
Aradı~ım kadın? .. 
Yazan: Kadircan Kallı 

. Herkesin, aradığı bir kadın vardır: Bu çok 
tiizeı his, aşk \'e macera romanında o ny bula
tabınız. "Bu bizim romanımızdır.,, di yeceksi
~ 11.aa ~ .. .ok.ıwcunuz. Yakında başlıyoruz. 

Türk - Sovyet dostlufu 
ismet İnönü ile Moletof 

arasında telgraflar 
(Yazısı 7 nci sayfamızda) 
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Musolini 
cc 1 başladı toplarından evvel ateşe 

gilterenin Afrikada bizden toprak ---i=ş_,_k a_n_u_n_u 

cana varlıktır ! .• Bir tütün işçiSi dert 
• • 

esırgemesı 

Fransadan soruyoruz: Zecri tedbirlere iştirak edecek 
~idir? Bu Avrupa haritasının baştan yapılması demektir! 

lngiltere ile Jtalya Ingiltere Cebelüttarık 
rekabeti boğazını kapatıyor mu?! 

İtalyanın Trablusgarp ile Mısır J • • • h 
1
. • y 

lıu~udu üzerinde asker topladığına ngılız filosu hareket a ındedır. unan 
daır gelen haberlercJen sonra lngil -

terenin de Mısırda süel tedbirler al - SUiarında manevraya hazırlanıyor 
dıfını ve Mısıra asker yığdığını bil -
diren haberlerle karşılaşıyoruz. l -
taJyanın lngiltereye karşı aldığı ted
birlerin en önemlisi, hiç şüphe yok ki 
budur. Mısır hududuna asker yığınak 
İngiltereyi en çok korkutacak ve son 
derece mühim bir tehlike ile karşı 
karşıya getirecek en büyük hadisedir. 
lıu haberler doğru ise lngiltere ile İ
talyanın artık her sahada biribirine 
karşı acı bir rekabet ve şiddetli bir 
diitmanlık hissi ile hareket ettikle -
tine hükmetmek, ve İtalyan emper -
Yalizmi ile Britanya emperyalizminin 
bundan böyle biribirine sonsuz bir 
aa,·aş açacağına kani olmak gerekle
tir. 

Dolu Afrlkasmda, Akdenizde, ve 
malt Afrikada birlblrine kal'.fı cep-
alaıı~ı-• •nNr · aöktııa -

tttı anyar~ oraya Aldmnafa lıa - . 
tlrlanan bu iki kuvvet arasında, bir 
krpışma. vuku bulursa, hiç şüphe 
)ok ki, devrimizin en önemli hadise
lerinden birile karşılaşacağız. Bu ha
disenin yalnız Afrika da değil, Av -
!'QPada çok derin aksüllmeller uyan
clıracatmda ştiphe yoktur. 

Cebelüttank boğazında lngillz tlonanmaıı Ue Mr hap iıçalı 

ğer bir telgraf da Cebelüttank ku -
mandam general Harinktonun bo -
ğazdan askert nakliyatı yasak ettiği
ni bildirmektedir. 
INGILIZ FJLOSU YUNAN DENl -

ZiNDE MANEVRAYA HAZIR
LANIYOR 

yanıyor, diyor ki: 
Sıhhatimizi koruyacak şekilde çalışmak, çalıştığımız 

kadar kazanmak istiyoruz 

1 erazinin bir gözünde 150 işçi, obür 
gözünde 5 kişi bulunuyor. DrJğru mudur? 

iş kanunu etrafında yaptığıtnlz an. 
ket iş hayatında büyük bir alôka do
ğurmuştur. Fabrika sahiplerUe koTıUf
mamıza ı•e bu arada bize dileklerini 
bildiren işçilerimizin fikirlerini de 
yazmaya devam ediyoruz. Bütün ifçi
ler kısa olmak şartile düşüncelerini 
bize bildirebilirler. isterlerse adları 
ı·c ndrl'sleri yazılmaz. 

Şark fabrikası sahibinin 
anlathklari 

!Jiin Şark şeker ve çikolata fab -
rikası sahibi bay Muhittin Ue görüş
tük. Bay lfluhittin fikirlerlnl şöyle 

anlattı: 

"- Biz fabrikamızda çalıpn iş -
çilere yapacakları işe göre para ve -
riyoruz. Bu usul rok iyi bir netice 
vermektedir. Vaktile gündelik veri -
yorduk. Almanyadan getirttiğimiz 

hi .. :mfihP.ndl11 hir sriin is PlllD88mda n ·ı 
~WllifjlW•Nıw•; 'qllly 
lemlttf: 

"- Eğer bu işçi gündelikte çalış-

şark $eker ve Çlkolafa labrllcatı sa
hibi Bag Muhittin 

........ ~ ff ft!'h11t.,, {) l'h
den sonra yapılacak f~ Bzerine yevmi-

( Ltltfen sayıfayı ~e\;riniz) 

üçüncü genel ispekter 
Erzuruma gitti '°akat bu iki kuvvet biribirlle harp 

etmese de, muhakkak ki, biribirini 
!arıf düşürmek için her şeyi yapa -
tak ve her sahada biribirile didişe -

ltalyan - Habeş anlaşmazlığının 1 
ortaya attığı durumda yeni hiç bir 
aydınlık yoktur. Gelen haberlerin en 
önemlilerini İngiliz, İtalyan hazırlık

ları ile Musolininin lngilizlere hücum 
eden, Fransızlardan soran şiddetti bir 
diyevi teşkil ediyor. Hazırlık bahsin
de Cebelüttarık meselesi ön planda 
gelmektedir. Londradan gelen bir tel 
grafta Cebelüttarık resmi gazetesi -
nin, limanın cenup methalinin bun -
dan böyle gemilere kapatıldığını bil
dirmekte olduğu haber veriliyor. Di-

Gelen haberi"" İngiliz filosunun s· k 1 . . D "' · ıı . d 
devamlı bir hareket halinde bulun - ır ço genç erımız ogu 1 erın e 

tektir, 
O. R. Doğrul 

(Sonu Sa. 2 Sü. 5) 
............._-------~~~~~~~ 

Festival 
l<onuklarımız Cumuriyet 
•nıtına çelenk koydular 

7 Ören ve geçit çok 
güzel oldu 

c,,,,." ı 
r Y<'t anıtına dün konulan re -

lcnklerd<'n biri 

.(Yaııaı a üncüde) 

doğunu gösteriyor. Ajaks n Foks - 1 k •• b b J d l 
hound adında lnJli1i7. harp gemileri ça ışma uzere aşvurmaya aş a 1 ar 

(.Sonu Sa. 4 Sü. 4) 

Italga Habeşistana tecavüz ederse 

Almanya da Memele kar
şı tecavüze geçecek ? 

(ikinci sayfamızda) 

Sovyet heyeti fabrika
larımızı geziyoı 

Kayseri kombinasının 
bulunanlar dün gece 

açılışında 
geldiler 

Sümer bank tarafından Kay · 
seride yaptırılmıt olan büyük pa· 
muklu dokuma fabrikaıının açı· 
lıt töreninde bulunmak üzere çağ· 
rılmıt olanlar, dün de yazdığı
mız ıibi tören yapıldıktan sonra 
evvelki ıece saat yirmi dörtte Kay 
ıeriden kalkan hususi trenle ha· 
reket etmiıler, dün sabah aaat do
kuzda Ankaraya gelmiılerdir. 

Törene baıkanlık etmit olan e · 
konomi bakam Bay Celal 8ftyaria 
konuklarımız olan Sovyet •iır •• 

nayi aı batkanı Petakof yoldq ve 
beraberindeki Sovyet heyeti, Tü 
ze bakanı Bay Şükrü Saraçoğlu 

ve ıajlık bakanı Bay Refik, Sümer 
bank genel direktörü Bay Nurul
lah Eıat, matbuat genel müdürü 
Bay Vedad Nedim, Ankara ıa
zetecileri ve davetlilerden bir kıı
mı Ankarada kalmıılardır. Hu -
ıuıi tren Ankarr.dan dokuzu yir -
mi ıeçe l:a::~~x : v~ dün gece aa .

1 (l:ionu Sa. 4 Sü. 1) 

Cçüncü genel ispekter Tahsin O • 
zer, yanında ispekterlik finans da -
nışmanı Esat, ekonomi danışmanı 

Saffet \'e sağlık bakanlığı müfettiş -
Jer kurulu başkanı doktor Fuat oldu
ğu halde, Vapurculuk Şirketinin Gü
neysu vapuru ile dün akşam doğu il
lerine hareket etmiştir. 

f çüncü genel ispekter, A. ajansı -
nın bir muharriririne şu diyevde bu
lunmuştur: 

"Bu 'lkşam Trabzon yolile Erzu -

runıa gidiyorum. Orada kısa bir müd

det kaldıktan sonra ispekterlik çeı· -

rc.'iimd,.ki ilrrdr hir inrrlrmr gr:.i~i 1 

<Sonu sa. 2 Sü. 1) 

ftn~ıiıı K1~11 
His, aşk, macera romanı 

Cumartesi günü 
başhyoruz 

Yazan: K.aJircan Kallı 

Uçüncll genel lapekter Tahsln Oze,. 



Riizgar saatte 93 mil 
hızla esiyor 

Alman yada herşey motörleştirilmiştir' LONDRA, 17 (A.A.) -4017 tonluk 
"Mary Kingıberg,, adlı İngiliz &'emiıi, 
Landlend açıklannda kazaya uğramı§· 

tıl'. Britanya kıyılannda müthiı bir fırtı it ı H b • f t •• d A 
na vardır. Rüzgar Scilly açıklannda ıa- a ya a eşıs ana ecavuz e erse lmanya 
att;:ı!,:1v:üt~~!:,e~:;:~:~7keninber bundan istifade ederek Memele tecavüz edecekl 
tarafında harap olmuıtur. 

KIDIA OTURAN GEMİLER 
LONDRA, 17 (A.A.) - Soutampton 

limanmda demirlemiı bulunan gemiler, 
fırtınadan çok müteeasir olmuılardır. 
Bu gemilerin çoğu, kuma otunnuılardr. 

Fransız gazeteleri: ltalya - l-Iabeş anlaşmazlığı içinden 
Uluslar Sosyetesi muzaffer çıkmalı I diyorlar 

Altı kadar yat, kaybolmu§lur. 
Ramıgate'de 15 küçük eemi ile bir 

romorkör batmııtır. Deniz ve hava ser
visleri karı§mıf, bazı servisler inkıtaa uğ 
raımıtır. 

WJJunuu-..u°'"'"*Wlll-.,.._ıı ....... JttMaJM•± ,,. 11•• 
ye vereceğimizi işçilere bildirdik. İş • 
çiler daha iyi, daha çok çalıştılar ve 
dah& çok da para aldılar. Gece işi, iş
çileri hastalanacak kadar hiç bir va • 
kit yormaz. Bununla beraber gece i
şine ihtiyaç vardır. Mesel! bir fab • 
rika bir, iki hatta üç yıl gece işi yap
maz da bir gün o kadar ısipari~ alrr 
ki gündUz çalıştıracağı fazla işçi ile 
de siparişi tamamhyamaz. Bu vazi • 
yet kar§ısında gece işi yaptırması ıa
:ruıldlr." 

lŞÇILERIN SİGORTASI 

Fabrika sahiplerinin işçilerin ıd -
gortasını temin ,.e buna benzer yar . 
tfımlarda bulunması için de Bay Mu
hittin şunlan söylemişitr: 

"-Dışarıdan büyük bir fabrika gi
bi görünen bir çok müesseseler birer 
atelyeden başka bir şey değildir. Me
sehi şekeri 26 kuruşa alıp !?9 kuruşa 
sntan şekercilerin kazançla~ gözö -
nünde iken bunlar ne yapabilirler. 
Öyle işler ,·ardır, ki masrafı güç ka • 
patıyor.,, 

Bir işçi söylüyor 
Adresi bizde ıaklı bir iıçi gönder -

aıilı me1!tupııf''«ıij)uı kı: 

" Bütün dünya üzerinde iş saati 
sekiz saat olarak tesbit edilmiştir. 
Türb:iyede de iş saatini sekiz olarak 
kabul etmek zaruret halini almalı -
dr:·. 

t .:: tanbuda en fena şerait altında 

çalıc;an amelelerden biri de tütün a -
melesidir. Avrupada 48 saat çok gö
rülürken tütün amelesi 60 saat nikotin 
yutmaktadır. Büyük harpler ve büyük 
sefaletler görmüş bjr işçi kütlesi bu 
~lı~ma şartlanna ne kadar taham • 
mlil edebilir? Bu böyle iken bir de ge
ce işi düşünülüyor. 

