımızın 
hem evsaf, hem de dı§Orı piyasa • 
larda kazanacağı luymct yönünden 
birçok faydalar doğuracaktır. Fab· 
rikanın bir enstitü haline sokulma
•ı, Marmara ve havzasında yapılan 
§arapların temizliğini de temin e· 
decektir. Bafarılması kolay ola11 bu 
imkanın tetkikini inhisarlar Genel 
direktörlüğünden bekliyoruz:.,, 

Ada pazarında 
Tenis ilerliyor 

• Sivrihisar tapu kayıtlarında de· 
ğişiklikler yaptığı iddiasile Ankara 
Tapu memurlarından Styit Sinan'ın 
Ağır Cezada muhakemesi yapılmak
ta idi. Ağır Cezanın işlerini gören 
İkinci Ceza Mahkemesi dünkü du -
ruşma sonunda Seyit Sinan'ın bera
etine karar vermistir. 

• İstanbul, Edirne ve diğer bazı 
yerlerde mübadillere tefviz edilmi~ 
mallar üzerinde suiistimaller yaptık· 
lan iddiasile on sekiz suçlunun Ağır 
Ceza Mahkemesinde duruşmaları ya
pılmaktadır. 

Dün de Ağır Cezaya vekalet eden 
İkinci Cezada, suçlular sorguya çe
kilmişlerdir. Eski lskan Müdürlerin
den Nazmi, arandığı yerde buluna -
matlığından kendisine tebligat yapıl
mak için duruşma başka bir güne bı· 
rakılmıştır. 

Doktorlar arasında 
yardım teşkilat. 

Etibba Odası Yönetnim Kurulu,E
tibba muhadenet cemiyetinin azalan 
arasındaki yardımlaşma şekli üzerin
de bazı tetkikler yapmaktadır. 

Etibba Muhadenet cemiyetinin ha
len 300 iiyesi vardır ve bu üyelerden 
birisi öldüğü takdirde Etibba Muha
denet cemiyetinin hazırlıyacağı bir 
sirkülerle üyelerden toplanan yardım 
paraları ölen doktorun ailesine veril
mektedir. Şu hale göre, Etibba Mu
lıc;denet Cemiyeti üyeleri bir nevi 
hayat sigortasına bağlanmışlardır. 
Bu güzel ve hayırlı yardım şekli üze
rinde 2300 ü aşan üyeleriyle Etibba 
odası da ilgilenmiş ve kendi azaları 
arasında da bunu tatbik etmeyi dü
~ünmüştür. 

Oda yönetim kurulu, geçen kon

Kadm yüzünden bir cinayet 
Evvelki gece Paşabahçede kadın 

meselesinden ağır bir yaralanma ol
mustur: 
Ôğrendiğimize göre, Pa§abahçe -

de Cam fabrikasında amele çavuşu 
Veli ile rakı fabrikasında Alinin ev
veldenberi bir kadın yüzüntlen ara· 
ları açıktır. İki rakip evvelki gece 
yine karşılaşmışlar ve tekrar kav -
gaya başlamı~lardır. Kavgada Ali, 
Veliyi biçakla karnından ağır suret
te yaralamış, Veli de durmamış Ali
yi göğsünden biçaklamıştır . 
Kavgacı yaralılar, hastahaneye 

kaldırılmışlardır. Tahkikat sürmek -
tedir. 

• Nuruosmaniyede terzi Niza -
meddinin çırağı Mehmet, ustasının 
dükkanda bulunmadığı bir sırada 
80 lira kıymetindeki terzi makinesi
ni çalmış ve çarşrya götürerek 1sti
pan isminde bir makineciye satmış
tır. 

Mehmet yakalanmış, makine alın
mıştır. 

• Beşiktaşta Akaretlerde Hristo
nun yapısında çalışan ameleden Hay 
dar, Mustafa ve Hüseyin sıvacı us -
tası Mustafayı dövdüklerinden ya • 
kalanmışlardır. 

• Dün saat 14,5 da Bayazıtta elek 
trik şirketi yanında şoför Alinin i
daresindeki 2066 numaralı otomobil 
ile Kamilin idaresindeki 2305 numa
ralı otomobil çarpışmışlardır. Mü • 

Fundalığı tutuşturan 1/asan 

sademcde Alinin idare ettiği otorno 
bilin çamurluğu ve taksi metresi kı• 
rılmıştır. Tahkitcata başlanmış" 
tır. 

• Fatihte Saraçhanebaşında 159'111 

maralı evde oturan seyyar komisyon: 
cu Ziya zabıtaya baş vurarak aynı 
hanede oturan kiracısı Nuri ve fat• 
manın bir battaniye ile bir caketinİIS 
çaldıklarını ileri sürmüştür. Suçl\J • 
lar, yakalanmışlardır. 

• Hisarda Kızıl Sebze sokağında 
2 numaralı evde oturan Şakir zabı • 
taya müracaat etmiş, denizde balı~ 
avlarken Saim ve onun kardeşi Al•• 
nin attıkları taşlarla yaralandığın' 
ileri sürmliştür. 

• Şoför Mehmed'in otomobilL 
köprü üstünden geçerken Nezir i,. 
minde birine çarparak yaralamı,t'!'' 
Nezir hastaneye kaldırılmış, §Oföt 
yakalanm1şbr. 

grede bunu müzakereye koymuş ise Mezar kazıcılarla Belediye 
de bazı sebeplerden dolayı üzerinde arasmdaki anlaşamamazhk 1 · 
durulmamış ve bu hususta bir karar yer aşıyorlar 

Asi zabitler burada 

verilmesi Birinciteşrin 935 umumi Mezar kazıcılar ile Belediye arasın- GeçCfl mart ayı içinde Yunani• ' 
kongresine bırakılmıştır. Bu mesele da bir anlaşamamazlık çıktığını dün tanda çıkan isyandan sonra toprak ' 
üzerinde ayrıca incelemelere devam yazmıştık. Bu hususta Evkafta ala • larımıza sığınmış olan Yunan za ' 
olunmaktadır. kadar kimselerle görüştük. Bize veri- bitleri burada yerleo::mişler ve ıod 

Adapazarı, (Tan) - Adapazarı len malCımata göre Evkaf mezar kazı "" 
ldmanyurdu Çark gezi yerinde çok Büyük bir tecim ve endüstri cılarına hafiri kubur olarak senet ver günlerde ailelerini de lstanbula gc• 

k 1 b. t · k d U · k tirtmio::lerdir. mu emme ır elJIS Or U yapmış m Z8SI UrUIUyOr miş, bir anJasma temini isin kazacak- :s L -·-' 
ve çalı ma~a bas1amı ur ..,.......,,...,,._.L...:==._---.--.--~-..-.~·------t · - .1.. .. • .A.YPj V'.'l1ğ1Jra ... V"W,...de ... .hıWı~· 

"'rukari1iPrcatm 'tenı le ça 1 ao tri 'fttUzC!sinın Ankaraya taşınması işi tir. Yoksa, toprak, mezarcılara ven· ısı Zizilos'da Yunanistandan gctır' 
gençleri gösteriyor. ne Q\I ay başında başlanacaktır. Is- miş değildir. Fakat mezarcılar senet- tiği ailclerilc birlikte şehrimize gc1 

KÜÇÜK TELGRAF 
HABERLERi 

tanbulun ihtiyacını karşılamak için lerde gösterilen yerlerin tapularını çı mişlerdir. 
müzenin burada bırakılması yolund<l· kartmışlardır. Ve bu duruma göre • i"' 

1 h·b·d· ı H lb k. E kafta yıl Yangınlardan korunmak ır. •• ki müracaatlere bu cihetin aynca tet- ma sa ı 1 ır er. a u 1 v .,. 
kik edildigi bildirilmiştir. Oğrendiği- larca bunlarla uğraşmış. aleyhlerine Belediye tiyatroların yangından lcO 

• Adapazarı, (Tan) - İdmanyur- mize göre. şehrimizde büyük bir te· dava açmış ve bir sonuç elde edeme· runması için bir talimatname yapııııf 
du ile Gcnçlerbirliği arasında bu cim ve endüstri müzesi kurulması ka den mezarlıklar belediyeye geçmiştir. tı. Bu talimatnamede tiyatrolara ç~ 
hafta oynanan maçta İdmanyurdu rarlaşmıştır. Ekonomi Bakanlığı bu Bunun üzerine Evkaf ta bunlarla uğ- lik perde konması gibi bazı tedbir ça• 
3 - 1 galip gelmiştir. iş üzerinde bazı etütler de yaptırmak raşmayı belediyeye bırakmıştır. Her releri gösterilmekte idi. Fakat, aıatc• 

• M. Kemalpaşa, (Tan) - Bur- tadır. Müze, Türk tecim ve endüstri- iki dairenin ididası da birleşmekte ve darlarca bu talimatnamede tatbik iıt1"' 
dur Halkevi koruması altında çalı- sinin canlı bir meşheri olacak, Balkan bu işte 6 mezar kazıcısının 20 küsur kanı görülmemişti. Bunun üzerine ~ 
şan Yıldmmspor kulübünden beş ki- tarın en büyük daimi nümune sergisi varisleri haksız görülmektedir. Bu • lediye bu talimatname üzerinde de~14 

şilik bir bisiklet trupu Bursadan bu- haline getirilecektir. Müzenin, Çıra - nunla beraber bunların ellerinde de şiklikler yapmağa karar ve:n;ıi~tır: 
raya gelmişlerdir. Gençler 26 günlük ğan sarayında kurulması çok muhte- tapu senetleri vardır. Bu tadilat en kısa zamanda bıtı~le~ 
bir turneye çıkmışlardır. Trup, Su- meldir. Bu takdirde, diğer mühim ser Genel nüfus sayımı bürosu cek ve önümüzdeki mevsim tatbıka 
sığırlık yolu ile Balıkesire gitmek gilerin de burada kurulması mümkün geçilecektir. 
üzere kentimizden ayrılmışlardır. olabilecektir. Genel nüfus sayımı ilbaylık mer-

• M. Kemalpaşa, (Tan) _ Cey- kez bürosu kurulmuştur. Büroya ls- Çocuklarm diş bakımı 
han ilrebaylığından buraya atanan Alemdağı yangmı lahkikah tanbul 11 Kurultayı Üyelerinden • . k cııft"' 

,. Alemdagı yangını tahkikatı dün Suphi, Mektupçu Osman, Uray Mu- Türk diş hekimlennın çocu _..ı 
yeni il'"ebayımız Hayri Ege kentimi- k erkezinde a'"tıkl .. -,. Usküdar kayınakamtıg· ı tarafından amelat Direktörü Zühtü, Harita Şu- geme urumu m :ıı .laJI ze gelerek yeni ödevine başlamıştır. d" d" a · daimi bir asistano 

bitirilmiştir. Araştırma ve tetkiklerin beler Direktörü Galip memur edil - ış ısp nserıne • ..:..t 
• Merzıfon, (Tan) - Hava Ku- - b k eh • · d t n nm !il diş bel'~ verdiği netice, yangının oradan ge· mişlerdir. Bunlar, komisyon halinde aş a § rımız e a ı 1 :ıı • ti 

rumu için çalışmalar devam etmek- kl d }erinden 15 kişilik bir heyetin hızıne ~ 
tedir. 58 köy mümessilleri Merzifon- çen bir yolcunun attığı bir sigara a- çalışaca ar ır. kararlaşmıştır. Kurum idare beye~ 
da toplanmışlar. 1362 lira taahhüt et- teşindcn meydana geldiği merkezin- Aydm, Isparta Emniyet Kültür direktörlüğüne ba§ vurın°~ 
mişlerdir. Şehrimizden şimdiye ka- dedir. 1 ki k 1 d d" 1 . . t davi.si ger Iki gün kadar devam eden bu bu··. memur u arı me tep er e ış erının e ~.,., 
dar 1470 liralık taahhüt yapılmıştır. k f k" kl d" a sere gv 
Y k. 5754 1. b 1 k d v. ük fundalık yan"ını Alcmdag~ındaki Beyog~ lu Merkez Memuru Hida • en a ır çocu arm ısp n ·öJ4 

e unu ırayı u ma ta ır. d 1 t 1 t> derilmelerini dilemiştir. Mektep 1 •• 
• Merzifon, (Tan) - Gümüşhacı eve orman arını da tehdit etmiş yet Koçak. Aydın Emniyet Memur· releri, çocukları mektepler açılıtı-

köyünde, inhisar idaresinde bir yan- ise de kaymakamlıgın aldığı tedbir- !uğuna tayin edilmiştir. Hidayet Ko-
gın çıkmıştır. Merzifon itfaiyesinin lcr ve Usküdar temizlik amelesinin çak, dün vazifesini bırakmıştır. Ye- dispansere yolhyacaktır. 
yardımı ile ateş genişlemeden sön- bol vesaitle yaptıkları yardımlar sa- rine merkez birinci komiseri vekalet Mısıra fmdık ve taze meY~ 
dürülmüştür. yesinde bu tehlike bertaraf edilmiş etmektedir. .. • .. • ıni1'4 

• Çorum, (Tan) _ Sıcaklık göl- ve tek bir ağaç dahi yanammıştır. Öğrendiğimize göre, Aydın Emni- Son gunlerde Mısıra muhtnı "l\4 
gede 30 zu bulmuştur. Buna rağmen '::!'ahkik~t evrakı bugün ilbaylığa yet Memuru Şükrü de Isparta Emni- darda taze meyve ve taze fındık go 
geceleri çok soğuk olmaktadır. verılecektır. yet Memurluğuna tayin olunmuştur. derilmeğe başlanmışbr. ~ 

~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~!!!!!!~!!!!!!!!~!!!!!!~!!!!!!~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~~~~~!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!~!!!!!!!~~!!!!d" 
Diye de apartmandan çıktı! \ mü param parça edebilir. Rezil ı bir şeyi~. Fakat, istediğim va • ı Bunları bilmek insanın kofluğu- ı litledim. İçeride u~uyoruın !~ı 

Belli idi ki, üzülüyordu, ıkor:ku· olurum, bütün gizli tuttuğum ta kit en yuksek okumayı yapmış· nu gideriyor, her yerde her şe • nırlar. Yalnız sokaga çıktıı;~, 
yordu, özgenliği daralmıştı, bir raflarımla meydana çıkabilirim? !arla bir olabiliyorum. Şeytanın kilde konuşabilmek için bir~ok hizmetçi biliyor. Önunl~ da ~e, 
an önce gitmek için ivediyordu. umudlarım söner, hayallerim yı- bile aklına gelmiyecek kurnaz - imkanlar veriyor, zekayı terbıye tan anlaştık. Bu gece beyle 

No. 81 

YOSMA! 
Etem izzet BENiCE 

Diye, yatak odasından çıktı. 
Sonra, birden geriye döndü: 

- Az kalsın, Tufandan aldı -
ğım paralan da çantanın içinde 
götürecektim .. 

Dedi, çantasından çektiği beş 
elli liralığı komodinin gözüne 
attı: 

- Burada dursunlar.. Yarın 
alırım .• 

Diye yürüdü. Acele ediyordu. 
Bu acele ile ve.. kafasının için
den konuşa konuşa apartman ka 
pısmı kapadı. 

- Yosma, gün gelecek, kur
tulacaksın ... 

Diye merdivenleri indi. 
- Çok geç kaldım ama, kim

seye çaktırmadan bu geceyi sa-
. 'WU§tura~~W~em mesele ıok .. 

p it id ken kılır. İyisi mi onu parasız bırak- Irkları .gösteriyorum. Şimdiye ediyor. çer. t 
.. ~!!~-~.-- 1~~- ~----~-~--- · ··· mamak, _iyi kullanmak lazım. Yi k~dar hıç ~ir işimde fa~s~ verme Şoför Pangaltıyı geçerken sor GUney uy&J1~ ... 

Araba hızla Pangaltıya doğ - ne para ı le, şunla bunla, kanıyor dım. Hepsı tıkırında gıdı yor. E- du: -----·············· ı<O' 
ru gidiyor ve .. Gizli apartman· da beni bırakıyor. ö yüzden işi- ğer sonuna kadar böyle götüre· - Nerede duracağız?. Yosmanın sabahladığı ve eve 
mnda kılığını değiştiren genç mi yürütüyorum. Ya, eskisi gibi bilirsem ondan sonrası için de Bu soru genç kadını düşünce- ku, heyecan, merak içinde . 
kadın kafasını arabanın kadife eve gelmiyorsun .. Diye de gü - mesele kalmıyacak. Demek ki, }erinden ayırdı. ı döndüğü gecenin gündüzi~d!~0e 
yastığına yaslamış düşünüyor - rültü çıkarsaydı ne olurdum'!. ö biitün bu başarıklan ortaya ko- - Biraz daha ileride.. Doktor baygın, ateşle~. ıçı ~ 
du. vakit hiç bir şey yapmama im - ya bilmem için yaradılışımda, ze Dedi. Dışanya baktı: uyuyordu. Bir .;ırahk gozle 

- Bu çıkışlar lbenim için çok kan kalmaz, bütün kurtuluş yol - kamda, ruhumda hafızamda bir - Öo .. Çok kar yağıyor! actı. 
tehlikeli. Bir kötü rastlama, bir larım kapanırdı. Şimdilik pta • üstünlük var. G~zete okumam Ve .. Kendi kendisine söylen - ... _Güney .• 
terslik bütün planlarımı alt üst mm verdiğim amaçlar yolunda da çok faydalı oluyor. Önları o- di: Güney .. 
edebilir. Canımı dişime ahp çıkı ilerliyor, rahatım, memnunum. kumam, bana her gün için bir - Görünmeden apartmana Sevgilim .. 
yorum. Fakat, başka ne yapa bili Ama, bunu böyle yürütebilmek çok yenilikleri öğreten bir okul- girmeliyim ve .. Böyle gece çık - Karıcığım: "ırO" 
rim?. Babalık para istiyor. için ne zorluklar çekiyorum, ne luk hizmetini yapıyor. Gazete malarını da pek seyrek yapma- Diye inledi ve .. Onu çag d•f 
Parrrra. Onun bu gözü doymaz- sıkıntılara giriyorum? Bu gece bilgimi arttırıyor, bilmediğimi lıyım. Hasta bakıcı doktorun yanıt11'ta' 
lığını bir mesele çıkarmadan ya gösterdiğim cüret bile her türlü öğretiyor, zihnimi açıyor, fikri - Araba Ösman Be~e doğru iler dı. Marika da odadaydı ... D~: 
tıştırmak gerek. Biraksam, bir zorluktan üstündür. mi yükseltiyor, kafamın boşlu . terken onun da kalbınde sızıyan, kırk derece ateş içinde b<?Y 
daha yanına uğramasam belki Kendi kendime de şaşıyorum. ğunu gideriyor, konuşmamı in. korkudan artan bir çarpma var- - Güney .• 
hiç bir şey olmaz, beni bulamaz. Nasıl yerine göre bütün bu in - celtiyor, düşüncelerimi düzelti . dı. Fakat, kendi kendisini tesel- Güney.. dıl g6.' 
Fakat, bundan da çok korkuyo - c~likte:i, z~~lukları bir\ar~da evi y~r. Bunlardan başka yurdun i- li ediyordu: Diye inl~r ve onu yanın ıevi ı-
rum. Bir tutarsa dediklerini ya- rıp çevırebılıyorum. Benım ne çınde, dışında ne var ne yok, ne- - Moruk du}rmaz. Yatıyor. mek, ateşlı avuçlarının 3 arl 
P,ar. Öldürebilir, ~üzümü gözü • lÜksek bir okl.lmam var) ne de ler oluY,or2 her şeyi bildiriY,or. Beni aratsa bile yatak odamı ki- [Arkası "-1 
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Duyumları :,.p O R Radyo 
MACARLARLA ÜÇÜNCÜ MAÇ 

Macarlar Pera - Şişliyi 
Dün 3 - 2 Vendiler 

--.. .............. ------.......--------- ........ Alman Radyolarında 
Spikerler Seçiliyor PROGRAM 

11 ACustos Pazarı ser. 23: Duyumlar. 23,ıs: Ara. 24: Ge
ce müziii. 

BUDAPEŞTE BRESLAU 

Alman radyolarında geçen sene 
olduğu gibi bu yıl da dinleyicilerin 
seçimiyle her radyo İ!Jin birer yeni 
spiker işe alınmıştır. 

zetecidir veya eskiden bu işle uğra~· 
mıştır. 

Ujpeşt Macar amatörleri 3 üncü 
1naçlarını dün Taksim stadında Pe
tahlarla yaptılar. 

Pcra, bu maça Şişliden aldığı iki 
0Yuncu ile takviyeli bir şekilde çık
~ı~tı. Miısabakayı Beşiktaştan Sad-

kikasında çok güzel bir pas alan orta 
akıncıları sıkı bir sa~ şutle ılk golü 
yaptı • 

Bu golden sonra canlanan Pera 
akıncıları Macar kalesine birkac 
tehlikeli akın yaptılar ve bir iki m~ 
hakkak gol fırsatı kaçırdılar. Oyun 
b~ndan sonra tam bir arsa oyunu ha 
lıne döküldü. Halk hakemin yaptığı 
yanlış hareketlere giİlüyordu. Bu sı 
rada Pera aleyhine olan bir korner
den Macarların en iyi oyuncuları o
lan sol içleri ikinci golü kaydetti ve 
birinci devre O - 2 Peranın mağlubi
yetile neticelendi. 

20: Piyano konseri. 20.40: Konferans. 
21.10: Caz birliğile şarkı. 22.lS: Duyum
lar, spor. 22.45: Orkestra konseri. 24: 
Çingene müziği. 

20: Yabancı memleketlerdeki vatandaş
lara yayım. 20.50: Reportaj. 21: Duyum
lar. 21.10: Büyük radyo orkestrası (Şar
kılı konser). 23: Duyumlar. 23 ·ı ı : Tek
nik yayım. 23.40: Münih'ten röle. 

Ulusal Sosyalist Almanya bu yü
rüyüşiyle radyolarından işittirdiği 
sesleri de koyu H itleristlerden seç
mektedir. Şimdiye kadar işe ba lı
yan spikerler 12 yi geçmiştir. Yeni 
ı:pikerlerin çoğu ~2 ile 25 yaşların
dadır. Bu gençlerın bazıları 1932 yı
lında Ulusal Sosyalistlik uğrunda 
yaptıkları propaganda yüzünden li
senin son sınıfından çıkartılarak 
yüksek tahsillerinin önüne geçilmiş
tir. Bundan sonra bu gençler Hitler 
için birer kuvvetli propagandist ke
silerek sokaklarda tabanca ile diğer 
partizanlar tarafından yaralanmış
lardır. 

Spikerlerin seçimi geçen seneyt. 
benzer bir şekilde olmuştur. Şöyle 
ki, spikerliğe namzet olanlar bir 
grup halinde seyyar bir r~portaj 
kamyoniyle bir miting yerine, geçit 
resmine veya ulusal bir bayram gü
nünde yapılan merasim mahalline 
gidilerek orada spikerler görgüleri
ni anlatarak söyledikleri plaklara 
zaptedilmekte ve sonra bunlar rad· 
yo istasyoniyle yayılmaktadır. Her
kesin reportajına birer numara veri
lerek her dinleyici bcgendiğini rad
yo idaresine bildirir. En çok rey ka
zanan plak sahibi spiker tayin edilir. 
Bu seçimde yalnız ses güzelliginc 
değil, söyleyiş tarafına ve spikerin 
bu işteki değeri anlaşılır. Gelecek 
haftaki sayfamızda yeni spikerlerin 
adlarını bildirmek ve fotoğrafilcrini 
koymak suretiyle okuyucularımıza 
tanıtacağız. 

tı ıdare etti. 
. Biz burada yalnız hakemin idare

;ızliğini yazmak istesek. bu sütun -
~rın kafi gelmiyeceği kanaatinde -
Yıl. Öyle bir müsabaka ki, bir didiş
me, bir kör döğüşÜtlden başka bir 
§ey değildi. 

.Biribirini takip eden bariz ofsa -
}'ıtler, favuller bir türlü hakem ta -
rafı.ndan görülmiyordu. Herkes bu 
~a.lıyetleri tam bir buçuk saat azap 
~ınde seyretti. Eğer Macarlar Cen -
~ı_lrnence hareket etmem~ olsalardı, 
ıç şüphe yok ki, bu müsabaka daha 

tatsız neticeler verebilirdi. 
t ~.üsabakayı bir maçtan ziyade, 
raJı komik bir hale sokan hakemin 
b~ maçın idaresini nasıl kabul etti
f'ne hayran edişidir. Hele yabancı
arla yapılan maçlarda hakem komi-
te · · sını ikaz etmemek elden gelmiyor. 

1 
Başka anlatılacak birşey olmamak 

t
a beraber, bir parta da maçı anla -
alım: 
d"~lk devrede sıkı bir rüzgar altına 
uşen M'ilcarlar sezon yapan ve fok durgun bir halde bulunan Pera-
ılar karşısında oldukça canlı bir o

Yun oynadılar. Bundan evvelki ya -
Z~latınuzda da kaydettiğimiz gibi, 
tger Macarlar, bir arsa oyunu oyna
lll~ış olsalardı, Perayı çok feci bir 
lllaglubiyete uğratabilirdi. 
~yunun ilk dakikalarında en ace

rnı bir futbolcünün bile kaçırmıya -
tağı birkaç muhakkak gol fırsa -
tını kaçırdılar. Oyunun 13 üncü da-

~::::=====:::;: 
Alrnanyada Y< ler nasll 

yakalanac~ __ e1r ? 
b' 'Sertin, 7 (A.A.) - Havas Ajansı 

,'!diriyor: Nazi Partisi ileri gclenle
~ı.nd~n Dr. Zarnak. Almanyada Yahu 
d~lerı.n ne gibi ahval içinde tevkif e
tıılebıleceklerine dair bir yazı yazmış 

r .. Bu ahval şunlardır: 
Bır Yahudinin, Alman misafirpcr • 

::~ğini suiistimal ederek bir Alman 
y ıu ue naile arasına çıkması, bır 

ahudinin bir baloda küstahane bir 
~~r~tte gürültü çıkarması, bir Yahu-
!"ı? .Alman kaplıcalanndan herhan

it bırındc gürültüyü mucip evza ve et 
:ar takınması. Bu suretle hareket e.;.n Yahudi, umumi nizamı ihlal et -
d.1! ~yılır. Bundan başka bir Yahu-
01 ~ır Almanın izzeti nefsini incitirse 
:t' lınan §iddetc müracaat edebilecek 
ır. 

kaynayan madenin 
içinde eridi 

k ~~~~· 7.A.A. - Porteferraho'da
lt~ Uyuk bir medeni endüstri fabrl -
(! 11 amelesinden Güeseppe Alleri a
\JJnda .~ir amele bir kalhanenin pota
ıv~ duşmüıtür. Zavallının cesedi ze
,ıe an. halinde bulunan madenin için
bi enyerek ortadan kaybolmuştur. 
rçoğu da hafif yaralıdır. 

İkinci devrede Peralıları daha can 
it gördük. Bir hücumda kalenin ö -
nünde bir karışıklık oldu. Ve Pera
lılar topu elle Macarların kalesine 
soktular. Herkesin gördüğü bu va -
ziyeti şaşırmış bir halde olan hakem 
görmedi ve bunu gol saydı. 

Derhal hücuma geçen Macarlar da 
bir gol kaçırdılar. Maamafih çok 
geçmeden 3 üncü gollerini yine sol 
içlerinin çok güzel bir kafa vuruşile 
kazandılar. Bir hücumda Bambino 
bir kafa vuruşile oyunun en güzel 
golünü yaptı. Ve müsabaka 2-3 Pe
ranm mağhibiyetile neticelendi: .. 

Macarlar, Ankarada cumartesı gu
nü birinci maçlarını Ankara gücü -
Gençler Birliği karışığıyle, Pazar 
günü de Ankara karışığıyle oyniya-
caklardır. 

Sadun G. SAVCI 

Futbol heyeti toplandı 
İstanbul futbol heyeti dün ak -

şam ilk içtimaını yaparak senelik 
proğramının tesbiti için bazı ka • 
rarlar vermiştir. 

Mallarımızm deOerini 
düşüren bir firma 

Mersin, 7 (Hususi muhabirimiz bil 
diriyor) - Burada bir ihracat fir -
masının Almanyaya sattığı 44 ton 
pamuğun kasten ıslatılmış olduğu 
için Türkofisçe meselenin adliyeye 
verildiği yazılmıştı. Bu işin iç yü -
zünü bildiriyorum: 

Baden Powell'in yerine 
!ıe~tokholm, 7.A.A. - Dagena Ny· 
.\ef'e; ~azetesine göre, dünya izçiliği 
l:ıu 1 

.. .o...ord Baden Povell yaşı gelip de 
ile ldevden çekildiği zaman kendisi+ 
dolf sveç V eliahdi Prens Gustav A-

halcf olacaktır. 

Firma 934 senesinin birinci ki • 
nun ayında Almanyada bir müesse
seye 44 ton pamuk satmıştır. Pa -
muklar, Hamburga gidince alıcı, 
bunların Presse edilirken kasten 
s~kletini arttırmak için ıslatıldığını 
bınaenaleyh kabul edilmiyeceğini 
bildirmiştir. Bunun üzerine Bremen 
birsasından bir eksper ve iş banka
sı Hamburg şubesi direktörü Tahir 
Kevkep ve diğer bir zat tarafından 
bir eksper heyet tayin edilmiştir. 
Bu heyet pamuk balyesinde ıslan • 
mış ve yolda küflenip çürümüş o • 
lan ıPamuk mikdarını tesbit etmiştir. 
Bunun üzerine sigorta kumpanyası -
na müracaat edilmiş, kumpanya bun
ların kasten yapılmış olduğu cihet
le zarar ve ziyanı ödiyemiyeceğini 
bildirmiştir. Pamuklar elan Ham • 
burgda beklemektedir. Bu firmanın 
yaptığı bu şekildeki kasdi muamele
ler ilk değildir. Bir defa da nümu -
neye muvafık olmıyan fena buğday 
gönderdiği için lsviçre mahkemesi 
tarafından yekun illerinden yüzde 
9,5 tazminata mahkum edilmiştir. 

Bundan başka konşimentosuna kas 
ten yanlış tarih koyduğu için de % 
1 cezaya çarpılmıştır. Bu suç İsviç
redc cezalandırıldığı i!Jin mahkeme
ye verilmemiştir. 

BÜKREŞ 

12: Kilise konseri. 12.15: Orkestra . 
13.15: Duyumlar. 13.20: Plak. 13.45: 
Spor duyumları. 13.55: Plak. 14.15: Du
yumlar. 14.40: Plak. 17: Köylü yayımı. 
18: Corologos cazı. 19: Duyumlar. 19 ıs· 
Cazın ııureği. 20: Sozler. 20.20: Plak. 

0

21; 
Sözler. 21.20: Salon orkestrası. 22: Spor. 
22.10: K~nserin ııureği. 23: Duyumlar. 
23.20: Plak. 

PRAG 
!9: Radyo piyesi. 20: Duyumlar. 20.05: 

Pl.~k; . 20.10: Duyumlar. 20.15: Karışık 
muzıklı yayım. 21: Radyo piyesi. 21.40: 
Radyo orkestrası. 22: Duyumlar. 23.15: 
Duyumlar. 23.3.S: Plak. 23.40: Almanca 
duyumlar. 23.'45: Hermann Şrammel mü
ziği. 

VARŞOVA 

20.25: .. Plak. 20.50: Skeç. 21: Reportaj. 
21.45: Sozler. 21.50: Duyumlar. 22: Schu
mann'ın fantazılerinden. 23.30: Lemberg
den: Şen yayun, 23: Spor. 23.20: Süel 
müzik. 24: Sözler, plak. 

MOSKOVA 
18.30: Edebiyat. 19.30: Konser. 22: Al

manca yayun. 22.55: Kıztl meydandan rö
le. 23.05: İngiliıce yayım. 24.05: Alman
ca yayım. 

HAMBURG 
. 2~.~s:. Arsıulusal tenis şampiyonluğu 

bıldırımı. ,20.35: Spor. 20.50: Hava rapo
ru. 21: Pıyes. 22: Orkestra konseri. 23: 
Duyumlar. 23.25: Yüzme ~ampiyonluğu. 
23.50: Dans muziği. 

BRESLAU 
20.30: Gazete duyumları. 21.10: Ak

ııam müzigi. 22: Münih'ten röle. 23: Du
yumlar. 23.30: Aktüalite. 23.45: Dans mü
ziti. 

M 0 N 1 H 

20.30: Spor. 20.SS: Şiir. 21: Mascagni
nin "Cavalleria Rusticana" operası. 22: 
Akşam konseri. 23: Duyumlar. 23.30: 
Dans. 

• 12 A~ustos Pazartesi 

BUDAPEŞTE 

20.35: Hikayeler. 21.05: Opera orkes
trası. 22.30: Duyumlar. 22.55: Melles yay
lı uzlar kuarteti. 24: Cazbant. 

BÜKREŞ 

13.15: Uk ve durumlar. 18: Or\tcstra. 
19: Duyumlar. 19.15: Konserin süreği. 20: 
Sö::ler. 20.20: Pllk. 20.SO: Duyumlar. 21: 
Sözler. 21.15: Piyano - şarkı. 22.05: Sak
safon solo. 22.30: Duyumlar. 22.SO: Rö
le konser. 23.15: Yabancı dillerle duyum
lar. 23.15: Konser. 

PRAG 
20.10: Plak. 20.15: Duyumlar. 20.25: 

Yeni Çek şarkıları. 21.30: Edebiyat. 21.50: 
Kontrbas muziği. 22: Duyumlar. 22.20: 
Sözler. 22.35: Kuartet müziği. 23.15: Du
yumlar. 23.30: Plak. 23.45: Almanca du· 
yumlar. 

~ARSOVA 
21.10: Müzikli şen yayım. 22: Duyumlar. 

19.45: Havayen ._:tar (plak), sözler. 
22.10: Konferans. 22.15: Senfonik konser. 
23: Spor duyumları. 23.06: Duyumlar. 
23.10: Küçük radyo orkestrası. 

MOSKOVA 
18.30: Puccini'nin "Tosca" operası 

(plak ile) 22: Dans müziği. 

HAMBURG 
20: Reportaj. 20.15: Dans müziti. 21: 

Duyumlar. 21.10: Karışık müzikli yayım. 
22: Handel'in eserlerinden konser. 23: Du
yumlar •. 23.25:. Ara. 24: Opera milliği. 
(Mozart, Verdı, Çaykovıki.) 

BR 'ESLAU 
19.30: Aktü~lite. 19.50: Köylü yayımL 

20.05: Mandolın6 müziği. 21: Duyumlar. 
21:10: Ulusal yayım 22: Halk şarkıları. 
23 · Duyumlar. 23.30: Gece müziği. 

MÜ N t H 
20.05: Mandolin miıziği. 21: Duyumlar. 

21.10: Skeç. 22: Karışık yayım. 23: Du
y~m,1~.r. 23.20: Program uasL 24· Gece 
muzıgı. · 

• 

MÜ N 1 H 
20.30: Marşlar. 21: Duyumlar. 21.10: 

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

• 14 Ağustos Çarşamba 

BUDAPEŞTE 

20: Çingene orkestrası birliğile Macar 
şarktları. 21: Şiirler. 21.30: Opera orkes
trası. 22.10: Dış siyasa. 23: Duyumlar. 
23.30: Caz. 24.10: Konferans. 24.2.S: Çin
gene müzici. 

BÜ KREŞ 
13 - 15: Plak ve duyumlar. Sandou 

Marou orkestrası. 19: Duyumlar. 19.15: 
Konserin süreği. 20: Sözler. 20.20: Plak. 
20.50: Sözler. 21: Sözler. 21.15: Oda mü
ziği. 21.45: Şarkılar. 22.05: Radyo salon 
orkestrası. 22.30: Duyumlar. 22.50: Kon
serin süreği, 23.15: Yabancı dillerle du
yumlar. 23.25: Konserin süreii. 24: Plak. 

PRAQ 
20.40: Dans müziği. 21.25: Sözler. 

21.'40: Kenser için birkaç söz. 21.45: To
rino'dan röle: Puccini'nin ''Edgar" opera
sı. 

VAR ŞOVA 
19.15: Koro konseri. 19.30: Sözler. 

19.50: Klasik valslar (pll'lk). 20.0S: Yarın
ki program. 20.15: Reklamlar. 20.30: Şar
ktlar. 20.50: Reportaj. 21: Avcılık. 21.45: 
Duyumlar. 21.55: Konferans. 22: Şopen 
konseri. 22.30: Şen yayım. 22.40: Şarkı
lar. 23: Spor. 23.06: Duyumlar. 23.10: 
Küçük radyo orkestrası, dans plağı. 

'MOSKOVA 
18.30: Artistik yayun. 19.15: Konser. 

20.30: Plak. 22: Çekçe yayım. 23.05: tn
ıilizce yayım. 2'4.05: Almanca yayını. 