P ARİS, 17 ( A.A.) Gelecek Cenev· 
re konu§malan hakkında hiç te nik· 
bin olmayan yazılar yazan gazeteler, 
Almanyanm Doğu Avrupası üzerin
deki iddialarını ileri EIÜrmek için Ha 
beş gerginliğinden istifade etmek is· 
tediğini teyid eden B. Bitlerin söyle
vinden ötürü büyük endişeler duymak 
tadrrlar. 

Hatta bazı gazeteler, hu söylev ile 
Cenevredeki bek haditıeei arasında bir 
ilgi bulmaktadırlar. 

Petit Parisien diyor ki: 

"B. Bitlerin söylevi ile Beck hadi 
sesi yalmz bir tee$SÜ/ eseri olarak de· 
ğil, fakat ayni zamnnda, Sovyeı Rus
yayı miqkül bir duruma sokmak için 
Berlin ile Varşova arasında zımni bir 
iş birliğ olrarak telôTrki edilmelidir. 
Bunun bu. §eTdlde anlaşılması için a· 
tılacak adım, Cenevrede yapılan bir 
çok <;Özeler ile atılmr'i bulnmaktadır, 

Le J on mal diyor ki: 

B· Hitlerin. söylevi ve B. Beck'in 
harekr .. tinden sorıra gerçek durumu 
luıvramak lcaran. verilecek midir? Bun 
dan. daha )'erinde ve bundan daha sa· 
rih ihtarlar kar§ısında kalmak imkôn 
sızdır. 

En taşkın durumlanna varmıı olan 
enerjiler, §imdililc doğuya ıeveccülı. et 
mil bulunmaktndırlar. 

Sosyalist Organt Populaire diyor 
ki: 

rcıael', tJanlçı aevıctıere, 11. ınu11 

soliniye karşı olan ödevlerini hatırla
tıyor. Memel tecavüzüne mani olmak 
için Habe§istanda bir tecavüz vukuu. 
nun önüne geçmek lazımdır. 

Ulwlar so~·eıesinin. Rcuizme kar~ı 
bart§ı $ağlıyabilmesi it;in., Habe§ anlaş 
mazlığının, onun otoritesine hiç bir 
darbe ımrmama.u, bilôkis Uluslar sos 
yetesinin, bu an.laşma:lıktan mur.af. 
fer ı•e huvvetlenmiş olarak çıkması 
gerekıir •• , 

Fi~aro diyor ki: 
"Anlasma=lığın kotarılm.(1$ı imkam 

İngilizlere bağlı gibi görünmektedir. 
İngilizler, Sir Samuel Hoare'un vait· 
leri mucibince, barışı, tahdide maruz 
bulunduğu her yerde Orta A vrupadıt 
olduğu kadar H abe§istanda du koru· 
mağı taahhüd etmek isterlerse, I tal
ya, bu yardımı reddetmeden evvel her 
halde dü~iinecekıir. 

Şayet lngiltere Dış Btıkanlığı, Fran 
ıız Dı§ Bakanlığının bu yoldaki soru
suna cevap vermiyecek olursa, husu· 
sile Fransa, lngiltereyi zecri tedbirler 
bahsinde o derece kuvvetle tutmıya· 
cağına göre, ltalya, mutlaka harekata 
devam edecektir. 
ALMANLAR DAHA lYl HARP GE

REÇLERiNE MALİKTİRLER 

Pari!I, 17 (A.A.) - Le Journal ga
zetesi tarafından Nürenberg'e gön -
rediJmJş olan özel aytar, Ahnanyaya 
gezisinden önce Şampanyada yapıl • 
mıt olan Fransıı manevralarında ha
ıır bulunmuştu. Aytarın iddiasına gö 
re, Almanlar, Fransıı k11vvetleri ile 
mukayese edilince çok Jyi harp gere
çine malik bulunmadaırlar. Fakat bu 
gereçin Fransız harp gereçine üstün 
oldufu sa.ntlmamalıdır. Bununla be • 
nber Almanlar, eUeirndeki harp ge· 
reçlerinden daha seri ve dalta iyi bir 
suret~ istifade etmektedirler. 

Ayt.ar, NUrenberg'teki son günün 
en bariz pisikolojik vasfı olarak ye • 
ni bayrak altında ortaya çıkan yeni 
Arduvn sr&ıterndstir. Bn tnr•nd• ._ .... 
yonal s0.9yalist halle yığm1an ha.zır 
bulunmuştur. Bu halk yığınlarıdır ki 
Almanya, bun1~rrn ordu fle aralarını 
bulmaya muvaffak olmuştur. 

Le Journal aytan, Almanların va
tanı kurtarmış saydıkları bir rejimi 
hiç bir şeyin zifa ujratnuyacağına 
kani bulunmaktadır. 

AZAMt HORMET VE TEBC~ 
Paris, 17 (A.A.) - Petit Journal 

tarafından Nürenberg'e gönderilmiş 
olan aytar yazıyor: 

"Bny Bitler, dün ilsnomal bir coı· 

Son dakika 

kunlukla ve kuvvetle söylev vermiş • 
tir. Dinliyenler, kendisini şevk ile, gu
rur ile alkışlamışlardır. Bu tarihsel 
söylevin gördüğü tnanılnuyacak iyi 
kabulü ve yaptığı intibaı anlatmak i
çin "azamı lrürmet ve tebcil,, taribini 
kullanma kafi değildir. Nasyonal 
sosyalizmin elde etmiş olduğu bu ba
şarı, kendi ideolojisi ve bütün ulusun 
eczasını birleştirmek hususundaki dö
leninden yana çıknuştır. Bay Bitler, 
bütün şüpheleri bertaraf etmiş ve bü
tün teredütleri ortadan kaldırmış • 
fır. O, fırkası ile, fırkası da onunla 
beraberdir.,, 

ALMANY ADA HER ŞEY MOTÖR -
LEŞTIRILMIŞTlR 

Kopenhag, 17 (A.A.) - Nürenbeg -
de yeni Alman ordusu için bayranan 
(tes'it edilen) törene hasretmiş oldu
ğu betkesinde Berlingke Ticlende di
yor ki: 

Almanya, yeniden süel bir devlet 
haline gelmiştir .• Bu gazete, bu tö • 
rer.e hele uçakların, tankların ağır 

toplann katılmııt olmasını önemle 
kaydetmekte bütün bu kuvvetlerin 
motörle~tirilmi~ olmasını ilbe eyle -
mektedir. Bu gazete, Almanlann her 
şeyi motörleştirmiş olduklarını yaz -
maktadır. 

LtTVANYA BOTUN 1TIRAZLARI 
MUAHEDELERLE HALLE 

HAZIRDIR 
L.l4.. ... - • .,- .1-

1egesi Bay Lozoraptis, assamblede B. 
Bitlerin beyanatına. telmih ederek 
memleketinin taahhütlerine riayet C· 

deceğinl ve bütün itirazlan muahede
lerde derpiş edilmiş olan şekilde hal
le amade olduğunu bildirmiştir. 
DANZIG - LEH ANLAŞMAZLIGI 

Varşova, 17 <A.A.) - Danzlgle Al
manyadan Da.n~ige yapılacak ithalat 
işlerini tanzim eden bir anlaşma yn
pılmıştrr. Anlaşma, son Danzig - Leh 
anlaşmazlığının bir noktasını hallet -
mektedir. 

işçinin gözetilecek t.arafları çok ~ 
tur. Yüz elli kişi bir matrapadan su 
içer, yarım saat yemek paydosu ya -

:f.~:.~~~~1~~:".:~~!~;.!~~ıak:: Beşler komitası, Italyanın Habeşis-
:~;;;f:J::;~~·:?.E~~:~~~~:: tanda ıslahat yapmasını teklif edecek 
para bir müdUr bir muavin ve bir iki 
memur alırsa, elbette bu qoğru de -
ğild1r. Terazinin bir gözünde 150 kişi 
bir gözünde dört beş ki~i. lfanundan 
beklediğimiz şey: Sıhhatimizi koru -
ya~1k şekilde ~alışma, çalışbğımız 

katlar para kazanmadır. Bir gün sa
bahın karanlığında fabrikaya koşan 
ana, baba oğul tütün amelesine dik -
katle bakarsanız yüzlerinin sapsan 
olduğunu görürsünüz. O işçi yatağa 
düştüğU vakit sıhhatini feda ettiği 
fabrika merhamete ~elerek yardıma 

koşmazsa doğru muaur?,, 

üçüncü 
lıpekter 

-· lUSiyanı birinci sayf mla) 

ya.pacalım. Oradan Ankaraya döne • 
celınt. Biriiici teırinüi sonlarında, is
pekterllk kadrosunu tamamen hazır • 
laniıı ve icap eden sallihlyelleri alnuş 
olarak ödevlmln 6aıında bulunacağı • 
mı umuyorum. 

Doğu illerinde çalışmak üzere, bir 
~ok 11tn9 ıan'at ve meslek sahipleri • 
ılln, 61,,n arzu Ue baf vur8aklaruu 
glJi:Syonım. Çok lafc8ire f ayık ol tın t;;; 
Dlkeseverlllc, &eni çok mütehassis et • 
'ti. Bu noktayı bilhassa kaydederim.,, 

Cenevre, 17, (A.A.) - Beıler J 
komitesi sabah]eyin taJi komite • 
nin çahımalarını incelemittir. Ko 

mitenin konseye vereceği raporu 
ak§&ma kadaF bitiFece~i a.andıyor. 

Toplantıdan sonra B. Lava]: 

"Konuşmalar için bir esas arı -
yonız ve bulacağız,, demittir. 

Rapor, sınırın düzeltilmesini, 
polisin tensikini ve ekonomi da -

nıfmanlarmın tayinini tavıiye ede· 
cektir.lınparatorun hakimiyetine ri 

ayet edeceği ve lt.,,Iyanın, uluslar 
sosyetesi idaresinde, isla.hatm ya 

pılma1rna memur edileceii bil diril 
mektedir. 

Cenevre, 17, (A.A.) - Beıler 
komitesinin hazırladığı proje ulus 
lar sosyetesi tarafından evvelce de 
tatbik edilmiı olan usullerden 
müfüem olmaktadır. 

Habeşistanın siyasal ve ekono . 
mik tensikinde hususi bir kurul im . 
Pi alara rari1ım ellieeli •i lfü Jriı
nılda genel hizmetler için aruu • 
lusal İ§yarlar bulunacaktır. Sınır 

larda bazı düzeltilmeler yapıla ·J 
caktır. 

İtalyanın bu teklifleri nasıl kar 
,ılıyacağı ve B. Aloisi'nin cevap 

vermeden önce Roma.ya giderek 
Musolini ile gÖrÜ§ÜP görÜ§nıİyece
ği henüz belli değildir. 

Londra, 17 (A.A.) - Deyli 
T elegı·af gazetesi, beşler kemi • 
tesinin "Habeşistanın yükenlerini 
yerine getirmek kabiliyetinde ol • 
madığı,, ve "hu memleketin ıür' at 
le yeğritilmesi zorıttıcı,, esaslarına 

dayanarak bir taktın yabancı da • 
nrtmanlar ihdas edilmesi tavsiye · 
aind~ bulunmuı olduğunu iddia 
etmektedir. 1Bunlardan hirisi A -

_ cliaa.baıbada bulunacak diğerleri de 
memleketin diğer bölgelerinde ö· 
dev alacaklardır. 