HAMBURG 
20 1 0: Berlinden röle. 21: Duyumlar. 

21.156: Ulusal yayun. 21.45: Bando mı
zıka. 23: Duyumlar. 23.15: Olimpiyat 
servisi. 23.30: Muzikli program ara$ı. 
24: Haendel'in eserlerinden konser. 24.30: 
Keman - flüt konseri. 

B RE S J, A U 
20: Eğlenceli müzlk. 21: Duyumlar. 

21.15: Ulusal yayım. 21.4.S: Aktualite. 22: 
Skeç. 23: Duyumlar. 23.30: Dans müziği. 

M 0 N l H 
20: Skeç. 20.30: Aktüalite. 21.15: Ulu

sal yayım. 21.45: Zithar müziği. 22: Skec;. 
23: Duyumlar. 23.20: Program arası. 
23.30: Berlin'den nakil. 24: Gece müziği. 

• 15 A~ustos Perşembe 

BUDAPEŞTE 
19: Dans müziği. 20: Konferans. 20.55: 

Plak. 21.20: Reportaj. 22.1.S: Duyumlar. 
22.40: Süel konser. 24.10: Çingene muzi
fi, 

BÜKREŞ 
13 - 15: Plak ve duyumlar. 18: Orkes· 

tra konseri. 19: Duyumlar. 19.15: Konse
rin süreği. 20: Sözler. 20.20: Popüler Ro
men müıiği. 20.50: Sözler. 21.15: Radyo 
22.30: Duyumlar. 22.50: Hafif miizik (rö· 
salon orkestruı. 22.05: Konserin süreği. 
le). 23.15: Yabancı dillerle duyumlar. 
23.25: Konserin ımreği. 

PRAG 
Köylü yayımı. 21.50: Dans muziği. 22.30: 

K 
20.15: Süel konser. 20.55: Sözler. 21.10: 
arıııık yayım. 23.15: Duyumlar. 23.30: 

H
2 

ava raporu. 23.35: Almanca duyumlar. 
3.40: Cazbant. 

VARŞOVA 
19.45: Plak. 20.os: Yarmın plakları. 

2?.I~: Reklamlar. 20.30: Plak. 20.50: Ak
tualıte. 21: Orduya hitap. 21.45: Duyum
~ar. 21.55: Konferans. 22: Senfonik or -

cstra. 22.30: Tiyatro. 22: Spor. 23.15: 
Duyumlar. 23.20: Küçük radyo orkestrası. 

MOSKOVA 
18.30: Ulusal müzik. 19.15: Konser. 

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

HAMBURQ 
20: Ka_dın yayımı. 20.10: Müzikli skeç. 

20.'40: Pıyano birliğile bariton. 21.10: 
~anıı müziği. 23: Duyumlar. 23.25: Ser-

2gı syervi~i. 23.40: Müzikli program arası. 
4: enı müzik. 

Arnerikanan teessUrlerl 
ti~okio: 7 A.A. - Tokio'daki Ame 
te~n )bUyük elçiliği yönetgeri (müs 
~iy:rı bugün Dış Bakanı muavinini 
asın et ederek Vanity Fair mecmu
lrar da J_apon imparatoruna karşı ha 

etarnız b" k "k •· · d .. türu ır arı atur neşrın en o-
•ilf) ~~erikan hükumetinin tees -
rrıerf ~1~1 bildirmiştir. Yönetger, A
~nın, Japon ulusunun impara-

Bundan başka Bern elçiliği firma 
nın Zürihte diğer bir firmaya iyi 
bir cins nümune mucibince sattığı 
buğdayların çok adi, kurt dolu ve 
yalnız hayvan yemi olabilecek şe -
kilde olduğunu bildirmiştir. Bu iş 
için de birçok şikayetler yağmıştır. 

toruna olan bağlılık ve baylılık (sa
dakat) duygularına hürmet ettiği -
ni ilave etmiştir. 

13 Aöustos Sah 

BUDAPEŞTE 

BRESLAU 
20: Akşam miıziği. 21: Duyumlar. 

21.10 D.ans müziği. 23: Duyumlar. 
23.30: Çıngene müziği, 24: Yeni müzik. 

Kavun, Karpuz Ucuzladı 

20= Arsıulusal talebe şampiyonluiu so
nucu. 21: Harpa konseri, 21.30: Skeç 
23.30: Duyumlar. 24: Çingene müzifi. 

BÜ KREŞ 
13 - .ıs: ~.lak ve duyumlar. 18: Radyo 

K~nserın sureği. 19.50: Sözler. ıo.ıs: 
saıon or~estras_ı. 19: Duyumlar. 19.15: 

MÜ N t H 
20: Karışık müzik. 21: Duyumlar. 21.10: 

A,·rupa hükumet merkezlerinin müzik 
p~rçalarr (Röle). 23: Duyumlar. 23.20: 
Çıngene müziği (Budapeşte'den). 23: Du
yumlar .. 23.20: Çingene müziğinin süreği. 
24: Yenı müzik. 

• 

Karakteristik nokta şuradadır ki, 
spiker olanlardan çoğu da genç ga
zetecilerdendir. Her nedense Alman 
radyolarında spiker seçilenlerin yüz
de ellisine yakını ayni zamanda ga- T. B. 

HER HAFTA BiR ÖGÜT 
• Uzun dalgalar 

en iyi 
hangi saatlerde 
dinlenilir 

Gü?düzleri radyo dinliyenler bilir· 1 mazlar. Ankarada gündüzleri geceye 
lcr kı, en uzun, yani 1000 ile 2000 nazaran çok daha ıyi işitilir. Bunun 
metre dalga uzunluğl! arasındaki gön- sebebi uzaklık veya yakınlıktan ziya
derici postalar ve bilhassa bunların de komşu dalgalarda yayım yapan is· 
uzakça olmaları günün her vaktinde tasyonların o saatte çalışmamaların
iyi alınmaz. Ankara ve Istanbuldan dan ve Ankarayı serbest bırakmaların 
başka bu dalgalarda yayım yapan dandır. 
postalardan en belli başlıları Deuts- Moskova ~ünün her saatinde ayni 
chlandsender (Berlin), Droitvich durumda gelır. Varşova sabahları ol
(Londra), Varşova, Moskova, yeni dukça iyi gelir, ögleden 11onraları bi
yapılan (Romanya) ve daha bazı raz daha kötüleşir, akşamları en iyi 
Sovyet istasyonlarıdır. Bunlardan bi- işitilen istasyonlardan biridir. 
ribirJerine nispetle en iyi işitilenleri Yüksek Alman ve lngiliz dalgaları 
Moskova ve Varşovadır. İkin- sabahları zararsız gelmekle beraber 
ci derecede dinlenenler diger bazı öğleye doğru fenalaşırlar ve bir müd
Sovyet istasyonlarile Droikviç, Bro- det hiç işitilmezlcr. Bu iki istasyon 
sov (eski 20 kilovatlık halile) ve u- akşam üzerinden saat 23 çe yakın za
zak lsveç ve Fenlandiya postalarıdır. mana kadar da oldukça fena gelirler. 

Ankara ile lstanbula gelince, kom- nihayet 23 ten itibaren en iyi işitilir
şu dalgalardaki postaların yakınlığı ler. 
yüzünden uzaklardan hiç dinleneme- Brasov 20 kilovat ile <ialışırkcn 
diğinden şikayet edilmektedir. Uzak gündüzleri her saatte olduksa iyi din· 
istasyonlardan bir kısmı gündüz ç_ia- leniyordu. Akşamları ise büyük Mos
ha iyi işitilir. Çünkü dalgalar orta kova tarafından taciz edildiğinden 
dalgalar -gibi güneşten müteessir kal· çok fena, veya hi_ç işitilmiyor. 

Küçük 
Dalgalar 

YAZl : 12 
49, 1 metre dalga uzunluklu ve 

VUC işaretini taşıyan ikinci bir Hint 
istasyonu da Calküta'da çalışır. Bu 
postanın yarım kilovat anten enerjisi 
gibi zayıf olmasile beraber hazan pek 
iyi işitilir. Çalışma saatleri gösteril
mcdiginden ne zaman işlediği bilin· 
mi yor. , 
Komşu olarak GSL işareti Londra 

yayım yapar. 
Anten enerjisi l 5 kilovat olan bu 

kuvvetli postaları çalışmıya başlar ve 
ertesi sabaha kadar - gece birkaç sa
at durarak - çalışır. Dalga uzunluğu 
Kalküta gibi 49,l metredir. 

49,18 metrede en iyi işitilen iki A· 
merikan postası bulunuyor. Bunlar
dan biri W 9 X F işaretli Şikago, i
kincisi de W 3 X AD işaretli Bound 
Brook'tur. 

Bunlar ayni dalgada yayım yap -
tıkları ıçın ikisi de ayni saatte çalış
mazlar. Her ikisi de gece yarisile sa
bah 6 veya 7 aıasmda çalışırlar ve 
oldukça iyi dinlenirler. 

ve dans müziği plakları. 

MOSKOVA 
18.30: Konser, 19.15: Konser. 22: Çek

çe yayım. 22.55: Kızıl meydandan röle. 
23.05: İngilizce yayım. 24.05: Almanca 
yayım. 

HAMBURG 
20: Eğlenceli müzik ve dans. 21: Du

yumlar. 21.15: Ulusal yayım. 21.50: Rad
yo oıgu. 22: Skeç. 23: Duyumlar. 23.25: 
Muıikli program arası. 24. Gece müziii. 

BRESLAU 

Orıjınal bir reportaj 

Alman uçak kumpanyalarından 
"Lufthanza,, şirketi küçük mektep 
çocuklarını Berlin üzerinde uçur
mak ve gezdirmek için büyük bir 
uçak ayırmıştır. 

Resmimiz bir uçuştan sonra kü· 
cük bi~ ~ahramanın mikrofon karşı
sında ıntıbalarını anlattıgını göster
mektedir. 

reği. 18: Süel müzik. J9: Duyumlar. 
19.15: Süel müzik. 1915· Siıel konserin 
süreği. 20: Brasov'daki 

0

kara kiliseden 
org konserı. 21: Sözler. 21.15: Radyo ca
zı. 22.30 Duyum, 22.50: Konser (röle). 

PRAG 
20.30: Hafif muzik 21.15: Karısık ya

yım. 22. Duyumlar. '22.15: Kuartet mütı
ği. 22.50: Dans plaklarL 23.15: Spor. 
23.30: Plak. 23.45: Hafif muzik. 

VARŞOVA 

Salzbuı:g .da~ .. role: Mozart'ın "Figaro -
nıın Duğunu opcrar.ı. 23.40: Role konse
ri. 16 Ağustos Cuma 20: Eğlenceli muzik. 21: Kısa duyum

lar. 21.15: Beethoven'den marş ve dans
lar. 22: Alman ulusal ııarkıları. 23: Du
yumlar. 23.30: Eğlenceli müzik. 

19.45: Plak. 20.05: Sözler. 20.30: Leh 
şarkıları. 20.50: Sözler. 21: Duyumlar. 
21.10: Kiıçuk radyo orkestrası. 21.45: Du
yumlar. 21.55: Konferans, 22: Dışardaki 
yurddaşlara yayım. 22.30: Fantazi mü • 
zik. 23: Spor. 23.10: Şen yayını, 23.30: 

PRAG 
19.20: Almanca !:1'Üzikli yaynn. 20: Du

yum~ar. 20.10: Plak., sözler. 20.25: Şen 
muzık .. 21.45: Karışık yayım. 22: Keman 
konserı. 22.25: Orkestra konşeri. 23.15: 
Duyumlar. 23.30: Plak. 23.45: İngilizce 
duyumlar. 

VARŞOVA 

_19.45: Plak. 20.20: Reklamlar. 20.30: 
Pıyano konseri. 20.50: Aktüalite. 21.10: 
Danımarka müziği, 21.45: Duyumlar. 
21._55: Duyumlar. 22: Operet ınuziği. 23: 
Plak. 23.30: Spor duyumları. 23.40: Kü
çuk radyo orkestrası. 

MOSKOVA 
17.30: Ko~~e.ı::. 18.30: Karı~ık müzik. 

21: Dans muzıgı. 22: Almanca yayım. 
~2.5 .. Kızıl meydandan röle. 23.05: İngi
lızce yayım. 24.05: Macarca yayım. 

BUDA PEŞTE 
19.'45: Klarnet mCiziği. 20.45: J<onfe -

rans. 21.15: Macar şarkıları. 23.20: Du
yumlar. 23.40: Budapeşte konser orkes
trası. 

BÜKREŞ 

13 - 15: Plak ve duyumlar. 18: Radyo 
~rkestrası. 19: Duyumlar. 19.15: Konse· 
rın süreği. 20· Sözler 20.20: Piyano mü
ziği. 20.50: ·Sözler.· 21.15: Wagner'in 
''Tristan und holde" operası (plak ile). 
Duyumlar. 

PRAG 
20.25: Popüler şarkılar. 20.45: Tiyatro. 

22.15: Salon orke.;trası. 23.15: Duyumlar. 
23.30: Plak. 23.45: Duyumlar, plak. 

VAR ŞOVA 

M 0 N 1 H 
20.10: Breslau'dan role. 21: Duyumlar. 

23: Duyumlar. 23.20: Ara. 23.30: Franz 
21.lS: Ulusal yayını. 21.SO: Hafif müzik. 
Schubert'in eserlerinden konser. 24 :30: 
Eii;lencelı t:onı;er. 

• 17 Ağustos Cumartesi 

BUDAPESTE 
20.05: Simi Kurina Çingene müzik or

kestrası. 21: Piyes. 22.50: Duyumlar. 
23.10: Cingene müziği. 23.30: Reportaj. 
24.30: Çingene müziği. 

Hafif muzik pllkları. 

MOSKOVA 

18.30: Verdi'nin "Othello" operasL 
(plak) 22: Almanca yayım. 23.05: Fran· 

sızca yayım. 24.05: Isveççe yaymt. 

HAMBURG 

20.30: Skeç. 21: Duyumlar. 21.10: 
''Hans Heiling" adlı romantik opera. 23: 
Duyumlar. 23.25: Müzikli program arası. 
24: Dans. 

BRESLAU 
20.05: Sozler. 20.IS: Alman şarkılarL 

20.40: Haf tanın duyum toplan ası. 21: K ı
sa duyumlar. 21.10: Karışık şen yayım 
23: Duyumlar. 23.30: Dans müziği 

.Buı :· ~arpuz ve kavun mahsulü bol olduğu için fiyatlar bir 
Ylı ucuzlamı~tır. Trakya mrntakasrndan hergün yeni 

partiler gelmektedir. 

HAMBURG 
20.30: Halk şarkdarL 20.45: Koylil ya

ynnı. 21: Duyumlar. 21.10: Radyo piyesi. 
zı.zo: Mussorgiki ~uir eserlerinden kon-

19.45: Plak. 20.os: Yarının programı. 
20.15: Reklamlar. 20.30: Şarkılar. 20.50: 
Monolog. 21: Sözler. 21.10: Plak. 21.45: 
Duyumlar. 21.55: Konferans. 22: Senfo
nik konser. 23; Duyumlar. 23.10: Salon 

BOKREŞ 

13: Duyumlar. 13.05: Radyo orkeı;trası. 
13.45: Duyumlar. 13.55: Konserin s~re
ği. 14.15: Duyumlar. 14.4-0: Konserin ı;ü-

M 0 N 1 H 

20: Gençlik yayımı. 20.05: Oda m6dsı. 
21: Duyumlar. 21.10: Sen yayım. 
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Dünya Gaz.etelerine Göre Hadiseler 

je suis Partout'dan: 

e
ABEŞtSTANLA JAPONYA A
ASINDAK1 MONASEBATIN E
ASI VE İNKİŞAFI - 1889 dan 

ı'.1913 c kadar Habeş tahtını işgal e -
den Menelik zamanında Fransa, ln
ıgiltere, Almanya, İtalya ve Rusya 
lHabeşistanla, bir dostluk ve ticaret 
lmuahedesi akdettiler. Adisababa'da 
birer konsolosluk açtılar. O zaman 
!Asya devletleri, kafi derecede ta -
ıunmıyordu. Onun için, bu devlet -
ierle böyle muahedeler akdedilme • 
ıdi. 

Bununla beraber 1904 de Japon -

~
in muharebesi başlayınca Asya 
evletleri Habeşistanm nazarı dik • 
atine çarptı. Umumi harp esnasın
a Habeşler, Japonlara dair çok şey 

~
er öğrendiler. O zaman Adisababa'
a bulunan birçok Ruslar, Habeş • 
ere Japonlar çok şeyler s ö y 1 e • 

m i ş 1 c r d i. Rus - Japon harbin
en evvel, Habeşler, Rusyayı gayet 
udretli bir devlet olarak telakki e

diyorlardı. Fakat aşağı yukarı hiç 
h.anımadıkları bir ulusun bu büyük 
"mparatorluğa karşı galip gelmesi 
üzerine Japonlarla münasebata gi -
'"işmeği düşündüler. Habeş hükume
'.ti münasip bir fırsat kollıyordu. Bu 
~ırsat, yirmi sene sonra zuhur etti. 
O zaman habeşler, Cenevreye simdi
ki imparator Haile Selassiye'yi mu
rahhas olarak göndermişlerdi. Ha • 
beş tahtının yegane varisi olarak 
bu zat görünüyordu. Uluslar kurumu 
nezdindeki Japon deleğeleri ken • 
disile temasa giriştiler. Müstakbel 
Habeş imparatoru, kendilerine di -
ğer devletlerle daima hüsnü müna -
sebette bulunmak onlarla dostluk mu 
ahedeleri akdetmek istediğini söy
lerdi. Tokyo hükumeti bunu fırsat 
bildi ve 1926 da o zaman Port-Said 
de"'.'konsol bulunan M. Kuroki'yi Ha 
beş merkez hükumetine gönderdi. 

Adisababa kendisini dostça kabul 
etmişti . Nihayet 1927 de iki devlet 
arasında bu dostluk ve ticaret mua
hedesi imzalandı. 

Oç sene sonra Haile Selassiye im
parator ilan edilirken, Japon impa
ratoru dostluğunu teyit etmek üze
re M. Yoshida'yı sefir olarak gön -
derdi. Bu andan itibaren iki devlet 
arasındaki münasebetler gittikçe 
kuvvetlendi. 

1931 senesi teşrinievvelinde Habeş 
1m.paratoru, Ja.ponya'ya Herui 
Wolde Selassiye'yi gönderdi. Bu 
zat Japon imparatoruna Habeşlere 
ka11ı gösterdiği yüksek alakadan do
layı teşekkür etmeğe gidiyordu. Ki 
bu zat bugün Habeşistanda dış işleri 
bakanlığı gibi mühim bir vazifeyi iş 
gal etmektedir. . 

Filhakika o zaman yapılan bu zı
yaret iki devlet arasındaki dostluğu 
daha ziyade takviye etti Herui 
Wolde Sellassiye Tokyoda iki ay 
kaldı. 

Orada birçok şeyleri tetkik etti. 
Notlar aldı. Japonya'yı baştan aşa
ğı gezdi, büyük şehirlerde entere -
san yerlerde durakladı. Ve memle -
ketine geldiği zaman "Hagere Ja -
pon., "Japon ulusu,, isminde bir ki-

No : 100 

DOGU AFRiKASINDA 

Habeşistan 

tap yazdı. 
Profesör Oreste Vacavi, Tokyo 

da, ve lngiliz cemiyetinde verdiği 
bir konferansta şunları söyler: 

Bu eser, tarih ve tafsilat bakımın -
dan bilhassa Japonlar için çok ehem 
miyetlidir. Ben bu eseri İngilizce
ye tercüme etmeğe karar verdim. 
Karım da Japoncaya tercüme etti. 
Son tercüme bundan iki ay evvel 
Tokyo'da neşredilmiş ve Japon ka • 
rileri tarafından çok büyük rağbet • 
le karşılanmıştır. 

Son Ekselans Herui bu kitabında 
] aponyadaki temasları hakkında çok 
ehemmiyetli şeyler yazmakta ve ken 
di imparatorlarile Japon imparatoru 
arasındaki dostluk bağlarını çizer
ken, iki ulus arasındaki birleşik nok 

taları kaydetmektedir. 
Konferansımı bitirirken şunu söy 

liyeyim ki, gerek Japonya ve gerek 
Habeşistan tesis edildikleri günden 
itibaren şekli hükumetlerini hiç de
ğiştirmiyen iki ulustur. Halbuki dün 
yanın diğer devletleri birçok isti -
halelere mutabık kalmışlardır.,, 
Habeşistan birçok Avrupa devlet -

teri nezdinde müteaddit diplomatla
ra ve konsüllere maliktir. Fakat Ja
ponyada henüz böyle bir münhal 
yoktur. Bu eksik gelecek aylar zar
fında düzeltilecektir. Japonya'nın 
Adisababa'da Habeşistan'ın da Tok
yoda birer elçilik tesis etmeleri şim
diden kararlaşmıştır. 

JAPONYA'NIN HABEŞ!STAN
DA lNKlŞAF İMKANLARI -
Haniga isminde bir tüccar, 1934 se
nesi zarfında Habeşistan'a giderek 
orada Japon malları için mahreç a
ramağa başlamıştır. M. Haniga ora
da beş ay kalmış ve memleketin muh 
telif yerlerini gezmek görmek im • 
kanını bulmuştur. Tokyodaki Dışiş
leri Bakanlığı kendisine diploma -
tik bir pasaport ve tavsiye mektup 
ları verdiği için kendisine orada 
çok büyük yardımlar yapılmıştır. 

M. Haniga seyahatinden döndüğü 

KIRMIZI VE SiYAH 
Sacrc-Coeur kadın rahiplerinin, kra
lına da, dinine de sadık bir kız yetiş
tiriyoruz diye üzere bezene verdik
leri terbiyeden sonra pek yakışık 
alır a ! O kızcağızın, daha on dokuz 
yaşında, bir romana ilgilenmek için, 
onda müstehzi, dokunaklı bir zeka 
jzi bulmağa ihtiyacı vardı. 

Comte Norbert, saat üçe doğru, 
kitab odasında bir gözüktü; akşam 
siyasadan bahsedebilmek için bir ga
zete "mütalea" etmeğe gelmişt~; var
lığını bile unuttuğu Julien'i görmüş 
olmaktan pek memnun olduğunu 
gösterdi. Ona iltifat etti; ata bin-
meği önergeledi. 

- Babam, akşam yemeğine kadar 
bize izin veriyor, dedi. 

Julien bu ''biz,, kelimesi ile ne 
denilmek istendiğini anladı ve pek 
hoş buldu. 

- Ne yalan söyliyeyim. monsieur 
le comte, dedi, seksen ayak boyunda 
bir ağacı devirip tahtasından keres
te çıkarmamı söyleseler beceririm 
ama ata binmek, ömrümde ya beş 
defa başımdan geçti, ya altı. 

Norbert: 
- tyi yar dedil bu da yedincisi 

STENDHAL 

olur. 
İşin aslını ararsanız Julien, ( ..• ) 

kralının Verrieres'e gelişini hatırlı
yor ve kusursuz bir binici olduğunu 
sanıyordu. Fakat Boulogne korusun
dan dönerken, Bac sokağının tam 
ortasında, birdenbire bir arabadan 
kaçınmak isterken attan düşüp üstü 
başı çamura battı. Çok şükür ki elbi
sesi iki kattı. Sofrada marquis, onun
la konuşmu olmak için. o günkil 
gezmenin nasıl geçtiğini sordu; 
Norbert hemen atılıp işi beylik söz
lerle örtbas etmek istedi. 

Julien: 
- Doğrusu monsieur le comte 

lihuf buyuruyorlar, dedi, kendilerine 
teşekkür ederim, minn:;;.~tarım. Beni 
en yumuşak, en güzel ata bindirt
tiler; ama bağlatamazlardı ya! bu 
tedbire de başvurulmadığı için, şu 
köprünün başındaki uzun sokağın 
tam ortasında yuvarlanrverdim. 

Mademoiselle Mathilde kendini 
tutamayıp kahkahayı koyverdi, son· 
ra da bu işin nasıl olduğunu sorma· 
ga kalkıştı. Julicn başından geçenle
ri şöyle çok sade bir tavurla anlattı 
ve farkına varmadan zariflik göstc, .. 

UZAK ŞARKTA 

· Çindeki İngiliz Siyasası 
!Fransa Yüz Binlerce Ecnebi ile 
Avrupanın Kolonisi mi Oluyor? 

Romada çıkan Affari E:.teri'den: 
Machiavel'in küçü~ ahfadı olan 

bizlerin, Britanya diplomasisinden 
ders almamız, onların, büyük impa
ratorluk için tatbik ettikleri usulü 
öğrenmemiz hiç te fena bir şey değil 
dir. Bu metotlar Çinlilerin söyledik 
leri gibi zavahiri kurtarmağa yarar. 

Evvela Çinden başlıyahm; 1839 da 
imparator Khe - Sen büyük Britan-

BALDW1N 
yanın başlıca ihracat maddesi olan 
afyonu ithal etmemek fenalığmda 
bulundu. İngiltere bunu, Çine ilam 
harp etmek için kafi sebep telakki et 
ti. Ve Çinliler Cenevrede bitip tü -
kenmiyen, uyuşturucu maddeler ko 
misyonları toplantılarında, nahak ye 
re şunu hatırlatıp durdular. Eğer 
bugün Çin nuhayı şevkisine kadar af 
yonla bozulmuşsa, bunun sebebi Hin 
distanda yetiştirilen afyonun fazla 
miktarda bu ülkeye ithal edilmesin· 
dedir. Bu afyonu şüpJesiz büyük 
Britanyanın en büyük •varidat mem 
balarından biridir. Fakat onların ka 
bahati şuradadır: O zamanki lngi -
lizlerle bugünkü İngilizleri ayırt e
demediler. O zamanki İngilizlerin 
hiç bir kayıt ve şartları yoktu. Hep
,.i Arivist idiler. 

1842 Nankin muahedesi, muhare -
beye nihayet verdi. Fakat bu yeni 
bir politikaya yol açtı ki, Çinliler 
buna "gayri müsavi muahedeler di
yorlar. 

Ezcümle Hong-Kong terkedildi. 
Müstakil bir gümrük politil:ası ta • 
kip etmek imkanı ortadan kaldırıl -
dı. Çin ticareti üzerinde İngiliz in
hiearı te.is .edildi . .Me_Jhur Hanı? -
Kon.ğ - §•l''l'\~~atn yap• aı. "'ltn 
tiyazdan imtiyaza koşulur"lten Bok : 
sörlerin muharebesi meydana çık -
tı. Bunun neticeleri malUmdur: İn-

zaman Dışişler Bakanlığının müsa
adesile gazetecilere, ~u beyanatta 
bulunmuştur: 

Habeşistan ] aponya için ilerde 
çok iyi bir mahreç olabilir. Adisa • 
baba'da bulunduğum sıralarda impa
rator tarafından kabul edildim. Dış
işler Bakanı ve muhtelif ileri gelen
lerle konuştum. Her tarafta büyük 
sempatilerle karşılandım. 

Bugün, Fransa, İngiltere, İtalya 
Habeşistandan büyük menfaatler te
min etmektedirler. Bu devletlerle 
Habeşler arasında bir ademi müda -
hale mukavelesi imza edilmiştir. 

Fakat bu üç devletin Habeşistan 
üzerindeki nüfuzu binden fazladır. 
Habeşistanın ihraç ettiği başlıca 
maddeler. deri ve kahvedir. Bunla -
rın senelik tutarı 20 milyon yene 
(90 milyon Fransız frangına) baliğ 
olmaktadır. Onların ithal ettiği §ey 
pamuklu kumaşlardır. Bunların ye
kfınu da 20 milyon yen tutmakta -
dır. 

Devletin en esaslı varidat mem -
baları şunlardır: 1 - İthal edilen 
malların kıymeti üzerinden alınan 

miş oldu. 
Marquis, akademi üyesine: 
- Yanılmıyorsam bu küçük rahip 

iyi bir şeyler olacak 1 dedi; bir taşra
lı böyle bir vak'ayı sadelikle anlat
sın 1 ne görülmüş §ey. ne de bundan 
sonra görüliir ! hem de başından ge
çeni han!mlar yanında anlatİyor. 

Julien'in attan düşüşünü anlatma
sı herkesi o kadar keyiflendirmişti 
ki yemek yiyip de başka sözler açıl
dığı vakit bile, mademoiselle Ma
thilde kardeşine. bu felaket üzerine 
birçok şeyler daha sordu. Bu sorma
ları haylı sürmüş, Julien de onun 
birkaç defa kendine baktığını farket
mişti; artık cesaret buldu ve sözün 
kendisine söylenilmemiş olmasına 
rağmen kendisi cevab verdi; nihayet 
üçü de, bir ormanın kıyıcığındaki 
köy yerlilerinden üç gene imişler 
gibi, gülüsmeğe başladılar. 

Ertesi gün Julien medreseye gidip 
iki derste bulundu, sonra konağa ge
lip yirmi tane kadar mektup temize 
çekti. Kitab - odasına girince içeri
de bir gene daha bulunduğunu gör
dü: bu adam pek itinalı bir surette 
giyinmiştl, fakat hali, tavnnda bir 
bayağılık, çehresinde de bir kıskanc
lık vardı. 

Az sonra marquis de geldi. 
O genci görünce sert bir tavurla: 
- Burada ne işiniz: var, monsi -

eur Tanbeau? diye sordu. 
Delikanlı yaltak yaltak gülümsi· 

gilizlerin sade Pekinde değil, belki 
diğer birçok Çin şehirlerinde as -
ker bulundurmaları, beyneL-nilel im 
tiyazlar denilen imtiyazların veril • 
mesi ve saire vesaire •.. 

Bu şayani dikkat ilerleyişi adım 
adım takip etmek çok enteresandır. 
İptidai bir müdahaledir. Daha müte 
kamil bir şekle geçildi. Mağlup dev 
Jetin hakimiyeti kabul edildiği hal
de burada hakiki bir hakim vaziye -
tine geçildi. Harici vaziyet kurtarıl
mıştı. Fakat Çinin usaresi tıpkı bir 
örümceğin ağına düşürdüğü sine -
ğin kanını emmesi gibi hakiki kanı 
alınmıştı,. 

Habeş murahhası 

Fikirlerini söylüyor 
Matin'den: 

Habeşistanın Uluslar kurumu 
ne%dindeki murahhası Tecle Hawa
riate Uluslar kurumunda alınan 
son kararlar hakkında §Unları söy
lemiştir: 

- Habeşistan henüz 1906 mua
hedesini tanımadığından biz bu an 
laşma üzerine bina edilen herhan
gi bir uzlaşma usulünün haricinde 
kalmaktayız. Niyetlerini ve arzu • 
[arını tasrih etmek, bunu imzalayan 
devletlere aittir. A%ası olduğumuz 
için Uludar kurumu bize kafidir. 
Biz 1906 muahedesini bilmiyoruz. 
Şimdi bütün müzakereler esna -

ııında Adisababa hükumeti büyük 
hüsnü niyetler göderdi. 
Habeş ulusu, kelimenin en iyi ma 

nasile bütün medeniyetleri imkan 
olduğu kadar geni§ bir surette ku
caklamak istiyor. Bunun için, her 
türlü muhasamattan içtinap ede -
cek ve bir tecavüze meydan bırak· 
mıyacaktır. Her ıeye rağmen hayat 
ta milletler arasındaki geçimsizli • 
ii ortadan kaldırmak mümkün de
ğildir. /mperalorluk hükumeti bu
nu barışçı esaslar dahilinde hal
letmek istedi. Bizim politikamı:zan 
esası budur. Ve bütün ar%ulanmız 
da bu ıckilde le~ahür etmektedir. 
Fakat Habef ulusunun terakkiye 
ve sulha doğru yürümek isteğine 
rağmen Felaket, bir tecavüzün önü 
ne ı~çmezse._ uluspıgps cuıtanuı. is
tlldırfi l~ 'Ainfiını f•tlti etmeli 
iyi bilir. 

yüzde 20 resim, 2 - Tütün ve kib -
rit inhisarı • 
Habeş ahalisi iki smıftan mürek • 

keptir: imtiyazlı sınıf ve Habeşis -
tanda ilk yaşıyan insanların ahfadı. 
Halkın kuvvei iştiraniyesi çok az -
dır. 

Habeşistanda bir tels şimendifer 
hattı vardır. Bu hat Adisababa'dan, 
Fransız Somalisinin limani olan Ci
buti'ye uzanır. Uzunluğu 500 mildir. 
Ve Fransızların kontrolü altında
dır. 
Adis~aba'da elektrikli tenvirat 

yoktur. 
Buraya ithal edilen pamuklu ku -

maşların ekserisi Japon malıdır. Fa 
kat -şurasını söyleyim ki, bu ticareti 
doğrudan doğruya elimize almaktan 
sa bunu ec?e.bi.ler vasıtasile yaptır -
mak daha ıyıdır. Bu takdirde ecne
bi ticare~. ev;~eri bize rekabet yapa -
mazlar çunku kendi mallarımızı sat
maktadırlar. Habeşistan bizim için 
çok önemli bir piyasa olabilir. O -
nun ~çin J?ı.şişleri Bakanlığına ora -
da bır elçılık veya bir konsolosluk 
açılmasını ben tavsiye ettim. 

yerek: 
- Sanmıştım ki... diye bir şeyler 

söylemek istedi. 
- Hayı~, monsieur, bir şey san

madınız. Bır deneyim demişsiniz ama 
olmadı. 

Tanbeau kalkıp gitti; fena halde 
öfkelenmişti. O, marquise'in ahbabı 
akademi üyesinin yeğeni idi, edebi
yata çalışıyordu. Akademi üyesi onu 
sekreter diye marquis'nin yanına ko
mağı istemiş, marquis'yi razı etmiş
ti. Kenar~a bir odada çalışan Tan -
bcau. Julıen'e gösterilen lutfu du -
yunca bundan kendine de bir pay 
çıkarmak istemiş ve o sabah, kagı
dını kalemini alıp kitab - odasına 
yerleşmişti. 

Julien, saat dörtte, biraz: tereddüd 
geçirdikten sonra, gözünü kızdırıp 
comte Norbert'i görmeğe gitti. Nor
bert ata binmek üzere idi, haylı sı
kıldı, çünkü terbiyede kusur etmek 
istemezdi. Julien'e: 

- Yanılmıyorsam pek yakında bi
nicilik dersi alacaksınız, dedi; birkaç 
hafta sonra sizinle ata binmek be -
nim için büyük bir zevk olacak. 

- Bana gösterdiğiniz lutuftan do
layı size teşekkürlerimi arzetmek is
tiyordum; bana ettiğiniz iyiliğin ne 
kadar büyük olduğunu bildiğimden 
emin olabilirsiniz, monsieur. Benim 
dünkü acemiliğim yüzünden atınız 
yaralanmadı ise, bugün ona başka bi
ri binmiyecekse, benim binmeme 

Vücudü bir kadavra kadar zayif bir Çinli koluna kokain §ırıngast 

yaptırıyordu 

Martin'den: rin uzmanı idi. ve Fransızca intiıtl 
Cenup Amerikasındaki zıraatçiler 

mahsullerini yakar ve yahut, olduğu 
yerde çürümeğe terk ederken, Hin -
distanda İngiliz: .askerlerinin attığı 
süprüntüler arasından yiyecek ara -
mak için biribirine giren insanlar 
gördüm. 

İskelete benziyen bir sürü çocuk 
annelerinin pörsümüş memelerini 
boşuna emip duruyorlardı. 

Halbuki öbür yandan Birleşik A
merikadaki çifçiler teneke teneke 
sütleri suya döküyorlardı. 

Çinin yukarıdaki ayaletlerinde ça 
lışacak adam yoktu. Şanghayda ka
davraya benziyecek derecede çirkin 
ve zaif insanlara rast geldim. Bun -
lar garip bir kişenin önünde duru -
yorlar ve beş on para uzatarak kolla
rına kokain pikürü yaptırıyorlardı. 
Bir gün fazla yaşamak için bundan 
daha münasip çare yoktu 1 

Mavi nehrin bitip tükenmek bil -
miyen akıntılarında sabahtan akşa -
m akadar yedek çeken insanlar ge • 
ce afyonla kafayı tütsüleyip aç kar -
nına uyurlarken, birçok limanlarda 
gemiler dolusu şekeri, kahveyi ve 
kakaoyu denize döküyorlardı. 

Hindi-Çinide bana antrepolarda 
kokan çuval çuval pirinç gösterdi -
ler. Oç hafta sonra, Kiang - Si yol
larından Jeçerken, kıtlıktan kırılan 
ı.-.-ı-~ •. , \rçya v;. •.rt 'lııft-'=-- ...., 
kedHmi§ tarla-tarda çml "Çtplak o-
len insanlara rast geldim. Fakat 
memleketime dönerken birçok oto -
mobili, bankaları, frijiderleri, mez -
bahaları, hastahaneleri, vapurları, 
alimleri ve hapishaneleri olan Bir -
!eşik Amerikadan geçtim ... 