Roma 17 (A.A.) - Ba.y Muso
lini bakanlar kurulunu yarın için 

toplantıya çağırmı,trr. Bu toplan
tıya çok hüyük bir ehemmiyet ve· 
ıilmektedir. 

Kahire, 17 .(A.A.) - Mısır ga-

zeteleri batı çölü yolları meaele • 
siyle çok uğraşmaktadır. Çünkü 
bu taraftaki sınırın ötesinde hal· 
yanların istihk~mlar yaptıkları ve 

tel örgüleri koydukları görülmek. 

tedir. lskenderiyede bulunan in -
gHiz donanmasından bir kaç par-

ç.a Portsaide ve Şa.p denizine doğ
ru gitmişlerdir. Bir ka~ gemi de 

Süveyt kanalında durmaktadır. 
Kanal sıkı bir gözet altındadır. 

lngilizler Şap denizinin Hicaz ta
ı:a.flarının da gözetilme~i için lb • 

nissuud yanında girişilerde hulun 
muttur. 

Vef d ulusal partisinin fikri fU· 
dur: Mısır bir müdafaa harbine 
hazır bulunmalıdır. İtalya Mısı · 
ra saldırmazsa Mısır da bitaraf 
durmalrdrr. 

Cebelüttarık: 17,(A.A.)- Hud, 

Renoun, Orion, Neptum, Artil 
krovazörleri ile Visroy, Veka, ve 
Valoruı torpido muhripleri lngil-
tereden bura.ya gelınitlerdir. Bat 
ka gemiler de beklenmektedir. 

Geneloy bjr hafta 
geriye kaldı 

Atina, 17 (Kurun) - Kab 
meclisinin kararma göre 27 t 

rinievvlede yapılacak olau ge 
oy bir hafta teehhürle 3 teşrin" 
nide icra edilecektir. 

Venizelist ve terakki pcrve 
partileri yaptıkları toplantıda 
neloya iştirak eylemeği ve cuın 
riyet lehinde rey vermeği kara 
tı:-mı§lardır. iki parti genelo 
diğer cumuriyetçilerle birli 
çalı,ac.aklardır. 

ÇALDARlS KRALLIK PRO 
PAGANDASIYAPACAK 

Atina 17, (Kurun) - Ba~ba 

B. Çaldaris, geneloy kararna 
netredildikten sonra Moraci.a, 
biye bakam General Kondiliıi 
Makedonyada geziye çıkarak k 
hk lehinde propaganda yapa 
lardır. 

iÇ iŞLERi BAKANLICINA K 
GELECEK 

Atina, 17 (Kurun) - Açık 

lunan iç itleri bakanlığına.bay 
dırlık bakanı Rallis Petro tayi 
dilecektir. 

SELANIK PANAYIRI lÇ1N 
Atina, 17 (Kurun) - Sela 

panayırını görmek için SelSn 
giden İzmir §arbayı buraya gel 
Atina 9arbayı tarafından ~eref 
bir tölen verilmiştir. 
VENIZELOS KAT'I SURET 

ÇEKiLMİŞ 
Atina, 17, (Kurun) - B. V 

zelos, B. Kondilise gönderd!ği 
mektupta, hüriyetperver parti 
hatkanlığından kat'i surette çe 
diğini ve artık B. Sofolisin par 
nin daimi baıkanı olarak tel A 

edilmesi lazımgeldiğini bildir 
tır. 

TÜRK YUNAN TİCARET M 
KAVELESI 

Atina, 17, (Kurun) -Türk 
nan ticaret mukavelesi müzake 
ıi bitmittir. Mukavele çarşa 
günü burada Türkiye ekonomi 
kanlığı müsteşarı Bay Faik K 
oğlu ile Yunan d~legeleri tataf 
dan imzalanacaktır. 

Mukaveleye göre, Yunanist 
Türkiyenin Yunanistana yapac 
ihracat bedelinin yüzde otuz b 
ni serbest döviz olarak ödeyec 
yüzde altmış beşine karşı da 
verecektir. 

Eski mukavelede cari olan b 
ka bonoları kaldırılmıştır. 
LiBERALLER VE TERAKKİ 

PERVERLER 
Atina: 17, (A.A.) - Liberal 

terakkiperver fırk3lar yönetgerl 
ayrı ayrı toplanarak cumuriY 
çi d~ygularını berkitmişle:r ve P 
bisite karıımamaya karar verlll 
]erdir. 

lngiltere ile lta)yı 
rekabeti 

•· ı - ( V styanı Birincid~'. 
Aradaki anlaşmazlık bir harp 1' 

kökünden sökülmezse önümüzdcld ,ı 
larda bu rekabetin acı ve ibret ,·etl

1 

levhalarını göreceğiz. J 

İtalya - Fransa anlaşmaılığı 
talya ile lngilterenin iyi geçinf11e 
sine sebep oluyordu, ltalyanm, Frll~ 
sa ile anlaşmasından sonra lngilte( 
He İtalya arasmdaki menfaat zıdd 1 
yeti birdenbire göze çarptı ve JtllU~ 
bugün İngiltereyi düşündUren. yll~O 
da hiç şilphe yok ki, Fransayı da 
şündürecek olan bir durum alacıı.1' 
tır. • 

Buna karşı İngiltere ne yapac,),· 
Tehlikeyi bir harp ile mi bertaraf e, 
meğe ~ahşacak, yoksa bununla )'9 

vaş yavaş mı uğraşacak? ~ 

Bıır,iin lerde an hyaca~ımız en 111 

hlm M.dise budur. 
ô. R. DoğrıJ1 



londra - Istanbul 
caddesi 

:da,,eştedeki arsıulusal 
011feransın kararları 

genişliği 9 
llletre olacak 

811dapeşte, (Özel) - Londra - ls
ıtbuı caddesi işi etrafında görüş -

ve kararlar vermek üzere bura • 
Parlamento binasında toplanan ar-

llılıısaı konferans, toplantılarını ta -
hl lam ıştır. 

1.,1lu toplantılara Türkiye Turing 
t u~ başkanı Re§it Saffet başkanlık 
llııştir. Konferansa iştirak edenler -

1 
~acar delegesi Elişer, Belçika 

e egesi Dübuva, lngiliz delegesi Al
il, Londra - lstanbul caddesine a
olanıaıc üzere bazı teklifler ortaya 

~Ynıuşlardır. Caddenin teknik işle -
e, gümrük muamelesine ve zabıta 
·ı~tına temas eden bu teklifler, 

Kültür Bakanı 
Bugün Universite işlerini 

gözden geçirecek 
Kültür bakam Bay Saffet Arı 

Kan dün kültür direktörlüjüne ge 
lerek incelemelerine devam et -
mittir. Dünkü toplantısında ge • 
nel ispekterlerle lstanbul kültür di 
rektörü Bay Mehmet Emin özel 
kalem direktörü Bay Nihad, Adil, 
yüksek tedrisat direktör vekili Ce
vad bulunmuttur. Kültür genel is
pekterlerin orta okul durumu etra
fında yaptıkları incelemelerin ra -
porları gözden geçirilmittir. 

Bakan bugün öğleden evvel O -
niveraite itleri ~trafında fakülte 
dekanlariyle bir toplantı yapacak-

Festival 
Konuklarımız Cumuriyet 
anıtına çelenk koydular 

Balkan festivah münasebetiyle 
lıtanbula davet edilen Balkanlı 
misafirler dün Taksim de cumuri -
yet anıtına törenle çelenk koymuf 
lardır. 

Heyetler saat on altıda Galata
saray lisesinin bahçesinde toplan 
mıtlar ve bir az sonra yürüyüte 
geçmitlerdir. En önde Türk bay-

Galip jübilesi 
Artistin 25 yılhk sahne 

hayatı kutlanacak 
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IGezintiler 1 
Göze batan şeyler! 

Cana yakın bir kaç doıtla, dun 
Bentlere gittik. Sonbalıardan •on pay
larını almağa koşanlarla vapur, tık
lun tıklımdı. Dalgalar üstünde seke
rek esen poyraza göğüslerimiz açık, 

Boğazı geçiyoruz. Burada yaradılı • 
fın ne büyük hamle•i var. Bu mavi 

Şehir tiyatromuzun değerli ar - su parçaaı, bana hiç de ilk çağların 
tistlerinden İsmail Galip cihan korkunç depremlerinden kalma bir 
sahnelerinin nadir yetittirdiği san ıe11 gibi görünmüyor. Kızarmıı güz 
atkirlardandır. Galip, Türk sah- 11aprakları, al zakkumlar ve nar ta • 
nesinde 25 sene her türlü yoksuz - nelerl.nl andıran adını bilmediğim çi-

çeklere bakmakla do11amıyorum. Ko • 
luğa göğüs gererek çalıtmıt bü - rular üatünde sanki alevli bir akıam 
yük f edakirlıklarla tiyatro sana - bulutu parçalanıp dağılmıı. Görünü -
timize hizmet etmit, birçok eser- fÜn güzelliği 0 kadar dokunakh, ki 
lerde, unutulmaz tipler yaratmıf, en geveze çığırtkanlar bile •eılerini 
birçok eserler tercüme ve adapte kesiyorlar. Deniz, köpük dudaklarlle 
ederek tiyatromuzun repertuvarı - karayı kendinden geçe geçe öpüyor. 
nr zenginleıtirmittir. Belki dlJnganın lıiç bir yerinde bu ka· 

Utakere olunmuş ve muhtelif mem
tUerin delegeleri tarafından o -
tlannııştır. tır. 
Bu enterkontinental caddenin ge -
liii, dokuz metre olarak tesbit e
laiştir. Caddenin ,ehirler ch·arın -

rağı , arkasında kafileye rehber
lik eden AH ve Sadık efeler yü -
rüyordu. Efeleri Bulgarla, Yu -
nanlılar, Romenler, Yugoslavlar 
takip ediyor, en geride Türk hey 
eti ıeliyordu. Her kafilenin bay 

ilk okul kitapları rağını bir genç kız taşıyor, yalnız 

Yirmi bet senelik gayret ve fe- dar •ık ufuk değişmeıi 11oktur. Her 
dakirlığının maddiden ziyade nefeı, bqka bir güzellik karşısında 
-Çünkü onun 25 senelik mesaisi- bir iç çekmeıl oluyor. Ne yazık ki Ru· 
ni kolay kolay ödeyemeyiz _ ma _ meli/ılaarı önünde ağzımızın tadı kaç· 

tı. Tırtıllı taı kor•a&ı içinde daha dik, 
nevi mükif atını bu mevsim ti -

i kısımlannda, bisikletle geçenler 
Yaya yürüyenler için yerler ayrıl -
ı gözetilmiştir. Bu itibarla icap e

l\ Yerlerde, yol dokuz metreden iki 
etre daha geniş olabilecektir. Mil -
tler Cemiyetinin 1931 senesinde ka -
rlaştırdığı bir esasa uygun olarak, 
deye geçit ve istikamet işaretleri 

lttılacaktır. Geçilirken tehlikeye uğ. 
ll!Qası ihtimali bulunan yerlerde 

•11l"tetJi ses seren tehlike düdükle -
bı.ııundurulacaktır. Bundan başka 
kla da tehlikeyi bildirecek \'e ica -
"da çabuk imdat temin edecek su -

e teknik tertibat alınacaktır. 
'l'ranskontinental cadde işlerile 1 -
ti olan hususlan her zaman göz. 
reçirmek ve halletmek üzere da
bir komisyon kurulacaktır. Bu ko

, ona Londra - İstanbul caddesi 
J''ln ... ı . '1nl·ıı7 ,... .,,..ıolıo+, ikf5Pr ıfe-
1 ~~ töndcreceklerdir. Dokuz memle
.~~tın iki ]er delcr;eyle temsil edile -
' (Itri daimt komisyonun toplantı 
~l'i . ., Budapt!ştedir. 
l'o!llantıda Milletler Cemiyetinin 

~le~e;;i Yalzinger, Macaristanın yol 
ındalo:i faaliyetinin eserlerinden 

dlrle b."'hsetmiş, sonra arsıulusal 
ltotızı Hac teskilatı namına Giyyom 
~ ~ . 
arsıuıu~aı cadde inşası kongresi • 
daimi komi!ıyonu namına Gavri • 

il, söz söylemişlerdir. 