Bütün bunlardan sonra Fransa 
bana çok güzel göründü. Havre'den 
Parise gelinciye kadar gözlerim yı
kanıyordu. Gök ne tatlı ne güzeldi 1 
Yeşil kasabalarda ne ahenk ne se • 
vimlilik vardı. Her şey müvazeneli 
idi. Bir servet ve yahut bir rekor 
yapmak için çok çalışılmamıştı. Böy 
le mesut bir memlekette kendimi 
çok mesut hissediyordum. 

Fakat bir berberde gözümün önü -
ne bir gazete ilişti. lç sayfasında 
şu cümleleri okudum: 

"Bu belki kafaları yalnız eski gö
reneklerle dolu olan eski, ihtiyar 
köylülerin yapamadıkları şeyleri mü 
hacir gençler başarabilirler. Bu mü
hacirler acaba kooperatif halinde bir 
leşi p eski ananeleri yenemezler mi?,, 

Muharrir hangi topraktan neden 
bahsediyordu.? Hangi halkı medeni
leştirmek mevzuu bahisti? , 

Makalenin altındaki satırlar. bana 
bizim köylülerden bahsedildiğini 
gösteriyordu. Bu gazete, memleket
lerinden koğulan birtakım kimsele-

müsaade buyurun • 
Julien bunu gayet ciddiğ bir ta

vurla söylemişti, Norbert: 
- Vallahi, azizim Sorel, günahı 

boynunuza 1 dedi. Ben size ihtiyatın 
emrettiği her şeyi söyledim.: saat 
dörde geldi, kaybedecek vaktimiz 
yok • 

Julien ata bindikten sonra gene 
comte'a: 

- Düşmemek için ne yapmalı? 
diye sordu. 

Norbert kahkahayı salıverip: 
- Yapılacak şey çok 1 dedi, mese

la gövdeyi geri tutmak. 
• Julien atını sürdü. Louis xvı 
meydanına vardılar. Norbert: 

- Pervasız: gene! dedi, burada çok 
araba var, hepsini de ihtiyatsız ihti
yatsız adamlar koşar! Bir dü§ecek 
olursanız, bu ''tilbilri" ler sizi çiğner 
geçer; bu adamlar atlarını birden bi
re durdurup ağızlarını yaralamak is
temez. 

Julien kaç kere az kaldı düşecek
ti; fakat o günkü gezme bir kaza 
çıkmadan geçti. Konağa döndükleri 
zaman gene comte, kız kardeşine, 
Julien'i göstererek: 

- Ömrümde gözü pek, her teh
likeye atılır adam görmedim deme
yiniz. dedi. 

Yemekte sofranın bir ucundan 
öbür ucuna, babasına seslenerek Ju
lien'in gözil pekliğini övdü; doğru
su Julien'in biniciliğinde övülecek 

ediyordu. 
Acaba Afrikanın herhangi birta• 

rafında, odunları biribirine sürte • 
rek yakan yerlilerin yanına gidetl 
Avrupalılar bundan başka bir IisaJ' 
kullanırlar mı idi? 

Bir yerde bir miting yapıhyordO. 
Bir adam mütemadiyen bağırıyor ' 
du: 

- Fransa, hüriyetin gardiyanıdır• 
Fransa her türlü mühacirleri hima • 
ye eder Fransa vatansızlara koll~ 
nı açar. 

Evet Fransa issizlerc ve hatta .,.
tansızlara bile kollarını açan bit 
memlekettir. 

.... Bu mühaceret bizim icin lizJdl 
dı. Fakat bunun bir kontrÔl altında 
olması gerekti. Misafirperverliği • 
miz buna kani oldu. Üzerimize dal• 
ga halinde insanlar gelmcğe bat : 
ladı ve biz bunlara karşıkoymak ı• 
çin hiçbir şey yapmadık. 

Kriz başladı. Bir darba bir darba"' 
yı takip etti. Fabrikalar adamların' 
kıstılar. Kapattılar. Tarlaları bıra İ 
kanlar yine oraya döndüler. Yerler 
başkaları tarafından alınmıştı. Bir• 
çokları işsiz kaldılar. Fakat komşd 
fabrikada yabancılar çalıştırılıyor • 
du. Bunun Üzerine can sıkıntısı bar 
ladı. 

~vJlltc.-l'ik-cirl~i ..ı«iurunda_. nt"traJY' 
çeken insanları kabul etmeıtDiZW 
için şereftir. 

Fakat onlara kollarımızı açarkcJI 
ellerimiz böğrümüzde kaldı. 

Hülasa Fransada bir ecnebiler ıo# 
selesi vardır • 

... Ecnebi rekabetinden şikayet ~ 
dilmiyecek zamanlar çoktan geçtll 
Evet o zaman Monmartr'in çıpl~ 
kadınlarını Brodvay'ın taze kızla -
rı istihtaf ediyordu. Çalgıcıların ye• 
rine Harlem'in zencileri, kazaklatı 
ve Cenubi Amerika delikanlıları geÇ'" 
mişti. Bunlar nota bilmedikleri hal
de takımlarını öyle güzel dinletiyot 
lardı ki .... 

Halbuki bugün bizde yüz binler'' 
ecnebi vardır. Fransa hakikaten A.,
rupanın koloni~i midir? 

Paris Borsası 

Faris, 7.A.A. - 6 ağustos wuJİ 
Paris borsası : Degerler borsası, .. ~; 
ha fazla bir düzensizlik ve mübaoP 
yekununda hafif bir fazlalaşma ıı:ı 
teriyor. Piyasa, yeni kararnaınel 
bekliyor, ve yeni teşebbüslerden çr 
kiniyor. Para piya.iası, daha canııdı;~ 

Fransız eshamı durumu çok dl • 
kemmeldir. Royal Deutch araıuııa~ 
tadır. 

~ av 
başka bir şey de yoktu. Gene codl~ 
o sabah, seyislerin bahçede ha~ 
ları tımar ederken Julie)l'i dilfd' __. 
sözünü açıp onunla hakaret edeıı-
sine alay ettiklerini duy,. ..ıştu. ., 0 Gördüğü bütün teveccühe r•ıı:ôı 
J ulıen, arası çok geçmeden, bu •. Ut' 
ara&ında yapayalnız kaldı. But di 
adetler ona bir tuhaf geliyor, ke11 

de hiç birini bilmiyordu. -
Yaptığt yanlışlıklarla uşaklar ei 

lenip duruyordu. tf~ 
Abbe Pirard işi başına gi~-o 

"Julien zayıf bir kamışsa (1) ~---,. 
mahvolıun; yok, yüreği pek b~~~ 
damsa, kendi kendini kurtanr" g.,-
dütı.inüyordu. 

Bölüm iV 
LA MOLE KONA&I 

Burada ne işi vari' bot~ 
mu? ho~a gittiğini mi r.anf1o' 

RONSARI>~ 
Julien La Mole konağının o 1"' 

salonunda her şeyi garibsiyo~ 
uçuk benizli, karalar giymiş d~ 
h da, tenezzül edip kendisine fıf'"' 
lara bir tahaf gelmiyor değil~ 
dame de La Molle, bazı kiJlı;tÇ 

N. AT ..,ı 
[Arkall 

~ 
(l) Janıcuist Paııcsl'm: "İnsall;~ 

tin en zayıf bir kamışıdır aına 
bir kamı:ıur." ibzlinc tdınıh. 
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11 - Delikanlı I Bu Yüzük Safa Giray Hanındır. 
Onun Olümünden Sonra ise Bunu Kazan Çerisinin 
Atlılarına Hükmedenler Taşımaktadırlar. ,, 

Ilı Lakin Süyun Bike gene cevap.ve~
ka tsıne meydan btrakmadı. Zekı hır 
l( dındt bu. Batır Hanın soruşuı~a 
Jta U§oglanın ağzından biç te tatlı hır 
k r~ıhk çıkmayacağını ve o zaman, 1 ısınin araslnda yeni bir fırttnanın 
~0Puverecegini anlamıştı. Galiba l}a: 

t lian yedigi dayağın acısını hala 
~u~ınamtş bulunuyordu. Zira fırsat 

UJtukçe genci ignelemekten vazgcç
ııııyordu. 

necıi ki: 
\-- Onlar uç atlı imişler ve Nogay 
tı. &zı ile konuşmuyorlarmış. Kuşogla
~n kavga edip dldürdüğu adamlar 
ita klnnda bize öğretebileceği bir baş
bu bıJgisi olamaz. Hem artık bu bahsi 
bi tada bırakalım. Okadar çok mü-
~ işlerle ugraşmağa mecburuz ki ... 

lr c kurşun parçasını iki parmagı 
asına sıkıştmp uzattt: 

hi - liiç bir madenin bu kadar ufak 
~arçası bizim için bunun kadaı 
'1 ~tli olamaz. Hatta büyüklüğün " 
~ t hır elmas bile. Ve hiçbir Sultanın 
~tngası kardeşim Ali Ekrem Hanın 
b· dıgı bu ıki üç kelime kadar büyük 
~t kıidreti temsil etmi§ değildir. Han 
1~ <?n bin Nogay atlısı demek, bü-

bır ordu demektir. 
l.ıarnış Bırdı heyecanla bağırdı t 

bıı- liaklısın Hatun. On bin Nogay 
kere yıiz bin Moskofa bedeldit. 

~u- Binaenaleyh, artık ortada. kor
tll~~k bir mesele kalmıyor. Bizim 
'rıı~ın ki§imizle bu on bin atlı kar§ı
bu lvan geldiği yere dönmeğe mec 

r olacaktır. 
li - Zannetmiyorum ... • ded.J Batır 
le~~ • geldiği yere de dönemez gibi 

•Yor bana ... 
"- libatunun yilzünde tatlı bir güliiIMe 
"'le el' ' 

•rrnışti: 
~ - kazan kurtuluyor .... diye de
~ etti - Civanşir Mirzadan bizi kur 
-.4 ~ Yİgitın bu ikinci .kurtuluşta da 
~. l. .. ~ .. Llı..4 ı.ıc.:r•ua.ı..al;uo.1 >KuU]U• 

.Batır Han hayretle .orduı 
...._ Civanşir ne oldu? J 

..._ Geberdi... , -
~~u cevabı Mamıı Han vermiıti ve 

C etti: 
ije- liem de adamlarının gözU önün 
bıır \>e Çok sevgiU,dostu Baytoğan'ın 

nu dibinde. / 
::: :Ne cüreUi adammış bu katil? 

lrq:atil mi dedin? Sözünü geri al 
]{ §1 

Clcrh Ut<>ğlan kıpkırmızı kesilmiş ve 
'Uı :.! ayağa kalkmıştı. Bereket ver
~r li tun gene müdahale etti de, Ba
ltutta an bir ikinci saldırıştan yakasını 
tliıı ~~· Yeşil gözlerine en tatlı aüzü 
~tını vererek Süyun Bike ı 

\ır li Arsıanırn otur .... demişti • Ba
!dc\>it an nereden bilecek ki Civanşiri 
oıaa, en ?abayigit sensin. Eğer bilmiı 
~ {cch ınanrnız Kışoğlan ki aranız
•e , 1 ~en hadiseyi biı&bütün unutur 

liaıı. kucaklamakta gecikmezdi. 
'c aö kika_ten de öyle oldu. Süyun Bl
İia11 ikl.erıni henüz bitirmitti ki Batır 
be ltılJ kolunu açarak gencin üzeri
oila ı ve öyle bir kucaklayışla Kuş 
~~~g~~sü üstünde sıktı ki deli
ıoııııu -ısın boğulu verecekti. Hem 
~iş~ da hissettiği sevinci izhar 
~ita~ txuyacağmı aannuıtı ki, Kuı 

:a elini de öptü. 
hr~ ~ra~a Mamış Han büyük bir 

......_ 1-1 e §oyle söyleniyordu: 
tır ... lieern hepsi bu kadar değil Ba
bııacn J.e. Baytugan'ın başına geleni 
Oğla~ 1§ko artık aol yanağında Kuş 
~le .. , n darngasmı taşıyarak dolaşa-

'1 en ı 
~ltıan ~ ?neselcsini kısaca anlattı. O 
b ......_ U ~~ır ~an, Hatuna dönerek; 
~ ti nlu Bıke ... - dedi - Demin siz 
~ •oyı og~y. atlılarının kahramanlığı
~ra:1ıtıniz, Jimdi de ben size bu 
.,, nlann başına geçireceğiniz 

. _ gostereyim. 
tttı ? Acaba tanıdıklarım:zdan biri 

'tv ~lın. et ... l§te ! 

~arrı1§1 likuşoglana doğru uzatmı,tı. 
il g021 ~n. se.vinç ve gururdan yaıa 
..... 'Y erını sılerek · 

tıcıı bu aıa Batır 1 • dedi , Zaten sen
tetıaıniUntulurdu. lki ay evvel Kazan 
~- etıııe~· ~tlı kuvvetlerini senin ida
'~anda \.en ~eklif etmittim. Zira 
:

1 
berabe 1~ hır gencin seninle atba

cj ctını hı{ 1 a.hram~nlık göateremiye
'1 %rrı §u en erdendım. Fakat yetittir
ı-·lıgunu 

8 
gencin bizden daha üstün ol 

11ıtıce iltlı}on bir iki vaka bana göste
~tru ol ar~za bunu baş yapmamız 
~ n1.1 •ö~cagını dü,ünmüştüm. Lakin 

l'ordu Ctneğc dilim bir türlü var
:aatır · 

'1 ......_ l.t.accvap verdi: 
tlır. Bu ~dı~ız Kazanın kurtulma-

1 ıtnvanJ.1r feıindc 1'op,-- ~ - ~ 

" .. Bu halrmn bir kıl.prya gizli 
cak adamlardan değiliz. lvanı, idil 
boyundan süremezsek bizi yaşatmaz
lar ... değil mi Mamış. 

- Oyle sanırım. 
- O halde benim en büyük düşün 

cem ancak Kazanın kurtuluşu olabi -
lir. Yoksa bana verilecek şu, bu ün • 
van beni tatmin edemez. 

V c sağ elinin orta parmağınr süsle
yen bir yüzüğü çıkarıp Kuşoglana 
uzattı: 

- Yiğitim ... Bu, Safa Giray Ha
nın yüzüğüdür. Onun ölümünden son 
ra Kazan Çerisi atlılarına hükmeden
lere Hatun bunu veriyor. Unlü Ha· 

Adanada bu seneki 
Pamuk rekoltesi 

Adana, 7.A.A. - Çevremizin ye
ni yıl pamuk rekoltesini gösteren 
ilk tahmin raporu çıktı. Buna göre 
bu yıl Mersinden başka Çukurova
mızrn pamuk rekoltesi geçen yıldan 
13.000 balya artıgiyle 150.970 balya 
olacaktır. Bu yekun bölgelere şöyle
ce ayrılmıştır: 

Adana merkez ilçesi z 57,435 bal
ya. Bunun 11.125 balya Mısır, 5.as 
balyası klevland, 41.195 balyası da 
yerli pamuktur. 

Kozan, Kadirli, Karaisalı ilçeleri 
çevresi : 24,360 balya. :Bunun 4.860 
balyası Mısır, 19,500 balya yerli pa
muktur. 

Ceyhan, Osmaniye, Dörtyol, Bah
çe bölgesi : 33.500 balya. Bunun 
13,470 balyası Mısır, 17,080 balyası 
yerli. 

Tarsus bölgesi ı 35,625 balya. 
Bunun 6.825 balyası Mısır, 28,800 
balyası yerli pamuktur. 

Çukurovanın buğday tahmini 
37 .000,arpa tamini 41 ,500, yulaf tah· 
mini 26.500, susam tahmini de 3.772 
tondur. 

Havalar pamuk için çok güzel gi· 
diyor. Birçok yerlerde mısır pamuk
lan çiçekten pamuğa dönmüş oldu
ğundan amele birkaç güne kadar 
toplamaya gidecektir. Mısır pamugu 
satışları da devam ediyor. Şimdiden 
kilosu 35-40 kuruşa satılmaktadır, 

Giresun fmdıkları 
Giresun, 7.A.A. - Bugün borsa

ya 935 yılı fındık ürünü getirilmiş ve 
törenle satılarak pjyasası açılmıştır. 
600 kilo tombul k'!buklu fındık yüz
de onbeş fireli 25 kuruştan, 63 çu
val sivri fındık ardiyede teslim eyjül 
yüklemesi 19 buçuktan, 189 çuval fın 
dık içi ardiye teslimi ağustos ilk 
yüklemesi 48 den, 63 çuval iç a{diye 
teslimi ağustos zarfında teslimi 4 7 
otuz paradan, 63 çuval ağustos tesli
mi fop 47 on paradan satılmıştır. 

Havaların yağmurlu gitmesinden 
piyasa durgun ve isteksizdir. 

Sebzeleri atan bahçivanlar 
Sof ya, 7. A.A. - Bulgar bahçı

vanları, fiyatların indirilmesine kar
tı gelmek için önemli mikdarda seb
zeyi Tuna nehrine atmışlardır. Za· 
bıta, 26 bahçıvanı yakalamıştır. Bun
lar, mahkemeye verileceklerdir. 

Londra Borsasmda Fransız 
dövizleri 

Londra, 7. A.A. - Fransada hü· 
ktımetin ekonomi kararnamelerine 
karıı birdenbire bir hareket baş gös
ıcrmcıj kambiyQ bprq&ında a&abiyct 

bir mana verdiği anla§ılıyordu.,. 
tun! Bu delikanlının pazısına güveni
yor musunuz ? 

Yeşil gözler bir daha süzüldüler: 
- Elbette ... 
Batır Han bunun üzerine şu teklif· 

te bulundu: 
- Çivaş beyinden gelen haberleri 

bildirmezden evvel bir söz daha söy
lememe müsaade ediniz. Çalım kale
si yapacağımız çarpışmada bizim en 
büyük yardrmcımtz olacaktır. Oranın 
mücadelesini tesadüflere bırakama -
yız. Çalım'daki erlerin başına Mamış 
Hanı göndermeliyiz. Ne dersiniz? 

[Arkası var l 
, 

.. L:er .. 
uyandırmıştır. Bundan dolayı, Fran
sız döviz piyasasını muhafaza etmek 
isteyen İngiliz "kontrolli", önemli 
mıktarda frank satın almak zorunda 
kalmıştır. 

Piyasada görülen asabiyetin flo
rinin durumu ile de ilgisi vardır. 

"Site" nin endişelerini uyandıran 
sebep, dün Brest-te çıkan hadiseler
den ziyade, bu gibi hadiselerin, enf
lasyonun başdüşmanı olan Laval'ın 
mevkiini sarsması korksudur. 

Londra'da genel olarak düşünül· 
düğüne göre, Lava] kabinesi için im
tihan devresi, sonbaharda parlamen
tonun yeniden toplanmasile başlıya
caktır. 

Varnada panayır 
Varnada Arsıulusal bir panayır 

açıldıgını yazmıştık. Pan~mn açıla
cagı, İstanbul tecim ve endüstri oda
~ı!'a .an~~k ayın birinde bildirildiği 
ıçı.n ılgılılere haber vermeğe bile im
kan görülememiştir. 

BORSA ........................ ~ 
7 A~ustos Çarşamba 

PARALAR 

Sterlin 
Dolar 

20 Fransu; frangı 
20 Liret 
20 Belçıka frangı 
20 Drahmi 
20 İsviçre fr. 
Florin 
20 Çek Kron 
Avusturya ıilın 
Mark 
Zloti 
Pengo 
20 Ley 
20 Leva 
20 Dinar 
Yen 
İsveç Kuron 
Altm 
Mecidiye 
Banknot 

ç EK 

Paris üzcrİn6 
İngıliz lıra11 ~ 
Dolar 
Liret 
Belga 
lsveç frana.. 
Leva 
Florin 
Çekoslovak kurona 
Avusturya 
Pe.ıeta 
Mark 

Zloti 
Pengo 
Le;, 1 

Alıı SaUJ 

618,- 623.-
124,- 126,-
166,- 169,-
192,- 196,-
82,- 83,-
23,- 24,-

816,- 820,-
80,- 81,-
94,- 96,-
22,50 24.-
38,- 40,-
23,- 24,SO 
23,50 25,-
ıs,- 16,-
23,50 25,-
52,- 56,-
31,- 33,-
30,- 31,-

928,- 930,-
52,50 53,-

233,- 234,-

LER 

Kapanıt 

12,03,-
623,-

0.79,85 
!il,71,25 
4,71,64 

2,43,37,50 
63,53,64 
ı.17,71 

l!il,17,-
4,20,14 
5.81,43 
1,97,57 
4,21,-
4.51.40 

63,77,55 

FAYDALI 
BiLGiLER 

BUGÜNKÜ 
PROGRAM 

BU kreş 
13-15: Plik ve duyumlar. 18: Orkeıt~a 

konseri. l!il: Duyumlar. !!il.IS: Konserı!' 
süreği. 20: Sözler. 20.20: Piyano konserı. 
20.50: Sözler. 21.15: Plik ile Puccini'nin 
"Tosca., operası. (İstirahatte ecnebi dil· 
!erle duyumlar.) 

Varşova 
21: Kôylü çocuklar yayımL 21.10: Sen 

yayım. 21.45: Duyumlar. 21.55: Sinler. 
22: Piyano konseri. 22.30: Sözler. 23: 
Spor. 21.10: Kuçıik radyo orkestrası. 

Prag 
20.25: Radyo orkestrası. 21.25: Sözler. 

21.40: Sarkı, halk Giirleri ve ııaire. 22: 
Sözler. 22: Karışık reportaj. 22.40: Keman 
konseri. 23.15: Duyumlar. 23.30: Hava 
raporu. 23.35: Plak. 

Budapeşta 
19.35: Sehir bandosu. 22.05: D11 siyasa 

durumu. 22.25: Çingene müziği. 22.45: 
Duyumlar. 23.45: Opera orkestrasL 

Moskova 
18.30: Kultur parkından: karışık konser. 

ı 9.15: Moı:art'm eserlerinden konser. 20. 
30: Konser. 22: Fransızca yayım. 22.55: 
Kızıl meydandan röle. 23.05: Almanca ya
yım. 24.05: İspanyolca yaymı. 

Laipzig 
ı 9.50: Ulusal yayım. 20: Skeç. 21: Du· 

yumlar. 21.10: Dans. 23: Dızyumlar. 23.30: 
Dans muzifi. 

Hamburg 
20. t 5: "Spielmarkt., adlı piyes. 21: Du

yumlar. 21.10: Dans müziii. 23: Duyum. 
lar. 23.25: Dans'm aıirefi. 24: G_!:ce mıi
ziji. 

MUnih 
20: Halk muzifi. 21: Duyumlar. 21.10: 

Az işidilen notalar. 23: Duyumlar. 23.20: 
Program ara&L 24: Dans. 

• 
NÖBETÇi 

ECZANE L E R 

Bu gece nöbetçi eczaneler ıunlar~ır : 
Sirkecide Mehmed Klznn - Çemberlıtat· 
ta Sırrı - Gedikpatada Asaduryan -
Cibalide Necati - Şehzadeba§mda Üni
versite - Aksarayda Şeref Celll - Sa
matyada Rıdvan - Şehremininde A. 
Hamdi - Karagumriıkte Kemal - Bu
yükadada Şinasi Rıza - Heybelide Yu· 
ısuf - Bakırköyde Hilil - Ddterdarda 
Arif - Haııköyde Halk - Kasunpaşada 
Merkez - Kadıköyde Saadet - Sbiütlü 
ÇefO!ede Oıman Halusi - Galatada As
ri lttihad - Kumbaracıda Garih - Tak
simde Limonciyan - Kurtuluıta Kur
tuluı - Eyüpte Hikmet eczaneleri. 

• L I M A N 
HAREKETLERi 

Bugun lımanmıızdan a:idecek vapurlar 
ıunlardır : 
Saat 

21 Bandınnaya Saadet 
20 Karadenize Tarı 

!il Mudanyaya Gerze 
16 lmroza Kocaeli 
16 İzmirde Sakarya 
9 lzmite Guzel Bandrrı"'-
Bugun limanunıza gelecek vapurlar 

ııunlardır : 
Saat -9 Bandırmadan Gülnihal 
16.15 İzmitten Ayten 
17.30 Mudanyadan Asya 

16 Karadenizden Gıineyıs\1 
18 Ayvalıktan Mersin 

• 
SİNEMALAR 
TiYA TR OLAR 

• Ş_ehir Opereti: Tepebaşı 
Beledıye bahçesinde Perşembe, 
Cuma, Cumartesi, Pazar günleri 
saat tam 21 de "Deli Dolu" ope
ret 3 ~erde, yazan Ekrem Reşit, 
beste~ıyen Cemal Reşit, Istan
bul cıheti, Bebek ve Şişli tram
vayları temin edilmistir. 
• Sümer ı Aıık Kurbanı .: Suzan Ban-

yoda. 
• Melek : Aşık Rah~lJe - Aıık kelepçesi. 
• Yıldız : Kraliçe Kristin. 
• Alkazar ı Makinalı adam. 
• Milli ı Görunmiyen adam - Sahane 

vals. 
• ~\k =.. Adalar çiçeii - Deniz ejderi. 
• ';'akudar Hale : Söz bir, Allah bir 

'Turkçe sozlu şarkılı". 

Dinar 
Yen 
Çernovctıı 
İsveç kuronu 

ESHA M 

34,96.33 
2.78.30 

10,98 
3.11,70 

Iı Bankası Mü. sıo.-
" ,. N. 9.50 
•• ,, H. 9,60 

Anadolu % 60 26,10 
.. % 100 '42,50 

Sirkctiahyriyc 14.25 
Tramvay 26,50 
Bomonti - Nektar 8.-
Terkoı 15,SO 
Reji 2,55 
Aslan Çimento J0,45 
Merkez Bankası 58.-
0srnanlı Bankası 23,50 
Telefon ıı,75 
İttihat Defirnıencilik T .A.S. 8,50 
Şark Deiirmenleri 0,78 
Sark Merkez Eczanesi 4.25 -
iSTi K RAZLA R 

Türk Borcu I Kupon kesik 28.0S 
,, " ll .. .. 26,30 
.. .. lll .. • 26.75 

Ersani sıs.-
1stikrazi dahiıt 94,25 

TAH Vi LAT 
Rıhtım Kupon Keaik 10,25 
Anadolu l ve lI 4~.,80 

,, ili Kupon kesik 46,-
Aııadolu Miımcslil Kupon kesik 46.70 

9 

(TAN) iN OYKUSU 

YUKU LE- LE AŞIK 
3 üncü 

••• 'Atölyede haftanın Eon gunu 
olduğu için çocuklar harıl harıl ça
lışıyor. Kulaklarımrzın bir saat işle
mesine alıştığı kadar alışmtş olduğu 
fırça, ve füzen ıhışıltısı hesaba ka
tılmazsa çıt çıkmıyordu. Ne zaman
danbcri özlediğimiz bu sükutü ogün 
çalışırken muhakkak şarkı söyliyen 
veya ıslıkla bitip tükenme bilmiyen 
konserler veren İtalyan arkadaşımı
za bor~lu idi. O, bugün gelmemişti! 
Repoda da ondan ... Şarkılarının artık 
tahammül edilemiyccek bir hale gel
mesinden bahsediyorduk, birden dı
şarda merdivenleri çatırdatırcasına 
askeri adım sesleri ve arkasından a-

tölyenin ufacık korıdoruna sığama
yıp taşan yaygaracı sesini duyduk, 
ciğerlerinin bütün kuvvetiyle avaz 
avaz bağırarak Karmenin ''Toreodor" 
ünü söylüyor. Ve şarkısına merdi
venleri çatırdatan adımlarını uydu
ruyordu. Atölyede kimimiz gülüyor, 
kimimiz de şimdiden biraz evel
ki canım sükfıte hasret çekmeğe baş
lıyorduk, o bir aralık şarkısını kes
miş ve biz çalışmağa başlarken bir 
top gibi içeri: 

- Müjde! .. 
Diye bağırarak girmiş ve derhal 

bir iskemle üzerine çıkarak bize çok 
büyük müjdesi olduğunu, bir dakika
cık olsun çalı§mayı bırakarak kendi
sini dinlememizi rica etmişti. 

İster istemez kendisini dinletti
ren İtalyan arRadaş : 

- Korkmayın! Size ne yeni öğ
rendiğim bir şarkıyı söyliyecek. ne 
de bedava bir matine sergisini müj
deliyeceğim . 

Sonra bir eliyle bize ''süküt., işa
reti yaparken ötekiyle katibin odası
nı göstererek: 

- Biraz s o n r a İngilterenın 
en güzel kızı aramızda olacak! Şim
di içerde bizim atölyeye kaydoluyor, 
katibe aylığı vermek için uğradım. 
Katibi bitik bir halde buldum. Bana 
aylığı soracak halde değil, Mis Jos
len'in adına kafiy~ arıyor 1 Aman 
çocuklar Mis Jo&lene bir sürpriz ya
palım. Katip onu bize takdim eder
ken ben sesimin en pıiriızsüziyle he
pinizin bildiğine emin olduğum ''jos
lenin nennisi,, ni söyliyeceğim ve siz 
de bana seslerinizin en dokunakh
siyle yardı~ edec;-~siniz. Söz mü? ... 
söz. Teşekkur ederım. 

İskemlesinden indi. Sesini akort 
etmege başladı .. Çoğ~umuz o.nun. bize 
bir sür.priz hazırladıgını ve ıçerı gel
se gelse nihayet sonuna kadar siyah 
ve korkunç bir mahlUk gelecegini 
tahmin ediyorduk .. O bizi yeminler
le temine çalışıyordu. Nihayet kati
bin kapısı açıldı. İster istı.:mez bü
tün başlar kapıya çevrildi. Ve o da
kikada hepimiz İtalyan arkadaşın 
yerden göğe kadar haklı oldugunu 
gördük: 

Katibin arkasından ; yüzü, heye
candan olacak, biraz fazla kırmızı . 
Fakat harikulade giize1, bol saçları 
geniş kenarlı beyaz şapkasından, ve 
cins bir Arap atı kadar mevzun vü
cudü, gene beyaz keten elbiseni~ çiz
gilerinden taşan Mis Joslen gehyor
du. Kolunun altında kocaman bir 
blok vardı. 

Mahcup gözlerle atölyenin duvar
larını kaplıyan resimlere bakıyordu. 
Katip sesine hatırı sayılır ciddi bir 
ton bularak: 

- Arkadaşınız ••... Sanayii ne
fisesinden geliyor.. Kendisine ya
bancılığını unutturmanızı, ve aranız
da çalışacak yer vermenizi rica ede
rim ... 

Katip boş bir sehpa buldu, ve 
Miı Joslen büyük bir itina ile mu
kavvasını, kagıdını hazırladı. O bü
tün dikkatiyle kağıtlarını hazırlar
ken İtalyan yerinde sızlanıyor. Ve 
bir şef dörekster edasiyle fırçasını 
sehpasına çarparak söyliyecegi şar
kıya refakat edecekleri arıyordu. 

Fakat kimsecikler bu işte ona yar
dım etmedi. O hem çalıyor, hem de 
yanık bir ser;le 'Joslenin nennisi., ni 
söyliyordu. Fakat Mis Joslen hiç o
ralı değildi, o müsabakaya iştirak e
den bir inşanın humn:ıalr hareketle
riyle çiziyor, siliyor, resimden başka 
hiçbir şeyle alakadar görlinmiyor
du ... Repoda Mis Joslenin nasıl re-
im yaptığını merak edenler sımsıkı 

etrafını sardılar. Baıta İtalyan var-

Mektup 
Yazan: Bedri RAHMi 

dı ... Mis Joslenin mahcup halinden 
korkak, mızmız bir genç kız resmi 
bekliycnler şaşırdılar: O hiçbir genç 
kızdan beklC11miyecek aykırı bir ce
saretle çalışıyordu. İtalyan arkadaş 
çiy bir komplima~la. söze. ba~l~dı: 

- Vallahi resmınız de ısmınız ka
dar güzel. Yalnız ufak bir fark var! 

- ?... . 
- İsminiz dehşetli romantık. Fa· 

kat çalışma tarzınız yepyeni. 
Mis Joslen bir gel~ncik ~~dar. kı

zardı ve cana yakın hır !ngılız şıve· 
siyle: w 

_ Sahi mi? .. Dedi.Hocanın bege-
nip beğenmiyeceğini müthiş merak 
ediyorum. Çünkü bizim mem1e~ette 
bu çalışma tarziyle hep. alay edıyor
lar. Halbuki ben de eskı çalışma tar-
zından nefret ediyorum. . . 

Onunla bütün mcvcudıyetımle a· 
lakadar olduğum halde resmini g~ 
rüp görmiycn bir ben kalmıştım. Bır 
türlü onun yanına gitmeğe . cesaret 
edemiyor, hiç umulmadık bır yerde 
önüme çıkan geniş, geniş. rahat'. ılık 
bir göl gibi onu uzaktan seyredıyor· 
dum. İtalyanın uluorta nükteleri o
nu ikide bir kulaklarına kadar kızar• 
tıyordu... Ben ömrümde bu kadar 
mahcup ve güzelliginin gururunu yü
zünde taşımıyan bir mablCık görme• 
miştim. 

Bütün hareketlerinden taşan bu 
tavazuu, ve bir şarklı kadar çekin
gen oluşu beni bu çok uzaktan sey• 
rettiğim göle yaklaştırıyor, onu e• 
peyce çocukluk hattralarımdan daha 
yakın ... Ve yıllardır tanıdıgım dost 
yüzlerinden daha az yabancı bulu .. 
yordum. ~na bakarken, onun d.a be· 
nim gibi bır ressam oldugunu bırden 
unutuvermiş ve sonra onun şimdiye 
kadar hiçbir arkadaşta görmedigim 
ve derin bir dikkatle namaz kılarca .. 
cına çalıştığını görünce hayret et• 
miştim. Merakımı ancak atölyeden 
çıkarken tatmin edecektim. 

Çalışma sa~ti bitmiş. Her~es fı~ça 
yıkamağa gidıyordu. Joslenı sıra ılc 
bütün arkadaşların resimlerine dik
katle bakarken gördüm. Fırçalarımı 
yıkamış dönüyordum. Onu tam be· 
nim sehpam önünde buldum. 

İçlerinde sonsuz bir hayret ve 
takdir okunan gözleri muhakkak e
ser sahibini arıyordu. Ben onun res
mime hayran bakışından sarhoş. o
nun sehpasına dogru ilerliyordum, 
güzel şivesiyle: 

- Affedersiniz. Bu resmi yapanı 
öğrenmek isterdim. 

Bu sefer beü kulaklarıma kadar 
kızarmıştım. Resmim hoşuna gitmiş
ti. Şimdiye kadar sınıf hayatımda 
hiçbir hoca aferini, hiç sonuna ka
dar adımla dolu bir makale beni bu 
kadar sevindirememişti. Ne söyliye.. 
cegimi şaşırarak: 

- İnşallah hoşunuza gitti? .. De· 
dim. 

- Tasavvur edemiyeceğiniz ka
dar .. Tebrik ederim ... 

Ve Mis Joslen bana elini uzattı. 
Gözlerinde san'at sevgisinin masum 
parıltısı, sevincinden eriyecekm~ş gi
bi yanan parmaklarımı sıkan elınde, 
mert hır erkek elinin kuvvetı vardı. 

- Bana, Pariste resim atölüelerin
de hocadan çok arkadaşlardan istifa
de edilir, demişlerdi. Sizden muhak
kak ki, çok şeyler öğrenecegim, di
yordu .. 

- Rica ederim! •. 
Yanan parmaklarım onun elBil'\" 

de saatlerce kaldı, sandım. Hı 
tebrik sahnesi İtalyanın göziınden 
kaçmamıştı. İş gömlegini çıkarırken 
bana göz kırpıyor ve bütün kelime
lerini heceliyerek ''İkimiz haşhaşa 
kalalım, bu hepsinden iyi,, şarkısınr 
söylüyordu ... 

Ben ona susmasınr yalvaran göz- • 
lerle bakıyor, dudaklarımı ısırıyor
dum ... 

1 L A n 
SATILIK 

30 ttm istiabmda m~. Petrol ile 
işleyen "PARSONS .. markalı. 8 silin 
dirli, 120 iUi 140 beygir kuvvetindl' 
motorü havi. 
Uzunluğu 23,75 metre 
Genişliği 3,60 • 
Sür'ati 12 mil 
Masif akaju ağatmdan bir salon 

bir hala, bir büfe ve saire. 
ŞERAiT MUTEDiL 

Galatada, Kevork Bey Hanmda 
(Alime Han) ı . 2 • 3 num~rada 
SİDNEY NOWİLL Ye terik1erine 
müracaat. (3091) 5751 
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Asipin Kenan 
Sizi ıoğuk alğınlığından, nezleden, gripten, baş ve dit ağrılarından 

koruyacak en iyi ilaç budur. 