Kültür bakanlığı trrafından ö - Bulgar bayrağını Bulgar heyetinin 
nümüzdeki ders yılı bafına kadar baıkanı doktor Çonef tafıyordu. 
yetittirilmeye çalııılan ilk okulla - Romen ve Bulgar muzik heyet -
rın kıraat kitaplarının hazırlan - leri de kafileleriyle birlikte yürü
ması ve okutturulması ıelecek yı- yor ve milli havalar çalıyorlardı. 
la kalmıftır. Alay bu tekilde Taksime kadar 

Bu yıl ilk okullarda Türkçe ders gitti. Heyetler abide etrafında 
ler yine eski kıraat kitaplariyle ya- sıralandıktan sonra evvela Bulgar 
pdacakbr. heyeti abidenin önüne geldi. Se -

G lam vaziyeti a!dıktan sonra milli 
üze/ bir $~rgi marılarınr söylediler, ve çelenk 

Teıviki sanayi biçki okulunun koydular. Bu suretle her heyet 
hazırladığı serıi dün törenle açıl- sırasiyle milli martını söyledi ve 
mıttır. Sergide talebenin bir yıl • • .. .. .. . . çelenk koydu. Türk heyeti namı 

yatro severler kendisine ödeyecek 
daha keıkin ylJbelen kulelere hiç 
saygımız kalmamıı. Eılğinden ıanlı 

lerdir. Bu münasebetle vali ve bir tarihe 11lrllen bu gerek, tarihi 11il· 
belediye reisi Muhiddin Oıtün - cendirecek hiç bir ıey eksik değil. 
dağ Galip jübilesini hazırlamak Bir vakitler, ma:ıgallarından alır, 
için memleketin tanınmıt simala- tunç tolgaların yanıp söndüğü, yala
rından müteıekkil bir komite top- ganlann çaktığı bu yalçın duvarlara 
lamıt ve komite ilk toplantısı _ fimdi teneke kulübeler tırmanmıı. Burç 
nı evvelki ıün vilayette Muhiddin lara mttfraba biçiminde cumba ka • 
Ostündağın riyasetinde yapmıt _ rınlı berbat evler çönıelmif. Pencere

tır. 

Galip jübilesinin kanunuevvel 
içinde · yapılması muhtemeldir. 
Komite tetrinievvelde ikinci içti -
maını yapacak ve bu içtimada ter 
tip komisyonları ayrılacak, jübi-

lerinde donlar, gömlekler fİfİP fİfi' 
ıallanıgor. Palankanın içinde de kap. 
kara, çürük 11apılar var. Bunlan o • 
rt111a kim soktu? Hele o teneke saray. 
lardan sarkan donların bu bayrak 
yerlerinde lfl ne? ... l•tanbulda hangi 
daire bu tarih kurağlanmn bakımına ıçınde yaptıgı butun elıılerı mun- ı 1 k k d kt b' . . . . . na çe en on u an sonra ır 

lazam bır surette dızılmııtır. Ser- b k d 'k f .. .. lenin günü kat'i olarak kararlaıa-zey e ra yo mı ro onu onune ge 
ıide bilhassa ipek, abajorlar, er -

1 
k A .. k 

1 
b'td• d' caktır. 

üstüne almıı•a, onlara galvarınm. 

şu bpazellkten bizi kurtar•ınlar. E .. 
kiden "Kuleizemin,. diye anlamına a· 
kıl erdiremediğim bir yer vardı. Sur
lar, kalelerle uğraşırdı. Sakin bizf 
inciten çinko çardakların tapusunİI 
oıdfU' valltlk olmasın 1 

ere tatur e aayıı arını ı ır ı. ------------ oıı•d '!.ıaıat!qra uıp•Jf cııA v.ıapp'f D y I . . 1. lar çok beyenilmiıtir. Heyetler geldikleri sıra ile Gala - " oğrU 0 iSiM 1 
Serıi her ıün davetlilere açık _ taıaray lisesine döndüler. Alay • d tt 

tır. istiklal caddesi~~ı~erken a - kıt av...as.,.._ .. __ 
BIQKİ MEKTEBi DERSLERi pal'tdfıuildtr.lvi t1~t.anhn t • 

-Kültür bakanlıiı önümüzdeki hr. 
yıldan itibaren ~içki ve dikif ve Balkanlı misafirler bu sabah se 
sanat okullarının smaçlarını sıkı kizde Yalovaya gidecekler, ak -
bir ıurette yapmaia karar vermit; fama döneceklerdir. Festival ko
ve hazırlıklara batlamııtır. mitesi büyük bir ilıi ile karşıla-

A VRUP Ay A TALEBE _ Oni- nan Balkanlı misafirlerin oyun
larını halka daha ucuza göster -ven ite edebiyat fakültesi jrof enör 

ler kurulu dün bir toplantı yapn -
rak bu yıl Avrupaya tahsile gön -
derilecek namzed talebelel'İn du-

Yeniden yapılan 
duruşmada beraet 
kararile bitti 

Son günlerde lstanbul anıtlannı, 
korumak, değerletini belirtmek uj • 
runda canlı bir kalkınlf b"flamlf • 
tı. Yine bu 11üzden ı·enicamiin çevre. 

"Doğru yol,, isimli kitaptan do- sindeki yerlerin ıatın alınmuı bUe dii· 

layı yazan Ulvi ile basan Burha - fÜllÜlüyordu. Jletresi altınla tartı • 
neddin aleyhine dini duyguyu i. . lan topraklar önünde sarsılmıyan bu 

l t d. k d b'l• · t' bo anıt sevgisi, bilmem. ki niçin hifle e e ınere a ı ı emnıye ı zu. .. 
. d l b d başarılacak emekler karııBımla kötü • 

cu yazı netrı avası açı mıf, u a 
va bir müddet evvel İstanbul ajır rümlefiyor. Yabancılann oradan ge-

• çerken re•im çektiklerini ıöglemlge • Macar iç bakanlığı şube şefi Ka
r, tecim ve seyrüsefer bakanlığın -
"gelen bir mektubu okumuştur. rumunu incelemittir. 

11ıtda Macar hükumetinin enterkon· Namzet talebelerden 20 kiti ka-

mek için 22 eylul pazar gecesi Tak 
sim ıtadyomunda bir eğlence ter
tip etmittir. Buraya 25 kurup gi
rilecek ve her heyet adada olduğu 
gibi milli oyunlarını oynıyacaklar
ve prkılarını söylüyeceklerdir. 

ceza hakyerinde görülmüftü. Hak- cejim. Çilnkil ben öz yurdumun öle • 
yerinde genel savamanlığı temsil •ilzlüğünü dul/mak için bir yabancı • 
eden, yarlardan Ahmet Muhlis Tü nın ortaklığını bekligemem. BUiriın 
may, o kitapta yazılanların suç ki beni yakan bu ökıüzlükler, onu mal 
tetkil edici mahiyette olmadığını bulnwı mağripli sevlncile titretir. 

ileri ıümıüt, muharrirle matba - S. Gezgin 
acının beraatini istemitti. Hak - -------------
yeri suç mahiyetinde görerek, bi - )erden Nedim, katran dolu fıçı ü-

lll!ntaı Londra - İstanbul caddesi- zanmııtır. 
bu yolla alakalı memleketler NAKiL LiSTELERi - Hasta-

»r~klannı biribirine bağlamakla 
1tnıyacağı, bu yaklaştırmanın dokuz 

1~btleketin sulh ve silkQn içerisinde, 

Beylerbeyi sarayındaki balo ise 
21 eylul cumartesi gecesi verilecek 
tir. 

ltliğne çalışmasına da yardımı 
;ltnacağr kanaati, ileri sUrülUyor -
~ lfacar tecim bakanı, Macar hil -
.illeti namına kongreye teşekkür et· 
1 .'·e bu arada daimi komlsyonun 
• . "~i olmak Uzere Budapeştenin 
U , ~ ~inden duyulan sevinci, tahaş-

lık ve evlenme sebepleriyle muhte
lif vilayetlerden ıehrimize nakil 
etmek istiyen 150 kadar öğretme -
nin nakilleri kültür bakanhiı ta -
rafından kabul edilmittir. Liste 
yakınd• tehrimize ıönderilecek -
tir. 

Başı boı köpekler 
nasıl öfaürüJecek? 

rer sene hapis kararı vemıit. fa- zerinde çahtırken, katran ıözleri
kat yargutay bu kararı bomıut- ne ııçramıtbr. Gözleri bozulq 

Nedim, Tüze doktoru Salih Ha • tu. 

e belirtmiştir. 
tt,;11!>iJtere baş delegesi Kukun ve ar
linı \ls~! turizm birliği gene] sekrete -
tıı 1\ Sözlerini mUteakip, celse kapa -

"'ö'· konferans dağılmıştır. 
~r fl~den sonra, saat on altıda Ma
\>bt lecım ve seyrüsefer bakanı Dr. 
llit §kler)e delegeler, Boraroster de -
ttt~" Yerdeki yeni köprüyü gözden 
~I 1l'lllit~r, bakanlrk mensuplarından 
"e~1 - Hubert tarafmdan izahat 
~\Jlt:ı,lir. Gece saat ~irmi bir bu -
tt " da Macaristan nehir ve gö11e -
l{ır 'furculuk sosyetesinin Erzsebet 
-e\~ ine isimli nparlanyla Tuna 
teı1ıı ~de bir gezinti yapılmrştır. Bu 
fltıer~d~ başispekter Nadas, misa -
>"atta aaırlamıştır. Delegeler, gece 
llıtr)('~ doğru tekrar Macar hükOmet 

tııne dönmüşlerdir. 

HUKUK FAKÜL TESINDE -
Hukuk fakültesinin sözlü smaçla
rına dünden itibaren batlanmış - ı 
tır. Sınaç on ıün kadar sürecektir., 

BiR PROFESÖRÜN iSTiFASI 
- Hukuk fakültesi devletler umu
mi hukuku profesörü Karbyotrup 
sıhhi sebepler yüzünden çahtamı
yacağını aöylüyerek çekilmiıtir. 

Batıbot ve tasmasız köpekler 
timdiye kadar her raıt gelinen yer 
de zehirleniyor, ıeceleri de saç
malı tüfekle öldürülüyordu. Bun 
dan sonra bu usullerle köpeklerin 
öldürülmesinden vaz geçilmittir. 
Köpekler hazırlanacak hususi bir 
araba ile tutubcak ve hayvanları 
koruma cemiyetine gönderilerek 
orada asri bir tekilde öldürülecek
tir. 

Yeniden yapılan durutmada ge 
nel ıavamanhk eski ıörüt ve dü -
tün üt ünü tekrarlamıt, muhake -
me edilenlerin avukatı irfan Emin 
Köse Mihal oğlu, müClaf aa yap
mış ve neticede hakyeri Ulvi ile 
Burhaneddinin beraatini karar -
latlırmıttır. 

Katran qüziinden kaza 
Dolmabahçede Gazhanede itçi-
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tim tarafından muayene edilmif, 
rapor verilmiıtir. 

Hidiae etrafında Tüzece arq • 
tırma yapılıyor. 

Katır çalan adam! 
Y e,ilköyde yeni çiftlikten bir 

katır çabnmıf, Sarıyerde bulun
muttur. Çoban Yugoslav tabaa-
11ndan Pizrenli Rüstem, kabn 
çalmaktan suçlu olarak yaka!an -
mıf, dün akpm üzeri Tüzeye gön 
derilmittir. ? 

Rüstem, alacağı verilmediii i-
çin para yerine kabrı aldıiını 

• (!-18A •U!q!l(WI .uı•)I ".l!li!D13(Ag9 , 
mittir. Aratbrma yürüyor. 

Altın kalem çalmak! 
Yeni camide berberden altm 

kalem çalmaktan suçlu lbrahimin 
duruımuı Sultanahmet birinci 
sulh ceza hakyerinde yapılmıt, 

kendiıi bu iti yapmadıfnu ıöyle • 
mittir. 

Hüim Reıit, duru,manm ibra· 
him alıkonulmadan devamına ka
rarnrmiıtir. 
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Rnkacadan: P•li• halterleri: ........................ 
Gazoz şişesile 

Ü sküdarda F utıklıda Sarı gazi 
caddesinde bet numarada oturan 
Mürsel oğlu Mehmet Salih ile Is -
mail dün gece Sevinç gazinosun
da tavla oynarlarken aralarında 

kavga çıkınıf, Mehmet Salih ga -
zoz şiıesini lsmailin batına vura -
rak ağır surette yaralamı§hr. Ya
ralı Zeynep Ki.mil hastahanuine 
kaldırılmış suçlu yakalanmıttır. 
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Bulgaristanda tecimerlerimize 
çıkarılan zorluk 

Ankara Y1 (Kurun) - Bulgaristanda yumurtacılarımıza bazı z1>r -
luklar çıkarıldığı yazılmı§tı. Türo fiıi ba.tkanı Bay Mecdet bu huıuı
ta dedi ki: 

"- Aramızdaki anla§ma mucibince , Bulgar hükumetinin, hu -
dutlarından transit olarak geçecek yumurtalarımız için baytariyc ka
ğıdı istemeğe hakkı yoktur. Bunun laberaber ihracatı sekteye uğrat -
mamak, için istenilen baytariye ka ğıdının verilmesi hususunda hudut 
baytarlığına baytar müdürü vasıt aıile emir verilmitlir. 

TAŞLI KAVGA - Kuzgun -
cukta Pafa limanı caddesinden ge 
çen Ahmet eskiden beri arasının 
açık olduğu arabacı Kazım ile kar 
§ılafmış ve kavgaya tutuşmuılar -
dır. 

Tapu ve kadastro mektebi 
Ankara 17, (Kurun) - Tapu ve kadastro mektebinde tedrisata baş 

landı. Mektebe 35 i idare memurla rından 45 i lise ve orta okul mezun
larından 75 ta!·.?be alındı. 

İkisi de ellerine geçirdikleri 
taıları birbirlerine atarak türlü 
yerlerinden yaralanmışlardır. 

Mektebin geçen seneki mezunla rı, doğu illerdeki açık 
murluklarına tayin edildiler. Tap u ve kadastro genel 
nün yakında doğu gez!:;ine çıkacağ ı anlaşılıyor. 

tapu me -
direktörü -

ÇAKILI ÇOCUKLAR - Kan· 
tarcılarda sabunhane sokağında 
oturan yordanfo. arkadaşı Koço 
dün gece ba1ıkçılar sokağından ge 
çerlerken aralarında kavga çık

mı§, her iki çocuk çakılarını çı -
kararak birbirlerini türlü yerlerin 
den yaralamışlardır. 

1 ürk - Yunan ticaret 
anlaşması 

l•nk.ırra, 17 (i\:urun) Müddeti e\·
Yclki gün !)itmiş olan Türk - Yunan 
ticaret anlaşmasının idareten uza -
tılması her iki hükumetçe mumfık 
görülmüştür. 

Evkaf genel direktörü 
Ankara 17 (Kurun) - Evkaf ge 

ne] direktörü Bay Fnhri İst•mhul -
dan sonra Bursa evkaf mı da tef ti§ 

edecektir. İstanbul tetkilatrnda 
yapılması kararlaştırılan değişik -
likler arasında Beyoğlu, Üsküdar 

gibi yerlerde genel direktörlüğe 

b<ığlı diı-ektörlükler ihdası <la var
dır. 

Tarım Bakanı 
.Ankara, 1i (Kurun) - Şimdi Ri· 

zede bulunmakta olan Tarım Bakanı 
Bay Muhlis doğu gezisini bitirerek bu 
hafta Ankaraya dönecektir. 

~ıhhat Bakanı Bay Refik Say -

dam'ın bu hafta içinde doğuda bir ge
ziye (_'.ıkacağı söylenilmektedir. 

Üzüm standardizasyonu 
Ankara, 17 {l{urun) - Ekonomi 

bali:nnlığının standardizasyon müu -
hassı~ı. üzüm ~tandardiza~yonu i~lc -
rini yerinde incelemek üzere bugün 
lzmire hareket etti. 

BAŞINA ÇUVALLAR DÜŞ
MÜŞ - Salı pazarında oturan Ah 
met Tophaneden geçerken Ragı
bın idaresindeki içinde un çuvalla 
rı yüklü kamyon arabasından dev
rilen çuvallar ba§ına rastlamıf ve 
yaralamıttır. 

KAVUNLARLA BERABER -
Arkaaında yüklü bir küfe kavun
la köprü merdivenlerinden vapu
ra inmek iıtiyen Hüseyin birden
bire müvazenesini gaip ederek 
yere yuvarlanmııtır. 

Sovyet heyeti fabrikalarımızı gezdi 

Hüseyin türlüyerlerinden yara
lanmış ve tedavi edilmek üzere 
Beyoğlu haatahaneıine kaldırıl -
mııtır. 

(Üstyanı birinci sayfada) 1 

• -- at yirmi ikiyi on geçe Haydarpa· 
şaya gelmiştir. 

htanbuldan gitmit olan saylav· 
larla ticaret odası ba§kanı Bay 
Mithat Nemli zade, inhisar1ar ge. 
nel direktörü Bay Mithat, Sümer 
bankın İstanbul şubesi d!rektörü 
Bay Münip ve İstanbul gazeteci -
leri bu trenle gelmi§lerdir. 

Sümerbankın Kayseride açtı~ ı 
ğı kombina hakkında evvelki gün 
kü sayımızda bir ha§ yazı ve dün· 
kü sayımı~da da Kayseriden mu • 
harririmizin telgrafla gönderdiği 

malumat çıkmı§lı. Törende bulu -
nan negrİyat direktörümüz Refik 
Ahmet Sevengilin Tür ki yenin en I 
büyük fabrikası olan Kayseri kom 
binasının memlekete ve Kayseriye 
temin ettiği faydalar h?.kkında 
yazdığı yazı da yarınki sayımızda 
çıkaca:ttır. 

Sü~erbankm hazırlattığı hu -
ıusi trenle yapılan yolculuk pek 
rahat ve intizamlı geçmittir. Sü -

1 
merbankın İstanbul şubesi direk· 
törü Bay Münip, davetlilerin a -
ğırlanmaıiyle bizzat meıgul olmut, 
teıekk!ire değer bir himmetle ve 
kendisi yoruhrak misafirlerin din 
lenmelerini temin etmittir. 

SOVYET HEYETi ôTEKI FAB
RiKALARIMIZI DA GEZECEK 

ANKARA, 17 (A.A.) - Bu sabah 
Kayseri kombinasının açılma töreninden 
dönen Sovyet kurulu tehrimizdeki Yü· 
nit fabrikasını ve İt Bankasını gezdik· 
ten sonra Sovyet elçiliğine giderek bir 
müddet dinlenmitler ve ıehrimizin türlü 
yerlerini gezmiılerdir. 

Akf&lll özel vagonla Ekonomi Baka
nı Celal Bayarla beraber Eskitehire ha
~ket etmiılerdir. 
~~ !:!ronOi?ii Balcanımızlc Eski§e· 

Wr Şeker h1n'İkasmı ıezecek ve geceyi 
Eıkitehirde geçirdikten sonra lzmite gi 
decektir. Ayni gün İzmit kaiıt fabrikası 
•ezilecek ve Herekeye sidilerek öile ye 

meii Herekede yenile-:~k, burada doku ÇABUK SÖNDÜRÜLDÜ -
ma tabrlkaıı da yezllecekttr. Falih çırçırda Hacı Omerp&fl!-

Kurul akıam.a lstanbula gidecektir. sokağında bulunan 27 numaralı 
Konuklanmızın Istanbuldaki gezme· ahşap evden dün yangın çıkını! 

leri için aynca bir program hazırlana 
caktır. Sovyet kurulunda büyük elçi B. fakat ilerlemesine meydan veril -
Karahan da bulunmaktadır. meden söndürülmüştür. Yapılan 

Sümerbanktan bildirildiğine gc. araştırma sonunda yangının ot 
re, §İmdiye kadar muhtelif mües· mindere atılan bir sıgaradan çık
seseler tarafından Kayseri fllhri - tığı anlaşılmıttır. 

kasına yapı!an sipariıler 4,5 ~il • Konservatuar binasına ilk 
yon metreyı bulmu,tur. Fabrıka- b h d b I k 

l b l . . . ~ a ar a aş anaca 
~a yapı an ez erın en ıyı ve sag • 
lamının metresi toptan 25 kurut -
tur. 
SOVYET DIŞ lŞLERl KOMlSERl 
YEK1Ll YE KA YSERl KO:\fBt-

NAMIZ 
Moskova: 17. <A.A.) - Gazeteler, 

dış işleri halk komiseri \"ekili B. Kres
tin:;ki'nin şu diyevini yazıyorlar: 

Türkiye cumuriyetinin endüstrileş
me alanındaki ile:::-Jemesini devamlı ,.e 

Berlinde mimar Holzinin yap
~ığı konservatuvar projesi birinci 
liği kazanmı,tı. Almanyada ince· 
leme geziıinde bulunan uray fen 
heyeti direktörü Bay Hüsnü hu uz
manla görüşmüıtür. Yapının bu 23. 

ta verilmesi kararlattırılmıttır. 
Yapıya önümüzdeki ilkbaharda 

ba,lanacaktır. 

dostca bir dikkatle takip ediyoruz. •IHOllltfflll111111UUIUlllDltDBIHIRUlllllUl!lllGlllltUlllllllllllHIPIAllltffl11111-IR!lftlll~ 

TT .,.., ·yeni fabrika Türkiyenin ekono- I Kısa Haberler 1 
m!'· temelini kunetlendirirken dost ----- ·-· -·--
- .. kom u memleketin siyasal kuv _ • Deniz nsıtalarına ait senelik fen 
vctini de artırmaktadır. Türkiye, li- nt yoklamaların yapılmasına başlan
deri KamiH Atatürk'ün - idaresinde mıştır. lki ay sürecektir . 
i~tiklali için birçok parlak tı1'rnlar • Kadıköy su sosyetesi abonele -
kazanmış n mustakil gelişme hak - ri yeniden incelenemek üzeredir. Sos. 
kını elde etmiştir. yete tarafından fazla olarak alınan 

~inuli ekonomik alanındaki zafer· paralar iade olunacaktır. 
Jr.ri: feodal H tamamen yabancı kon· •Telefon tesisatı noksan şehir mın
trola hağh e;;ki sultanlar imparatorlu takalarına yakında kablolar döşene
ğn ile demokrat ve hayat Ye faaliyet cek, bu semtlerde telefon almak isti
tlolu yeni devlet arasında gec;ilmn hiı· yenlere kolaylık gösterilecektir. 
durum varatarak i~tikJalini daha ziva • Yeni liman tarifesi bakanlıktan 
de km~·etlendirmekteclir· Çok öne;n. henüz gelmemiş bulunuyor. Tasdik -
Ii olan Kayseri koınhinasmm açılma· ten gelir gelmez tatbik edilecektir. 
sım pek hiiyük sevinçle karşılıyonız. BiR lST ATISTJK - Vilayet n u
Sevincimiz. 50 ,·yet teknik , -e enjeni· ray bütçelerile müşterek faşıldan ma 
yfülerinin kombinanın kurulma 1 için aş '\'e ücret alan memurlarla müstah
·çalışmış olmaları dolayısile de artmak demlerin maaşları, hizmet müddetleri 
taılır. Kayıoeri kombina iyle, Nazillide hakkında bir istatistik yapılmasına 
kurulma,.ma ha~lanan komhinanın karar ,·erilmiştir. Şubelerden bu hu
iki memleket ara,.mdaki siyasal. eko· susta malUmat istenmiştir. 
nomik , .e kültiirel ilgilerin . hundan .. j ......... ::······•İ•• .. •••••kt••d••••••••{J"0 

..... b •• 
sonraki genişl«>me ... ine clal1a ~ok yara· e~.e gore a ınma .a ır: r~~ u 
·arağım kunetle mnurnruz. munasebetle kendı resımlerını de 

) "ha d"''. kb 
Bina yazımı 

lıtanbulun bazı ıemtlerinde bi -
na yazımı iti bitmittir. Uray re • 
ıimleri iae bu yazımdaki kiymet -

yenı §tan egıştırere u yazı -
ma uygun bir tarife hazırlıya -
caktır. Tarife şehir meclisinin 
önümüzdeki devresinde tasdik e -
dilerek tatbik olunacaktır. 