~~~ismine dikkat buyurulması ~769 

.,, 

Satıhk Tarihi Hamam 
Bahçekapısında Şekerci Hacı Bekir yanında çıkmaz Yıldızhamamı 

sokağında 436 M M. mesahai athiyen olan maruf YILDIZ HAMA
MININ dörtte üç hissesi satılıktır Arıu edenlerin görü,mek üzere 
23125 numaraya telefon etmeleri •eya her gOn ötleden sonra 

1 
lstanbulda Postane arkHtnda BASiRET hanında 27 · numaraya 
müracaatlan ilin olunur. 

Ankara şehri imar mü .. 
dürlüğünden: 

1 - Eksiltmeye konulan İş Ankara mezarlığı dıvatl 
tesisatı. Keşif bedeli 67871 lira 50 kuruştur. 

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

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

· 3 - Eksiltme 23 Ağustos 935 cuma günü saat 16 U11> 

Ankara İmar Müdürlüğünde yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. . 
5 -Eksiltmeye girebeilmek için isteklinin 4643 lir' 

50 kuruş muvakkat teminat vermesi, bundaıl 
başka aşağıdaki vesikaları haiz olup eksil tın' 
komisyonuna göstermesi lazımdır. • 
Eksi~tmeye en azı bir parçada 5 bin liralık tenıi! 
dıvar işi yapmış olduğuna dair vesika alanlar ıı
rebilir. 

6 - Teklif mektupları yukarda üçüncü maddede ya# 
h saatten bir saat evveline kadar Ankara tın" 
Müdürlüğüne getirilerek eksiltme komisyoıst 
Reisliğine makbuz mukabilinde verilecekti'• 
Posta ile gönderilecek mektupların nihayet üçüıt' 

cü maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış z~ 
fın mühür mumu ile eyice kapatılmış bulunması laz 
dır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (2009') 

(4483) ' 

Üsküdar Amerikan kız lises 
Mekteb Eylülün 23 ncü Paıarteai günn ••at 13,30 da açılır. Kr 

yıd günltri Atustoıdan itibaren Sah ve Cumartesi günleridir Fasll 
malümat için mektupla ya bizzat müracaat edilebilir btiyenl_. 

Ankara Nümune Hastanesi Baş 
Tabipliğinden: • mektebin tarifnamesi gönderilir. Telefon: 60474 --

51 

\. En tesirli il!çbr. ismine ve SAKAlU marka11na lutfen dikka!_ J 
4909 

Hastanenin 1935 Mali yılına ait aşağıda miktar,cins ve 
tahmin fiatı ve eksiltmenin şekli ile muvakkat teminatı 
yazılı eczai tıbbiye, Tülbentbezi Sargılık Amerikan bezi, 
Rontken Filmi, Kat Küt ve muhtelif laboratuvarlar ve 
dişçi malzeme ve eczası eksiltmeye konmuştur . . #~~~~~ 9 A~ustos cuma akfamı ~ 

Harbiyede BEL V O Bahçesinde 
Şartname ve listeleri Ankarada Nümune Hastanesi 

Ba§ Tabipliğinden ve Istanbulda Sağlık ve Soysal Yar
dım Direktörlüğünden alınır. Bestekar nebil oğlu 

Eksiltme 17 Ağustos 935 Cumartesi günü saat 10 da 
Ankara Nürnune Ro.st:ancoinc:le yapıl cakt.·n. Bay HAKKI Gecesi 

Belvü su heyeti, BAYAN SAFlYE, Mono
loğ, Bestekar muallim Bay Fahri ve Yav-

Dikkat : Muvakkat teminat için para alınmaz. 
Banka mektubu veyahut bedeli nakten Maliye Merkez 
Muhasipliğine yatırılmış vezne makbuzu olacaktır. 

ruları Bestekar Bay SADEDD1N ve sür 
prizler Masalarınızı temin ediniz. 

~~~~~~~~~~~~~~~~ Telefon: 49091 • (1977) (4479) 
Miktarı Muvakkat Cinsi Eksiltmenin şekli 

Birinci Mıntaka Kadastro Müdür
lüğünden: 

Tahmin edilen 
Fiat 

Li. Kr. 
65000 245 Kalem 
2850 1500 Kilo 

Teminatı 

Lira K. 
487 so 
214 

Ecayi Tıbbiye Kapalı zarf usulü 
3 A. Marka Pa· A~1k Eksiltme ., 
muk 

< Heybeli ada Kadastrosuna başlanacaktır. Bu ada 
dahilinde Gayri menkulü olanların malumu olmak üze
re ilan olunur. ( 4588) 

2700 
650 

30000 Metre 
3500 .. 202 50 

48 75 
Tülbent bcd 
Sarğılık Ame
rikan bezi. 
Rontken Film 

.. " ., 
Pazarlıkla 

·-BAK l RK OY 
ÇiMENTO 

rüRK AnOrtlM 
ŞIRKETlrtDErt 

Yüzde on hisse sahiplerinin dilek-
1erine binaen Ekonomi Bakanlığının 
emri üzerine Şirketimizin umumi he
yeti; Meclisi idare kararile 9-9-935 
pazartesi günü saat 14 buçukda fev
kalade olarak toplantıya davet ede
ri~ , 

Toplantı Şirketin merkezi olan İs
<anbul'da Dördüncü Vakıf handa 
Dördüncü katta, 7, 8 numaralı oda
larda yapılacaktır. Bu toplantıya ka
nşmak isteyen her hissedarın en az 
cm hisseye sahip olması ve hisse 

entlerini yahut hisse senetlerinin 
muteber bir bankaya yatırıldığına 
dair vesikasını to?ılantı gününden 
en az bir hafta önce Şirketimiz ida-. 
re meclisi Mlirahhas azalığına vere
rek karşılığında toplantıya girme 
kağıdı almaları lazımdır. 

Toplantıda müzakere olunacak iş-
1er aşağıda yazılıdır. 
:YOZDE ON HiSSE SAHiPLERİ

NiN TEKLİFLERi : 
l - Fabrikanın tatili faaliyeti, 

• Şirket emvalinin kısmen haciz, kıs
men satılmasını şirket memur, müs
tahdem, işçi ve mütehassıslarının 
dağılmasını intaç eden sebepler hnk
l:ında heyeti idarenin hissedarlara 
'lzahat vermesi. 

2 - Bu vaziyette heyeti idare ile 
murakıbın ihmalleri anla§ıldığı tak
dirde mes'uliyetlerinin temini. 

3 - Vaziyetin islahı hakkında 
icabeden tedbirlerin ittihazı. 

4 - Bugünkü vaziyeti doğuran 
avamil arasında alelittak şirketi şim· 
diye kadar idare edenlerin cezai ve 
hukukt mcs'uliyetleri olup olmadığı 
araştırılarak tahakkuk edecek neti
ceye göre ittihazı karar olunması. 

S - Birinci Ticaret Mahkemesi i
le sulh mahkemesince tespiti delail 
yoliyle elde edilen neticeye göre i
c:abeden hattı hareketin tesbiti. 

6 - Şir}seti izrar eden csbas hak· 

2 lzmir sürat Yolu S 
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§ VAPURCULUK§ 
:: Türk Anonım Şirketi : = Istanbul Acentalıgı- 5 - -= Liman Han, Te1efon: 22925. : = -

2500 

200 

300 

'1 Kalem 

20 :-. 

42 .. 

187 50 

15 

22 50 

ve eczası 
Dişçi Malze
mesi 
Laboratuvar 
Teşrihi mara· 
f:i, Kimya La .. 
boratuvarı cc· 
zaııı. 

Açık Eksiltme ile 

Pazarlıkla 

Pazarlıkla 

C SAKARYA vapuru her hafta 5 
§ PERŞEMBE günleri aaat 16 da C 11 ,; J\çık Eksiltme ,. 
: İstanbuldan IZMIRE ve PAZAR c 5876 

1010 /7 5 15 Kat Küt. 

~ gün~ridelZMIRDEN ~tanbula c ~-.-.~~~~~~~~~~~~-.-k~~~~~~~~~ 
~kalkar. ~ Usküdar Kız Ertı "San'at,, 
~ TAJ~!~~~~ğ!~1 ~ER- ~ Okulu Direktörlüğünden: 
§ ~:~.E günüaaat

20de Hopaya § 15-8-1935 den başlıyarak Okula GECELİ 
- -§ Mersin Yolu : 
§ DUMLUPINAR vapuru 9 AGUS § 
: TOS CUMA nat 10 da Mer- = 
E sine kadar. ; 
i'ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı~ 

ve gündüzlü talebe yazılacakdır. 

G E C E L İ ücret üç partide alınmak üzere 200 

liradır. İşyar çocuklarından yüzde on eksik alınır. 
Okula ilk ve orta okullardan diplomalı olanlar gire-

SATl Ll K OTOBÜSLER bilir. Orta okulu bitirenler iki senede diploma alırlar. 
Yazılmaz için PAZARTESİ ve PERŞEMBE günleri 
dokuzdan beşe kadar okula baş vurulmalıdır. ( 4 5 5 7) Suadiye otobüs şirketi tasfiye me-

murluğundan : · 
Yedi otobüs ve bir takım alat ve 

eşya ve hırdavatın 9 ağustos 935 
cuma gUnü saat 9 dan itibaren ikinci 
arttırma ile Suadiye garajında satıla· 
cağı ilan olunur. 

kında resmi ihtara rağmen de vazife· 

~1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

§ Türk Hava Kurumu § - -
~- Büyük Piyangosu ~-

sini yapmak istemeyen murakıbi ha- - ş· d" k d b' 1 k" · ' • ' • -
zmn ve cereyan edecek müzakerat 2 ım ıye a ar ın erce ışıyı zengın etmıştır § 
neticesine göre ld.arc heyetinin yer- =: 19. cu tertip 4. eli Keşide 11 Agustos 936 dedir:= 
lerine yenilerinin intihabr, -

7 - 5 Mayıs 1935 içtimaına ihzar =-= BÜ y u·· k ikram •. ye ~-
olunan bilan~oda gösterilen 28740,7 5 
lira nokaanın kimin zimmetinde kal- :::; 3 L • = 
mıg ise tetkik olunarak aleyhine icab --~ 5. 000 1 ra d 1 r ~--
eden teşebbilaatta .bulunulması. ~ 
iDARE MECLlSlNlN TEKLiFi : - = 

ı - İdare meclisi azalarının şir- E: Ayrıca : 15,000, 12,000, 10,000 Lirahk lkraml• E: 
ketle her türlü mali ve ticari mua- E: yelerle 20 000 Llrahk mUkifat vardır. := 
~c~i~ceşi~ulunabilmelerine müsaade ,ifif il) llJ l lf J l IJlll llf 11illllIJlIJlll1111111 lf il flll lll l il l il l il l l IU 5754 ~ IJİii. 

Sıhhat ve içtimai Mua
venet Vekaletinden: 

Küçük Sıhhat Memurları mekteblerine, talebe alııt' 
ma şartları aşağıda yazılmışdır. Bu mekteblerden 
rumdaki Ievli veJstanbulda'ki nehari olub bu yıl yal 
~rkek talebe alınacak ve kız talebe alınmıyacakdır. 

1 - Tiirkiye Cumhuriyeti tebasından olmak, 
2 - Yaşı 19 dan aşağı 2 6 dan yukarı olmamak, 
3 - Orta derece tahsili bitirmiş olmak (Orta mek' 

teb mezunlarile kadro doldurulamaz~a, bu derece taW 
sil gördüğünü is bat edenler de alınabilir.) 

4 - Askerlik hizmetini yapmış olmak veya asker' 
likle ilişiği bulunmamak. Buna göre isteklilerin el yarJ" 
larile yazılı ve açık adreslerini havi bir dilekçe ile_! 
Eylül 1935 tarihine kadar, Çorumdaki mektebe girt11P 
için Ankarada Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekale~ 
ve İstanbuldaki mektebe girmek için doğruca İstanbP' 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğü vasıtasile. ~~ 
mekteb Müdürlüğüne müracaat etmeleri ve aşağıdP' 
belgeleri dilekçelerile beraber göndermeleri lazımdır. 

A - Nufus hüviyet cüzdanı (aslı veya tasdikli str. 
reti) 

B - Orta tahsil şahadetnamesi aslı veya bu dereci 
tahsil ettiğini gösterir tasdikname aslı. 

C - Mi.itehassısları tam hastane hey'etinden alınıdf 
nümunesine uygun ve tasdikli resimli sıhhat ra~ 
(Bu rapor Hastane Baş Tabibliklerinin mühürile 111il" 
hiirlü ve kapalı olarak istekliler tarafından diğer belır 
lerile beraber gönderilecekdir.) 

Bu Hastaneler Ankara, Sivas, Erzurum, Diyarb~ 
nümune hastaneleri, İstanbul Çocuk Hastanesi, İz~' 
Bursa, Konya, Adana, Samsun Memleket hastanele~ 
den ibaret olub buralarda muayene olunmak için bf 
hastanelerin mensub oldukları valiliklerin Sıhhat ve}! 
timai Muavenet Müdürliiklerine istekliler tarafınOI"'"" 
bizzat müracaat edilecekdir. 

D - Tahsil etmiş oldukları mekteblerden veya otut" 
dukları yerin Polis İdaresinden alınmış eyi hal kağıdı. 

E - 4,5 X 6 boyunda üç tane fotoğraf, 
F - Çorumdaki mektebe girmek isteyenler için, ,d6' 

reti 2.5ağıda yazılı şekilde Noterlikçe tasdikli velileri~~ 
rafından ve velisi bulunmıyanların kendileri tarafınOI"""' 
verilmiş teahhüt senedi. 

TEAHHÜTSENEDİSURET! 
Corumdaki leyli Küçük Sıhhat Memurlan mektebM' 

altnarak tahsil edib mezun oldukdan sonra Sıhhat ve~ 
timai Muavenet Vekaletinin tayin edeceği yerde bet 11. 
yapmağa mecbur olduğu (olduğum) hizmeti kabu1 .~ 
mediği (etmediğim) veya kabul edip de muayyen~ 
müddeti bitirmeden bıraktığı (bıraktığım) veya~ 
~ebebler haricinde tahsili bırakdığı (bırakdığım) \fflJi 
mektebden çıkarıldığı (çıkarıldığım) takdirde ke~ 
(kendim). için sarf edilen parayı nizami faizi ile birl 
ödemeyi müteahhit, zamın ve mütefekkil oldu., 
natık i~bu senedim bu Vekalete verildi. ( 4461) 
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lOOtonhintyağı kapalı~~~~~~~~~~~~----~~·~--~--~----~~----~~--------------~~--~--------------~--~--~ 
'arfla eksiltmeye konmuı,;r. Tahmin edilen bedel 
v260oo liradır. l h a 1 e s i 

7-8-935 sah günü saat 11 
dedir. Şartnamesi 280 ku
~!nıukabilinde verilmek
~· Eksiltmeye girecek-
~ 2490 sayılı kanunda 
~ vesikalarla birlik· 
de ve iha1e saatinden bir 
laat evvel 4200 liralık te
lldnat ve teklif mektublan-
111 Ankarada M. M. Vekile
ti Satmatma Komisyonuna 
~eleri. (58) (3838) 

5799 

••• 
Dir kilosuna biçilen eder 

80 kUl'UI olan 30000 kilo 
hınuk çorap ipliği kapalı 
'-rfla ekailtmeye konulmuş 
:bu-. İhalesi 22-8-935 per._be eünü saat 14 dedir. 
fJk inanç parası 3 7 5 O lira
:tllr. Sartnamesinin 270 ku
tuea almak ve örneğini gör-
~- . isteyenlerin her giiD: 
.~ uğramalan ek
piltnıeYe girecekler kanuni 
~tlarla birlikte 2490 

Y11ı kanunun 2 ve 3 mad-

TORKIYE ŞEKER F ABRIKALARI ANONiM ŞiR
KE Tinin Alpullu, Utak, Eıkiıehir ve Turhal 

ŞEKER FABRiKALARINDA VE ISTANBULDA 
fabrikaların teılim edecekleri tarzda: 

Kristal 
Kesme 

kilosu 

" 

25 
28 

i<uruş, 
kuruştur. 

Müşterilerimize bir kolaylık olmak üzere aşağıda ya-
zılı yerlerde de ve hizalarmdaki fiyatlarla 1 O Ağustos 
1935 tarihinden itibaren satışa başlanacaktır. 

Bursada 
lzmir Vagonda 

Bahkesir ,, 
,, Adana 

lzmit ,, 
Adapazarı ,, 
Samsun nd1:'f~b 

Kristal 
25,50 
26,10 
26,40 
26,80 
25,25 
25,65 
25,10 

(Fob Samsun fiyatı; Karadeniz 

Kesme 
28,60 
29,25 
29,70 
30,15 
28,30 
28,80 
28,10 

İstanbul Gayrimübadille~ Komisyonundan: 
D. No. Semti ve Mahallesi 

2207 Beyoğlıa 

4457 Beyoğlu Hilaeyinağa 

5577 Balat Hacı 111 

4472 Beyoğlu Hilseyınala 

1910 Tarabya Derelçi 

2006 Huköy Ahmed Çelebi 

4259 Tophane Muhiddini 
Fenari 

4366 Kumkapa Jlayram Ça-
vuı 

5373 BU}'ilkçarp 

6059 Galata Yenicami 

6089 Fatih altı Bohça 

Sokağı 

E. Panço Hirlato 
Y. Kurtuluı cad. 

E. Sultan çepesi 
Y.Tabim çepelİ 
Karanlık me,tıane 

Duvarcı 

,Oereiçi 

Cami aiti 

Tabanca 
Çıkmazı 

!üele 

Bitpazan 

E. Hacı .Fott 
ve Fermeneciler 
Y, Fermeneciler 
ve Ali Yarcı 
Kadı Getmesi 

Emlak No 

E. 14-25-27 
Y . .::2w 

E. 24 · 
Y. 32-4 
B. 6 Y. 8 

E.74 Y.8C5 

E.38 Y.32 

E. 7 Y.45 

E.ve Y. ı 
Harita 238 

E.Ye Y.20 

E. 65-67 
Y.176 

E. ve Y. 
9-11-14 

. 
E.20 Y.20/ 2 
Harita 3 

Cinsi ve hiBBesi 

230 metre 
ananın 

12/ 3 hiued 
Kigir hanenin 
1/ 3 hilHSİ. 
Kagir hanenin 
1/ 3 hisaeai 
83,50 metre ar· 
aarun 1/ 2 Hia. 
Athap hanenin 
tamamı 

Ahpp dllkkinın 
tamamı 

45 metre 20 aan-
timetre ananın 
tamımı 

Kiair dUkkinm 
40/lZ hiueai 
Altında bodrumu 
olan kap dllkki-
nm 1/ 4 Hiı. 
Kicir üç dtlkk.l-
nm 1/ 8 bia. 

634 metre 2C5 
Nntim ananın 
tamam 

Hisseye göre 
muhammen K. 

462 T. L. 
Açık arttırma 

244 .. 
510 .. 

85 " 
1085 Kapalı 

zarf 
107 Açık 

arttırma 

1130 Kapah 
sarf 

300 Apk 
arttırma 

345 • 

125 • 

1268 Kapah 
zarf 

Yukarda evsafı yanlı gayrimenkuller on gün müddetle atıp çıkanlmqtır. İhaleleri 16-8-935 carihine teudUf 
eden cuma günü aaat on dCSrttedir. Satrt münhumm caynmübadil bonoliladu'· 

• erinde yazılı belgelerle 
likte teklif mektuplarmı 

a1e saatinden bir saat ev
Ankarada M.M. Veki

. Satmalma Komisyonu

sahUlerinde her hangi bir iskeleye gönderilmek üzere 
fabrika tarafmden vapura yükletilmiş bulunmak kay -
diyledir. Ve Samsundan sonraki navlun ve sair masraf 
müşteriye aittir.) •--------------------------------___;--

,. vermeleri. ( 115) 
&4'47) 5865 

••• 

~
~ir metresine biçilen eder 
S kuruş olan 500 bin met 

..,_!o. arzında çamaşırlık bez 
~ zarfla eksiltmesi 
21.a .. g35 çarşamba günü 

Siparişler,. fabrikalardan gayri yerlerde on gün içinde 
ifa edilir. Fabrikalann bulunduğu yerlerde en az BİR 
TON, İstanbul ve sair yerlerde en az BİR VAGON si
pariş kabul edilir • 

(Bir vagon 150 çuval veya 260 sandıktır.) 
Yukarıdaki fiyatlara sigorta dahil değildir. 
Sipariş bedelleri f abrikalann bulunduğu yerlerde ve

ya İstanbul, Ankara ve Samsun Bürolarında ödenebilir. 
Diğer sipariı eartian fabrikalardan veya İstanbul, '-at 14 dedir. İlk İnanç pa-

ra. 7 soo liradır. Sartna· s1ss 
llıesini 625 kurup almak -------------------

Arikara ve Samsun Bürolarmdan öirenilebilir. 

•. ... · cö~isteyen Jstanbul Limanı Sahil 
~~CAA~~U& 
~ .Eksiltmeye sire-
~er İlk teminatlariyle 
~90 sayılı kanunun 2 mad 
~ Birinci fıkrasiyle 
llçüncü maddesindeki bel
~le birlikte teklif mek
;:!.._lanru ihale saatinden bir 
~ evvel Ankarada M. M. 
~tmalma komisyonuna 
k444ı) bulunmalan. ~~! 6) 

••• 
~~ine biçilen eder 25 
151' olan 500 bin metre 

lrznıda çamaşrrbk ha 
Dalı zarfla eksiltmeye ko 

lllnıuttur.İhalesi 23-8-935 
eünü saşt 14 dedir. 

Slhhiye merkezi eksiltme komisyonundan: 
Ankara'da Merkez HıfzıSSJhha müessesesi için 

1200000 adet çiçek aşısı tüpü kapalı zarf eksiltme ile 
satın alınacaktır. Bu Tüplerin nilmunesi üzerine bir 
milyonu kalın ve iki yüz bini ince ve bir taraftan kapalı 
olacaktır. 

A - Tahmin bedeli On bin ikiyüz liradır. 
B - Tüplere aid 18rtname ve nümuneler Merkezi· 

miz Levazımından parasız alınır. 
C - Eksiltme kapa1ı zarf usuliyle 13 Aiuitos 935 

sah &itnü saat 14 4f: Ga1atada Kara Mustafa paea soka· 
ğmda İstanbul Limaıu Sahil aıbhiye merkezi dairesin
de yapdacaktır. 

D-ffreti inaç parası 765 liradır. 
E -Eblltmeye girecek olanların eksiltme bqla

madan ~ iğreti inaçlamu Merkez Veznesine yatır
mış olmilan gerekdir. ( 4327) 

5792 Lı.;ç par8JI 7 500 lira-
• Sartnam • • 625 k 1 t b 1 s h h" .. 1 -=ak ~ ... . ..u- s an u ı ı muesseae er artırma 

-.uu-..aa-ıa. ve omegını gor-
~~ iateyenıer her gün ko- eksiltme komisyonundan· 
~ona celmeleri eksilt- • 
,.... ... lirecekler 2490 sayı- Bakırköy Akliye ve Asabiye hastanesi için azı 12 000 

kanunun 2 ve 3 madde- ço;u 15,000 kilo behzin ile azı 3000 çoğu 5000 kilo~
Yazılı belgelerle bir- rol olbaptaki şartnamesi veçhile ve kaPaJı zarfla eksilt

teklif mektuplarmı i- meye konulmue<fur. 
laatinden bir saat ev- 1 - Ebiltme 19 Afustos 935 P8Zartesi günü saat 

ı;.::_~da M. M. V. Sa- 15 d! Cafalotlunda Sıhhat Müdürlüğü binasındaki 
~ komisyonuna ver- Konıısyonda yapdacakdır. 
laleleri. (117) (4449) . 2 -Tahmini fiat benzinin IPlosu 35 kuruş petrolun 

5867 kilosu 21 kuruştur. 
l!ir ~ • • . . 3 - Muvakkat garanti 4 72 lira 50 kuruıtur. 

ıaoo ı...~eaıne bıçilen eder 4- Sartnameler müesseseden parasız olarak alma!tioo ~ut o~~ 10,000 ili bilir. 
~elad!Otane kilim kapalı zarf S - Eksiltmeye cireceklerin 935 Ticaret Odam vesi· 
~tmeye konulmuştur. kası ve 2490 saydı kanunda yuıh belge ve bu iee yeter 
~ 26-8-935 pazartesi muvakkat garanti makbuz veya Banka ınektublarile 
~ laat 14 tedir. İlk te- usulü dairesindeki teklif mektubu zarflarnu yukarıda 
-.ı:-=:ı 3375 liradır. yazılı eksiltme saatından bir saat önceye kadar makbuz 
~ . 225 kurJşaal mukabilinde Komisyona vermeleri. (4506) 

4905 !4re b!. ôrnefini cörmek ü
ciln öğlden &onra komis.ltQJluna vermeleri. 

....__ uirayabilirler. (118) 4450 5868 
-....)f'e cireceklerin lik 

~!k! Paraaiyle 2490 aayı:b ••• 
~f.11nıln 2 ve 3 maddelerin 
"'1ıf n.b belgelerle birlikte 

nıektuplanm ihale 
.''Pltind ..... bir saat evvel An 

l.t l\ıt..V. Satmalnıa 

46300 kilo sade yağı sa
tın almacakchr. Bir kilosu
nun muhanimen bedeli 80 
kunl§tur. Bedeli 37040 li 
radlr. Ekalltmesi 21 Ajus-

tos g35 çaqaJnba aünü 
saat 16,30 da npdacakclır. 
Eksiltmeye ainne param 
2 778 liradır. Tekliflerini 
ihale saatmdan bir -t 
evvel Lüleburcazda Satm
alma komisyonuna verme
leri. (122) (4497) 

5871 

lstanbul komutanllğı 
Satınalma Komlayonu 

lllnlar1 

İstanbul Komutanlığı 
karargahı sobalannda ya
kılmak üzere 60 ton kok 
kömürü 23-8-935 saat 15 
de açık eksiltme ile alma
cakdır. Tahmin fiatı 1131 
lira olup ilk teminat 85 
liradır. Sartaamesi her cüıı 
komisyonda görülebilir. 
Eksiltmeye gireceklerin ilk 
teminat makbuz veya mek
tuplarile birlikde vakti 
muayyeninde Fmdddrda 
Satmalma Komisyonuna 
celmeleri. ( 4582) 

Bakırköy 

Çimento 
T<IRK ANOftlM 
ŞIRKETlnDElt 

Şirketimiz tiiuedar~ SIEylW 
SISS pazartesi cilnü aut 14 de Şirke-
timidn ınerked olan latanbul Dar
dUncü Vakıf hanında Dördüncü kat· 
ta 7 ,8 nuanarab odalarda yapdmaaı 
mecliai idarece tensib edilen fevka
ltde toplantıya davet ederiz. 

Bu toplantıya bnpcü olan her 
bllledann uhı"b olduklan hiue 1e

netlerini veyahud hine senetlerinin 
muteber Wr bankaya yatmldıiJna 
daJr •esibsmı toplantı cUnUnden 
ea az bir bafta CSnce tirketimiz idare 
mecllai anUraJahu azahima vererek 
Jrartrlılmda toplantıya cfrmek Jrap
dı almaları lbnndır. Toplantıda mü
akere olunacak it nbamna;1emidıı 
24 ncü maddesinin tadili meselesi
dir .Nizamname maddesinin tadiline 
müteallik bulunan bu toplantıya 
bir biueye aahib olan hiuedar dibi 
gire1'ilir. 

24 Uncu maddenin aşapdald ~
le defittirilmeaini meclisi idare tek· 
lif eder. 

.. Heyeti umumiye veklleten veya 
auleten en u betyUz hiueye malik 
olan hiaedarandan mUrekkeb ola-
caktır. • 

Heyeti unnunlyede rere1r ...teten 
" gerek •ekl\eten huır bulanan tala 
ledarlann her betYls tdtee lcln 1ılr 
reyi olacak ve tu kadar ld her lllr 
blaedann ondan siyade ttJ1 oJalm. 
yacaktır ... 

lıtanbul befincl icra memurlulun
dan : Mahbuı olup paraya çemı. 
meaine karar •erDen iT .- a.,. 
otlu Büyflk Parmtkbpı Çukur .,.. 
me aobk 14 numaralı Sıbbat apart
manmm s numanlı dairesinde 
14-8-935 çarpmba sUnll ... t ikide 
açık arttırma ıuretile u.tılacaluıdan 
iatelrlilerin onc1a buN•wlr aaema
ra mUrac:aadan illa .ımwr. (13'191 

Nafıa Vekaletinden: 
Madde 1 - Eksiltmeye konulan lş "Yeııişehirde 

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

Bu inşaatın keeif bedeH ı 6864 lira 23 kuruştur. 
Madde 2 - Bu iee aid §&rtnameler ve evrak şunlar· 

dır: 
A- Eksiltme prtııamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Nafıa işleri şeraiti umumiyesi 
D - Fenni prtname 
E - Ketif cetveli 
F - 5 adet Proje ve tafailit reilimlerf. 
İsteyenler bu flll'tlUUneleri ve evrakı 84 ~ı muka

bilinde Nafıa Vekileti Levazım Müdürlüiünden ala
bilirler. 

_Madde 3 - Bu ite aid eksiltme: 20-8-g35 salı günü 
saat 15 de Nafıa Vekaleti yapı işleri Umum Müdürlü
ğiinde yapılacaktır. 

Madde 4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyledir. 
Madde 5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 

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

Madde 6-Teklif mektuplan; Yukarıda (3) üncü 
maddede yazılı saatten bir saat evveline kadar Nafıa 
Vekileti Yapı İtleri Umum Müdürlüfüne makbuz mu
kabilinde teslim edilmie bulunacaktır. Posta ile gönde
rilecek mektupların nihayet ( 3) üncü maddede yazılı 
saate kadar gelmiş olması ve dış zarfm mühür mumu 
ile eyice kapatılmış bulunması limndır. Postada olacak 
gecikmeler kabul edilmez. ( 1964) ( 44 71 ) ~1s 
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Dünyada 
En iyisi ZEYTi y v 

G 1 
Bö~rek, ~eaane, bilhassa safra ve aarı1ık ve karaciğer butahklaranda şerbet gibi içilen yegane zeytinyağıdır. Salatalarda ve her yemekte Hasan zeytinyağı çok nefistir. Litrelik şişesi 65 iki litre 125 kuruştur• 
Safı 6 kıloluk tenekeler 360 kuruttur. Büyük tenekelerde ıafi kiloıu 50 kuruştur. Hasan markasına dikkat. Hasan deposu: Ankara, Beyoğfo, Jstanbul 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--------
• ~~~~~~~~~~~~~~-~ ·11 eAYAK·~ ··· · -----

. - .. ajrılar1na ı 
~~ tahammül etme-

. ğe hiç bir lüzum 
yoktur. 

Kazanmak için de bir 

1 
ahnıı. 

• ldea1 soğuk hava dolabı 
• Güriiltusuz ve ihtizazsız 
• Bütan alHı en sıcak memleketlere· 

mahsus olarak yapılmışdır 
• Asgari Elektrik Sarfiyata 
• fiyatı 180 liud.ın itibaren 
• T ediyal 18 av v•dt 

1 

Nureddın ve Şkı Ankar.t 
Satış yerleri ; A. Vetter İzmır 

Sahibinin Sesı Merkezi Beyoglu Galata ~aray 

~JlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllJllllllllllllllJlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

! 50 Liradan itibaren -= .1 Her Para Sahibi --E = HÜKÜMETlrt ve DÖRT BÜYÜK MİLLi BArtKArtHt -§ 1,000,000 LiRA iLE SERMAYESlrtE iŞTiRAK ETTICli; ---ı::: --§ ------- DAPAZARI --- • -cı:: 
t:: ' ~ ---;::: - na ---= ----

---------c: --------------

Doktor !scholl ~ 
un hususi ilaç· - ... 

ı. . . . •• . I 
Jan sayesinde ·.,, 

ağrılarınıun ~~ 
esbabını kat'i- .._. 
yyen bertaraf ve ayaklarını2ın 
rahatını temin edebilırsiniz. 

Taklitlerinden sakınınız. 
lsveç enstltUsU 

Beyoğlu İstiklal caddesi. 303 
numaralı Mısır apartımanı 

•~~~Birinci kat -=- • 
~111111111111111111111111111111111111111~ 

~ Deniz yolları § - -: iŞLETMESi : - -E Acenteleri: Karaköy Köprfibaıı E 
E Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdar- E - -Emm zade Han. Tel. 22740. 111111 E 
§ imroz yolu § 
§ KOCAELl vapuru 8 Ağus- § 
ı:;: tos PERŞEMBE günü aaat 16 : 
: da İmroıa kadar (4559) 5968 ;: - -1"1111111111111111111111111111111111111111r. 

•• KAZAttMAK FIRSATlttl_ 
KAÇIRMAYlttlZ 

KODAK 
Amatö rfotoğrafları 

müsabakası 
31 Ağustos 1935 de bitiyor 

Tafsilat ve şartları satıcınızda n 
alınız. Resimlerinizi 4912 