Musolini topların.dj 
evvel ateşe başladı! 

<Ustyanı birinci sayfada) 
ile beş İngiliz torpidosu ve bir torpil 
gemisi Cebelüttarık'a gelerek demir -
}emişlerdir. Daha başka gemiler de 
beklenmektedir. "Avusturalya., adın
daki kruvazör de meçhul bir yere ha
reket etmiştir. 

Bundan bşaka Yunan iç hakanlığı
nın bir bildiriğine göre Akdeniz in -
giliz donanmasına mensup yirmi bü -
yük harp gemisile münasip mikdar -
da daha küçük gemilerden mürekkep 
bir lngiliz filosu yakında ''Navarin., 
limanına gelecek ve Yunan denizinde • büyük manevralar yapacaktır. 

Maltada da çarşamba ve perşem
be geceleri hava manevraları yapıla
caktır. 

lTALYAN HAZIRLIGI 

İtalyanlar da bir taraftan Mısır 

hududunda hazırlık yapmakta diğer 
taraftan Afrikaya asker göndermeye 
devam etmektedirler. Napoli n Sira
güze limanlarının torpille kapatıldı -
ğı hakkında İngiliz kaynaklarından 

~rkan haberleri Roma yalanlamak -
tadır. 

Curnale ditalya gazetesine göre, 
Mısırdaki Derne muhacirlerinin tah -
rikatına karşı Trablusgarpten alına -
cak yeni müdafaa tedbirleri vesilesi-
1e lngiltereye tabi bazı Mısır kurum -
}arı ltalyanlara karşı Sünusi tahri -
katını diriltmek istemektedirler. Ga -
zete "müdafaası takviye edilecek olan 
Trablusgarbe karşı silahlı muhacir -
ler bir şey yapamıyacaklanna göre 
Sünusi tahrikatıru ihya etmek neye 
yarar? lngilterenin Mısır meselesi al
tında ihdas ettiği bu tahrikat ancak 
bu fikri ortaya koyan için tehlikeli 
olabilir.,, diyor. 

MUSOLINIYE GÖRE 1NG1LTERE
NIN YAPTIGI: CANAVARLIK 

Paris, 17 (A.A.) - Bay Musolini, 
kendisile bfr görijşme yapan Ma~in 
ı:razetesıne ı;ıu aıyevı vıermışttr: 
R :f 9ttH w • J .... ,, .. 'lıl 

" Biz, lngiliz milleti hakkınaa, ıa· 
mimi ve sadık bir doatluk beıledik. 
Fakat, dünyaya hükmeden bu mille· 
tin, bizden, Afrika güneı.i altındaki 
küçük bir toprak parçasını esirgeme· 
sini canavarca bir hareket sayıyoruz. 
Dosdoğru yürüyeceğiz. Hiç bir za • 
man bir Avrupa milletine karşı düş
manca bir hareket irtikap etmiyece
ğiz, fakat, bize karşı böyle bir hare
kete başlanacak olursa, bunun sonu, 
lıarp olacaktır. ltalya, harp istemez, 
fakat harpten de korkmaz. ltalya için 
gösterdiği gayretin dost mahiyetini 
tasdik ettiğim Fransa, zecri tedbir • 
ler isteyecek midir? Fransadan na • 
zik olduğunu anladığım bu durumda, 
sorup öğrenmek istediğimiz, bundan 
ibarettir. Fakat başkaları; zecri ted • 
birlerin, Avrupa haritasının baştan 
yapılma.Rı telılikeıi demek olduğunu 

biribirlerine söyleıinler. 
ltalyayı daha başka tevziat ve bel· 

ki de daha fazla adalet iıti11enlerin a
rasına atmanın neye mal olduğunu 

göreceklerdir.,, 

DiCER HABERLER 

Diğer haberlerin hülasası ıudur: 
• Londraya göre Güney Afrika Sü Ba 

kanı Güney Afrika birliğinin Habet me
selesi için ateı açmak niyetinde olmadı · 
imı bildirmittir. Birlik Uluslar ıosyete· 
sine kartı ödevlerini yapacaktır. Ancak 
Güney Afrikalılar kendjlerine atet açıl
maymca sili.ha davranmıyacaklardır. 

• İngiliz Orta elçisi Habet imparato. 
runu ziyaretle konutmuıtur. 

• Nobel bant mükafatını kazananlar· 

rruntakalar İtalyan komjserleriıÜll 
trolu altına konulmuştuı·. 

Romaya göre bu raııor dikkatle 
edilecektir. Fakat kabul edilmesi 
li pek zayıftır. Çünkü o;on BakaJI 
rulu toplantmnda reddedilen hal 
nna dahildir. 

• İngiltere hükumeti icap ecl 
sıulusal durumun Mısın alaka e 
sımları hakkında malumat ve 
kendisile danrtmalarda bulunacai' 
hükumetine bildinni§tir. 

* B. Laval Y etkolesko, Aloizi 
nuşmuftur . 

• Baldvin kabine arkadaılaril• 
mak üzere Londraya dönmüıtür. 

.\l\1ERIKA HARBE MANl OLJI! 
MECBUR 

Hydepark Nevyork, 17 (A· 
Bay Roose,·elt ,.e Bay Normall 
vis, deniz durumunu genel 
dan ve bugünkü Avrupa buhr 
olan ilgileri yönünden aytışmı 

Bay Davi~, birleşik devletleri' 
be mani olmak hususunda ya 
bulunmı.:f;a Kellog pakh mu 

·ıecbur olduğunu söylemiş ve: 
mecburiyet y~rine getirilmiştit!fl 
miştir. 

lSTANBULDAKt 1TALYAN~ 
Doğu Afrikadaki harp için 

Iü yazılan lstanbuldaki İtalyan 
günlerde yola çıkacaklardır. B 
nn sayısı iki yüz kadardır. 

HARBE iSTER İSTEMEZ AM 
KA DA GiRER! 

Nevyork - Amerika ayanı ar 
da Afrikanın durumu meselesi 
nakaşaları mucip olmaktadır. S 
na.to: 

- "Eğer Afrika ihtilafı bütüıt 
rupayı sarssa biz tamamen 1911 
vazi)·etimize düşeceğiz. Belki ye' 
Lüzinanya hA.disesi çıkacak. 
uunun aıcsın ı temuı"."l::ut:mez. n~ 

gi dünya alevlenişi ister istemi 
merikayı araya sokacaktır.,, d 
tir. 

Tebliğ 
Atletizm Fcdermyonundan: 

Balkan oyunlanna ittirak için f t 
la gelecek ulusal ekiplerin bura1' 
nt tarihleri ıudur: 

Yugoslav ekipi - 18 Eylul , .. t 
Sirkeci ganna. 

Yunan ekipi - 18 Eylul saat 11 

lata rıhbrruna. 
Bütün Türk sporculann mi 

mizi karıılamalan aynca temenni 
Oyunlar için hilet alrrut ol 

Stada biletlerindeki renkli 
ait olduklan kapılardan girmeleri 
lık ve intizam namına rica edilit• 

Federasyonca lazım gelenlere 
rilmit olan davetiyeler numeralı "' 
derilen zatlann namlanna kayı 

Namlanna gelen davetiyeleri 
baıkasına vennit olan sahipleri 
yenin arkasma verdiği zabn isıııİ"' 
zıp İmza edecektir. Bundan gayri 
de sahibinden baıkumm elinde 
nan davetiyeler geri alınır •• 
gösterenler Stada sokulamaz. 

Oyun günleri Balkanlı sporc . 
değerlilerini aynlık göstermek•· 
kıılıyacaklannı ve konuklanmı
lüğün icababndan olan misafi 
göstereceklerini halkımızın asil . 
dan pek haklı olarak beklemekt 

Oyunlann açılma merasimi "' 
ht programı aynca sazetelerinıİ" 
rilecekdir. 

dan bir muharrir Taymis gazetesine bir------------~ 
mektup yazarak A vrupadaki güvenliğin 
teminine evvelden tesbit edilmit bir ,e- Nöbetçi eczane/et 
kilde ittirak hususunda, İngiliz tanhhü- ------------.---:.~ Samatyada: Erofilos, Ak8' dünün büyük önemini kaydetmektedir- c, 

E. Pertev, Karagümrüku: SOi, 
ler. remininde: Nazım, Fenerde: ti 

RAPOR HAZlRLANDI Şehzadebaşında: Hamdi, Ank• . 
•Konseyin Tali komitesi anlatrnazlık desinde: Eşref Neşet, Sirkedd;i· 

hakkındaki tesviye sureti projesini ta şir Kemal, Beşiktaşta: Nail :ıt• 
mamlamııtır. Rapor betler komitesinde yazıtta: Cemil, Zeyrekte: Yo~ 
tetkik edilecektir. Hahetistanın hakimi- la tada: Hidayet, Beyoğlunda: 
yeti hukukunun muhafaza edilmi! olma zuk, G.üneş, Pangalbda: J{: 
11 müstesna rapor hakkında hiç hir ma· Kürkçiyan, Kurtuluşta: Necdt 
lumat alınamamış olmakla beraber hir rem. Kasım paşada: Yeni TuraJlı 
ıayiaya söre ltalyan hudutlanna bititik lmoğlunda: Yeni Türkiye. 



Yapışık Kardeşler 
~ ENG ve ÇANG = SAG ve SOL 
I!. Böıem: 37 llllmınımııııoomııımmmmıııwımıııı Yazan: Rudoıt Van Wehrt al 

Onlara Kız '1 ermemi 

1 

:> - 'KURUN 
rm 

1 Yabancı memleketlerde gençlik 

Italyada gençlik 
sıyasa bakımından bir bebektir. Çünkü, 

''Hiç bir 
işlemez. 

hiristiyan, böyle bir günah 
Çabuk, buradan defolun!,, 

Genç Italyan, 
düşünülmek için ona müsaade verilmemiş bulunuyor 
Yakında · Italyalı gençlere "Vazife, mücadele, hahramanhk, 

kelimelerinden ne öğrendikleri sorulacak 
• 

vatan,, 

Yazan: Ômer Rıza Doğrul 

En koyu liberaller bile artık Mu 
soloninin ltalyada sevildiğini an
lamağa b&§ladılar. Musolininin en 
kuvvetli tarafdarı ise gençlerdir. 

Köylü bir doğramacının oğlu ~ 

lan Giovanni ile mahaJle fırın -
cısının oğlu, f atistlerin gençlik 
tetkilitından çok büyük istifade -
ler temin etiler. Bütün bu eşnafın 
oğulları, tertemiz giyinerek ge -
çit resimlerine ittirak ediyor, as -
kerlik oyunları oynuyor, sonra bun 

lara birçok müsabakali sporlar öğ
retilmit; bunların birinde kendi -
lerini göstermek ve kazanmak im
kanları verilmit bulunuyor. 

Çütıik kahyası İspanyol, kızların babası olan bıçkıhane sahibine, yapışık kar
deşlerin evlmme teklifini bildiriyor .... 

Genç İtalya, uniformalı çocuk· 
lardan mütetekkildir. Giovanni 
ın kız kardeti Marya bile siyah bir 
önlükle mektebe gittikten batka 
"genç İtalyan kadınlar,, tetkilatı
na girmittir. Çünkü ltalyada do -
ğan her çocuk "kurd" un yavrusu 
dur. 

verilir ve buralarda ona ''hatırla l 
ki fatiıtlik insana ne rütbeler, ne 
mevkiler, ne de kazançlar temin 

etmez. Ancak vazife verir ve müca 
dele ister,, denilir. Musoloni, ilk 
gençler gurupunu tesis etliği ve 
bunlara yemin verdirdiği zaman 
söylediği nutku bu sözlerle bitir -
mitti. 

Çünkü onun "dütünmek,, )olun • 
da bir tek adım atmasına imkan 

verilmittir ve "dütünmek,, yeri -
ne kendisine bir takım cümieler 

öğretilmit ve ezberletilmittir. 
Batını okumıyanlara: 

Y apı§ıl• kardcfiler, sevdikleri 
ve nikôhlamak istedikleri kr::.
larlrı evlenmek teklif ini bildir
mek iizcrc, çif tlift kôhyası An· 
tonyoyu gönderiyorlar· lspan
yol kahya. hızlnrın babası Mis· 
tr?r Danycl l'l't•·i, bıçl.-ıhanerıin 
bahçesinde bulu ·or. Pc~i ıSırc: 
yiirtfW!n. ıiç uş kla blrtilete •ak 
lrı§ı p, srlnm çalayor ı·c. Mister 
Dan yel l' l'lslc rni şcr<>/yap olu 
yorum? <liyc soruyor. 

Dany~J Yeli, §Öyle cevap verdi: 
- Evet, Danyel Yets benim. Burada 

d\lrduğum nasıl bir hakikatse, adımın 
l:>•nye) Yeli olduğu da öyle bir haki
Jc.t ı Hayatını İf, güçle, almteri döke· 
tek kazanan bir ihtiyanm. Peki, ya ıiz 
lcirrııiniz, Allah aıkına? 
le Ciftilk kahyası, ikinci defa ıelam ça-
1tla, şöyle dedi: 
- Gayet mühim ve mahrem bir va-

~İley· k · • · ·· " 1 b 1 ı yapma ı,ını uzerıne a mıı u u-
~n bir adam! Miıter Yets, ıöyle biraz 
enara çekilebilir miyiz? 
.Miıter Yeli, biraz kenara çekildi. 

Çıftlik kahyası, göğıünü titirerek, ba
~.Jclannı ayırarak, genit kaviıli kol kal
d 1~tl~ sağ elini fapka11nın kenanna 
erdırdi: 

k - Ben, dedi, Eng ve Çang Bankers 
I •~de,Jerin çiftlik kihya11yım. Efendi
.~ırrıin emrile, ıizin kızınız Saranm ve 
~t~':\ kızınızın çiftliğimize gelin gelme
erirıi t . . . b d b 1 tr . emın ıçın ura ıı u unuyorum . 
. endılerim namına, tam salahiyetle gel 

:•' olarak, sizden onlan istiyorum. Bil
ı:•ıta İzdivac teklif etmek ıerefile mü-
•lıiyirn! 

il Bıçkıhane sahibi, yerde upuzun ya. 
.., n bir ağaç kütüğünün üstüne oturu· 

1 
erdi, Şa,lon bir tavurla, bir müddet 
'-at'-. Sonra kekeledi: 

t. - lakin, ben Bankers kardetelri hic 
l\~ırrırJorum kil Nerede oturuyorlar? 
d •tndirler? Öteki dediğiniz hangi kızım ... ., lb . 

.;. •• -nım tam yedi kızım var! 
"'-illi Ya, İzah etti: 

ı,1· "':'" Efendilerimin istediği kızlardan ... l\f• lci '.. ıs Sara Y etsdir. O teki de, evvel-
tıip llAn Mis Sara ile birlikte kayığa bi
'lll~~ .~Ürek çeken ve çayın bir kıyı
lı-... obur kıyıarna P.eçen, ismi bizce 
İlcia~l! 11\echuJ Miı ! Y cdi kızınızdan bu 

- ş· tt~ •nıdi anladım. Kızım Adileyd! 
QOy)e d" 

'-iı .. ıyen baba, kahyayı batdan a-
~ı!~Yle Lir ıüzdü ve içini çekerek 

'"4llldı: 

-!ı dD \trrı 
1 

en eriniz, herhalde çok zengir. 
~e. olaa aerek! 

"-\- Ya, azun ve tepeıi albn topuzlu -... ··nrer~a: 

- Pek doğru, Mister Y ets, Efendile
rim çok zengin zatlerdir! 

Giovanni altı yatında mektebe 
batlar ve genç erkek tetkilitı o -
lan Balillaya girer. Sekizine bas

dımı askerliğe batlangıç tahsili, i
le kartılatır, on dördüne girince 
Avanguardia'ya alınır, 18 inde 
"genç muharipler gurupuna,, ka

bul olunur, yirmi birinde. sıhha
ti yerinde ise ve hemterilik imti -

Vazife ve mücadele, İtalyan 
her gencin aradığı feylerdir. Fa
kat bu vazife"nin gence hoş görün

mesi için her teY yapılmıttır. Çün 

hanlarını..aeçd?iline "nüllt faşiı;t ~-------------.., 
fırkaıı,, na intiaap 9erefini kaza -
nır. Giovanni mektebe başladığı 
günden itibaren, ana babasının oğ 

lu olmaktan çıkar, devletin evladı 

sayılır. ltalyada birçok aileler, 

çocuklarının anlayıf ına ve anlatı

tına bakarak fatistlik felsefesini 
derin bir endite ile dinlemektedir. 

Muaolini ilk gençler grupunu kur
duğu ve bunlara yemin verdirdiği va
kit nutkunu şu sözlerle bitirmişti: 

"Faşitlik insana ne rütbeler, 

ne mevkiler, ne de kazançlar ( 
temin eder. Ancak vazife ve-

ri~ v:_::~ade: ist:!,, _ . ___ { 

kü vazifenin büyük bir kısmı o -
yun ve spordur. Ve genç fatist si
yasi, içtimai, her meseleden fazla 
hunlarla alakadar olur •. Fatist 

gençliğinde henüz denenmeyen. 

Yakında bu gençlerin, geçen yıl 
lar zarfında "vazife,, "müca -
dele,, "kahramanlık,, "vatan,, 

kelimelerinden ne öğrendik • 
lerini göstermeleri istenece~'· 

Neticenin ne olacağını bir kim 
se kestiremez. Giovanni faşist dev 
Jetin ciddi, namuslu, itaatli bir 
yurddaııdır. Fakat ıinz bu çocuk 
eıki bir kültürün'mahsüfudür. Bel 

ki bu genç de, son saat yakiatın
ca, içinde binlerce atanın uyandı
ğını hissederek durup soracak: 

- Hayata yardım eden kuvvet
ler ne? Ve hayata düşman olan 

kuvvetler ne? 

.................. 
Denizyolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri: Karaköy - Köprübaşı 

Tel. 42362. Sirkeci Mühürdar zade 

- Fakat ben, fakir bir adamım. Tan· 
nya kuvvetle bağlı oultuma rağmen, 
her nedense, yeryüzünde servet sahibi 
olamadım. Bütün malım, mülküm itte 
ıu küçük bıçkıhaneden ibarettir. Eğer 
günWı birinde birisinin aklına eıer de 
buralarda bir bina yaptırmak iıterse, o 
zaman ben de bu bıçkıhane sayesinde 
ekme1r paraıı kazanrrnn. Llldft, lnı aTi• 
nün birleri pek seyrek geliyor ve bıç· 

kıhanemdeki inıaata mahıus tahtalar, 
çok daha aylarca üıtüste sıra bekliyor. 
Bu iicra yerlerde bina yaphrmağı dü
ıünecek kaç kiti bulunabiilr? .. Ne ya
zık, ki pek az! Tahtaları daha uzak yer 
)ere nakledecek va11ta tide edemediğim 
den, uzak yerlerden ıipariı teminine de 
yol bulamıyorum. Dediğim gibi, yedi 
kız baba11yım. Tam yedi tane! Hiç biri 
oğlan değil, hepıi de kız! Sara ve Adi
Jeyd, en küçük kızlanmdır. İyi bir aile 
kadını olan karım, anneliğini layikile 
yaptı doğrusu. Kızlanmı iyi terbiye et· 
ti, İyi yeti,tirdi. Bunu iddia ve İspat ede 
bilirim! Kızlarım masum ruhlu, iffet sa· 
bibi kızlardır. Yürekleri tertemizdir. Bi· 
rer melektirler! Ey, !İmdi de siz söyle
yin, bakalım. Efendileriniz nerede otu· 
ruyorlar? 

Fakat bu felsefenin, bilhassa 
çocuklar için ıon derece cazip ol
duğunda tüphe yoktur. Çünkü bu 
felsefe, çocuklara çetid çe§id u -

niformalar geydirmek, trampete -
ler çaldırmak, sokaklarda yürü -
yüf yapmak gibi feylerle ifade 

olunuyor ve bu suretle fatistli -
ğin tahıil usulü çocuğun kafasına 

gırıyor. Bu usul üç prensipe da
yanır: Birincisi Duçeye, faıistliğe, 
krala ve ltalyaya ıadakattır. ikin
cisi fırkadaki her amire kati ita -
aittir; üçüncüsü otoriteye, ve 
"mazinin ve müstakbel zaferle
rin,, timsali olan bayrağa hörmet

Han telef on: 2.."740 •-•I henüz mahiyeti anlatılmıyan nok- l•-
ta da budur. Trabzon Yolu 

- Efendilerim, buradan dokuz kilo· 
metre uzakta bir çiftlikte otururlar. Kız 
lannızı son dafa birkaç gün evvel, ... ya
ni evvelki sün, görmütlerdir. Şu yan ta
raftaki misafirhanenin bahçesinde otu
ruyorlar:mt, derken ..... 

Giovanni bu çeıit tahsil görmek 
yüzünden babasının gençlik sıra
larına nisbetle daha sıhhatlidir, 

ondan daha güzel ltalyanca ko -
nuşmakta ve ltalyan olmakla da-

CMURIYET vapuru 19 eylul 
PERŞENBE günü saat 20 de 

Hopaya kadar. "5659" 
·-~~~~~~~~~--~~~~·-

lmroz Yolu 
KOCAELi vapuru 19 eylul 

PERŞENBE günü saat 16 da im 

roza kadar. "5660" Kızlann babaıı olan ihtiyann an11zın 
beti, benzi attr. Oturduğu ağaç kütüğün 
den kalktı. Elindeki baltanm aapmı sım 
sıkı tutarak, boğuk bir seıle sordu: 

tir. 

ha fazla öğünmekte, bütün ltal -
yan hemterilerile birlikte ltalya
ya kartı daha fazla bağlı görün -
mektedir. Hatta Giovanni babası 
na ni&betle daha fazla teroiyeli - ••••••••••••••• 

Asliye mahkem<'leri birinci )eni • 
dir, fakat bu genç adam, siyaset lcım• biirosundan: 

- Efendileriniz, yoksa ,u hilkat ucu
beıi yapıtık mahluklar mı? l,ittiğime 

göre, onlar bundan birkaç gün evvel bu
ralarda sörünmütler de? Onlar mı? 

''Genç muharipler,, gurubunda, 
her gence, devlete tapm:ı.k hissi bakımından yalnız bir bebektir. Maliye muhakemat müdüriyeti ile 

Kahya, dimdik duruşla, tunları söy
liyerek, ihtarda bulundu: 

- Efendilerimden bu tarzda bahset
memenizi rica ederim. Efendilerim, zen 
sin ve muteber kimselerdir. Gerçi vü
cutleri biribirininkine yapışıktır, fakat .. 
bundan ne çıkar? Yapı,ık olmalarının 
ne ehemmiyeti var? Allah, onları da öyle 
yaratmı' itte! Hikmetinden sual olun
maz! 