~~~ gönderiniz. 

Ademi iktidar 
ve 

Bel gevşekliğine 

HORMOBiN 
Tafsilat : Galata posta kutusu 

1 

--- 1255 -· =· = -- - 5857 ---
ı~UÇUK -

ILAttLAR 1 -----5 
~ Parasını yatlrmakta 
1 ve aydan aya 
~faizini almaktadır. 

_ Müderris Doktor Raşit Tahsin = Tugsavul. Akıl ve Sinir hekimi. = Bostancıda T epe mahallesinde 88 = numaralı hanesinde pazardan maada := hasta kabul eder. Telefon: 52 • 232. 

-----

-. -
----- = 

~, . '~ 5 Faizler her ayın birinci günü verilmektedir. Ayın = - -E hangi gününde olursa olsun yatırılan paranın ilk ~ 
- = ~ . &. faizi, ertesi ayın birinci günü verilir. § 
~ ~~~~!!!!!'!~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!~~~!!!!!!!~!!!!!!~!!!!i!!!!!!!!!!!!I!!~====~~-~-~~~~= ~ ~ - -- ----1 Mun aza ve ağ am irad ~ - ::: = -- -c ~ -- -

= ---

~lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllJllllllllllllll~llllllJlllllJJJJllllllllllllllllllllJllllll~ l 

5861 

p 
1 

1 

00,000,000 Kişi 
KER Tıraş Bıçağı 
kul.anmaktadır 

\.~~~~~~~~~~~~r 

lstanbul Sıhhi müesseseler artırma 
eksiltme komisyonundan: 

Heybeliada Sanatoryomu için lüzumu olan 1 14 kalel11 
ilaç. ecza ve sıhhi malzeme olbaptaki liste ve şartnamesi 
veçhile açık eksiltmeye konmuşdur. 

1 - Eksiltme 19 Ağustos 935 pazartesi günü saa~ 
14,30 da Cağaloğlunda Sıhhat Müdürlüğü binasındakı 
Komisyonda yapılacakdır. 

2 - Tahmini fiatı 1 764 lira 72 kuruşdur. 
3 - Muvakkat Garanti 132 lira 38 kuruşdur. 
4 - Şartnameler bedelsiz olarak Sanatoryomdat1 

alınabilir. 
5 - İsteklilerin 935 ticaret odası vesikasile 2490 

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

misyona gelmeleri. ( 4 5 O 7) 4906 

Meşhur 

Al R A 
Tuvalet sabunu 

KALODER A 
Tıraş sabunu 

Yeniden TUrkiyeye geti• 
rilerek bUtUn ltrıyat, tu· 
hafiye vesair başhca 

· ma~azalarda satıta 
batlanmıştır. 

Türkiye Ziraat Bankasından: 
Ankara'da İdarei Merkeziyemiz binasının kalörifer, 

asansör, elektrik, telefon tesisatını muvaffakiyetle idar; 
edebilecek ve icabında bu tesisatta zuhur edebilece 
arızalan hemen tamir ve ıslaha muktedir iyi bir san'at 
adamına ihtiyacımız olduğundan zikrolunan tesisat 
hakkında ameli ve nazari malumatı kafiyeyi haiz old\1 .. 
ğuna dair selahiyettar makamlardan verilmiş şeha.de~; 
name ile bu işleri bizzat devamlı ve muvaffakiyetlı b• ı 
tarzda ifa eylediğine dair ihticaca salih vesaik ibt3ıJ 
etmek şartiyle Yüz liraya kadar aylıkla bir fen menıuı-
alınacakdır. • t 

Bu şeraiti haiz olan isteklilerin talepname ve büvı~e 
cüzdanı ve vesaiki lazımelerini ı O Ağustos 935 tarih111e 
kadar İstanbul Şubemize tevdi eylemeleri. ( 4453) 5846 

Umumi neşriyat v~ yazı işleri Müdürü: Etem izze t sE.NtC! 
Gazetecilik ve matbaacılık T. A. Şirketi, İstanbul . Ankara c3 

desi, ı 00.- Basıldığı ~er : XAN matbaası. 