Dan yel Y ets, iki adım geriye çekile· •••••• •••• •••. •• ••••• 11• •• • •••••••• ••••• •••• •• 11• •• • •• •••. ••. ••. ••. •• .. ••••• •• ...... ••. ••• • ı 
rek, kahyaya adeta ürkmüt bir halde tek mutekit insan yoktur. iki kiti mi, Kovulan kahya, hiç aldın, etmedi. • 
baktı: yoksa bir kiti mi sayılmalan lizımgel- Yerinden kıpırdamadı. Sakin bir tav ur-

- Haydi, dönün geldiiiniz yere! Ça· diii bile belli olmıyan bu teYtana men· la, babayı iknaa çabttt: 
buk gidin ve bir daha buralara ayak ıup acaip mahkuklara kız verilmez. Or- - Siz ne söylediğinizi bilmiyorsunuz, 
basmayın aakın! Hiç bir Hiriatiyan, bu küntüye uğradım, Iakırdısile bile üzeri- Mister Yeta! Siz ne yaptığınızın farkın
çift .... yahut da tek teytan figürüne kız me fenalık geliyor. Çabuk ol, herif, ya· da değilsiniz. Benim Efendilerim, sizı 

)arını karı diye vermez. Yeryüzünde bu nındakilerle beraber, çabuk buradan git! bir hamlede zengin bir adam haline gc· 
af(edilmez günahı, her ne pahasına olur Gidin ve arkanıza bakmayın. Çabuk, tirebilirlerl 
aa olsun, göze aldıracak tek Hiriıtiyan, defolun! (Arkası var). 

dıwa olunan lsmail Hakkı arasında da· 
vanın yenilemeıi 11ra11nda balen ika · 
n1etgahı meçhul bulunan lımail Hakla 
hakkında ilanen tebliğat icrasına karar 
,·erilmiı olduğundan tetkikatın yapıla -
c;ağı 11 - 10- 935 tarihinde ıaat 14 de 
lıüroda hazır bulunma11 lüzumu teb · 
)iğ makamına kaim olmak Üzere ilan o
lunur. (F). 

Tepebaşı Belediye Tiyatroıun • 
da 20 Eylul 935 cu· 

~raıı'81 lrl .. icınf 

~rhirT&Yatrasu 

ımıııı~ıııı 

il~ 
11110111 

ma günü akııımı sa 
et 21 de Per Günt 

5 Perde 
Yazan: Henrik 

lbıen, Türkçesi: Se 
niha Bedri. Müzik~ 
Gneg Balkan festi
vailne iştirak eden 
gruplar şcrcfi:ıc bi
letler. gişede satıl • 
maktadır. 
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SATILIK ,l\KINTI 
Bir P.merikan hlklyesl 

Bir kaç arkadaıbk; ilkbaban ge • 
f çirmek için hep birlikte bir yere yer
leımiftik. O gün hava çok süze.idi. Jor
kenı pencereye dayanmııt leylak 
çiçekler.ini seyrediyordu. Fabt bel
ki dalgındı. Kim bilir kafası içinden 
neler geçiyordu. Araba ııracla bir ıeyler 
mırıldanıyoraa da ne dediği anlaıılmı .. 
yordu. Bir aralık bize döndü: 

- Öyle ya, bunlardan pay almak Ji. 
zımdır, dedi. 

Ne düıünmüıtü, neden pay alıyordu? 
Buna dair bir ıey söylemedi. Biz ara • 
mızdat vaktile yapbğınuz ticaret itlerin· 
deki muvaffalayetleri biribirimize anla • 
byorduk. Doğrusu onun pencere ke~~ 
nnda yapbklarma pek de ehemmiyet 
vennemiıtik. Jorkens yanımıza ıelip o
turdu, konuıtukalnmızı biraz dinledik • 
ten aonra dedi ki: 

- Adam siz de, bunlar da bir ıey mi 
sanki? Benim elimde öyle mülhit bir it 
vardır ki. •. 

- Mülhit bir it mi? 
- Şüphesiz; bakın anlatayım. Bun· 

beni daha dikkatle dinlemeie batalclı. 
''Peki, neyi aabyorsunuz0 dedi. Ben del 
Meksikalı Jimin us11Hinü izaha batla • 
dım. Okyanoıun akıntılarını ve bunlal'ı 
kapamak yolunu anlattım. lnciliz ipticb 
bir ıey anlamadı. Fakat bent Okyanosun 
ötesine berisine konacak çok kuvvetli 
çelik levhalarla bu akıntıların yerini de~ 
ğiıtirmek ve hatta icabında sıcak yahut 

aoiuk akımb vermek ve lııu suretle cİ·ı 
vardaki memleketlerin •uİyetlwi de· 
iittirmek kalııiJ olacajmı çok manbki bir 
ifade ile anlabnca İ!in farkına •ardı. Su· 
alli ıözlerinit gözlerime dikti, ellerini o· 
muzlanma dayadı: "Peki, neyi aab · 
yoraunuz?" Dedi. Ben hiç tenddüt el· 
meden cevap verdim: 

- Golfistrim alanaıbsınıt 
Sir Rindle muvafakat etti, fakat fj. • 

yatı çok buldu. Ben :reniden mantığa 
batladım. Bu itin pek hüyük olan ulu · 
aal ehemmiyetini ıösterdim. O, hiç o • 
rah olmadı. 

- Bir milyon, çok para! Bu anlatt:· 
imız it için lnıiltere hazinesi bu ka • 
dar parayı veremez. 

Dedi. Böyle bir iti elden kaçırmak 
da doğru değildi. Biraz iakonto yapma
yı muvafık buldum. Dedim ki: 

• ÜLKEMiZDE Balkan oyunları 
Eskisehirde 

B
• . ... k 

1 1 Yugoslav 
ır ıçme suyu a ı ı ıyor • • 
Eıkişehir (Özel) - Kaplagı da şehrımıze 

ve Yunan atletleri bugün 
geliyorlar. Hazırlıklar bittİ 

ğındaki içme suyunun ıehıimize 
akıtılması İ!İ oldukca ilerlemitdir. 
Su yolları hemen tamamile açıl -
mıt ve boruların döşenmesine b3.t 
lamnııtır. Bu su için bir biiyük ha 
vuz yapılması hazırlıklarına de -
vam edilmektedir. 

Bugidi9le nihayet iki ay ıonra 
Eıkiıehir iyi bir içme ıuyuna ka
vutacaktır. Geçen ıalı günü kor 
komutan General Naci Tınas ile il
bay Talat Öncel, Şarbay Kamil 
Topcu ve Banka direktörü Sadet
tin, Jandarma komutanı Asım, 
ıuyun batına kadar gitmiıler ora· 
da incelemeler yapmıılardır. 

BiR DÜZELTME 
Gazetemizin 10 ağoıatos 1935 günü 

çıkan say11n1dat Zafranbolu ıehir harita· 
smm &ir Fruuız tarafnıdan yapılmakta 
olduiu yazılmı!b. Haritayı yapan zat 

dün matbaamıza gelerek kendisinin bh 
Fransız değilt Remzi aC:h bir Türk mÜ· 
hendisi olduğunu aöylemiıtir; düzelti · 
riz. 

Bu yıl için hedefimiz: üçüncülü~ 
Altıncı Balkan oyunlarına işti -

rak edecek takımlar bu sabahtan 
itibaren tehrimize gelmeğe baı!ı
yorlar. Bu sabah Sirkeciye gıten 
Konvanıiyonla evvela Yugoslav 
atletleri gelecektir. Öğleden ıon
ra da Romanya vapurile Yunan 
atletlerinin gelmeai bekleniyor. 

Bulgar atletler yarın ıabah, Ro
manyalılar yarın öğleden ıonra, 

Arnavutlar da cuma ıabahı gele -
ceklerdir. Bütün atlet kafileleri 
için T okatlıyanda daireler hazır -
lanmıttır. 

dan bir ·kaç sene evvel yeni Orleanda 
idim. Parasız kalnuıbm, Bunun için icar 
ıetirecek bir it aramaia koyuldum. Bi" 
ıün bir kanal önünde ıuda yetiten çi • 
çeklerin parlak renklerini seyrediyor . 
aum. Derken karınnd" İspanyolu gör • 
meyirn mi? 

- iyi dütününii, biz Colfiatrim a • --, .......................... _ ..... -....... _ ................. . 
kınlısını baıka bir memlekete satanalc 

Cumartesi günü ba9hyacak olan 
Balkan oyunları 'için bütün hazır -
lıklar tamamlanmııtır. Saha, piıt, 
tribünler mükemmel bir halde • 
dirler. Biletler de a&bf& çıkarıl -
mııtır. Satıfm hararetli ıekline 
bakarak, altıncı Balkan oyunları 
nın büyük bir kalabalık huzurun
da yapılacağını tahmin etmek ka -
bildir. 

Evvelki geceki güreşler:de büyük 
Mwtala yendiği değerli 

Ben ona niçin İspanyol diyorum bi • 
ilr misiniz? Kendisile mühim ite ıirit . 
tiğimiz halde kim olduğunu bilmjyorum 
da ondan. Vakıa onu tanıyanlar Mek • 
sikalı Jim diyorlar amma, orduda .. a·ı 
çizmeli Mehmet ağa! Ne ise, uzatmıya
lnn. İspanyol yanıma geldi "Haydi bi. 
raz yürüyelim,, dedi; yürüdük. Konuf • 
tukça alakamı arttınyordu. Şuradan bu. 
radan konu§urkent onun da, benim gibi, 
iyi bir it arad:fmı anladım. Oturdu· 
ium otelönüne gelince yarın yine hu· 
lu§mak için sözleıerck aynJdık. 

Ertesi günü otelde buluıtuk. Bera· 
her y1;mck ye:Jik. Kahverelimizi iç • 
mek için C?Wffnıl~sasUJa çıktık. Hava 
bira;ı serindi. İspanyol, kendisini yeme· 
ğe davet ettiğim için boyuna bana te • 
ıekkür edip duruyordu. Yalnız bunun • 
la kalsa iyi. Benim gösterdiğim nezake· 
te karıılık vermek istedi. f yi bir iı ya· 
pınca bana da hak çıkaracağmı vadet· 
ti. Sonra anlatmaya baıladı: Şimalden 
baılıyarakt yer altından geçen büyük bir 
nehir vannıı, bütün kıt'ayı katederek 
Meksika lförfezinde denize dökülüyor • 
mu§. Amma o kadar hızlı ıidiyormu§ ki 
CJenizdet biraz daha ağır olmakla be , 
raber, akıntın devam ediyormuı. Ben, 
o kadar anlamamakla beraber alakadar 
olmuyor CJeğildim. O, söylüyordu: Bu•· 
lotnı sağlam bir kontrol altına ahnrraa 
büyük bir kar elde edilinniı. Bu kon • 
trolün nasıl olacağını kürdanlarla is • 
bat ediyor, aaflam bir usul icat ettiği-

. ni anlabyor, hasıl olacak kazançtan ba· 
na yüzde bet ikram ediyordu. But yüzde 
beıi iıitince itin ne kadar sağlam oldu • 
iı•,a ben de inandım. Hatta yaptığım 
mantiki kaziyeler onu o kadar ikna et· 
ti ki bu ikramiyeyi yüzde ona çıkardı. 

Jorkens bunlan anlatırken, arkada • 
§im T erbüt kendini tutamadr: 

- Peki, bu it ne imiı? 

Diye sordu. Öteki devam ediyordu: 
- Acele etmeyiniz, şimdi öğrenecek· 

•iniz. Yalnız §İmdilik ıu kadannı bilin 
lci bu it doğrudan doğruya lnıiltereyi 
atakadar edecekti. Artık kararımJZl ver· 
'dile. ikimiz birden Londray:r boyladık. 
Ben itin komisyoncusu olduium içiu 
Rindle Brendle'in huzuruna çıkmak is • 
tedim. Katibinin tavaaautuna müracaat 
etmek uzun iıti, Maamafih ben buna dn 
muvaffak oldum. Rindle'in huzuruna çı· 
kınca bütün talakatimi takındım. in • 
giltere İçin hayli bir zaruret olan ıeyi 
satmak istediğimi ve kral hazretlerinin 
hükGmetinin bunu sabn almakta tered • 
düt etmiyeceğini iyice anlattım. Hattii, 
hunun bana ait olmadığınıt kendisine va· 
uta oldufum adamın, eğer İngiltere 
h'ükUmeti kabul etmezset ba!ka memlc· 
ketlere satacağını da söyledim. Arhk 
batka iıahata lüzum ıönneden fiata 
ıeç.tim: "Bir milyon isterlin,, dedim. 

Y-me hir ankadat sabınızhk göster 

- Bir milyon isterlin mi? Seni kapı 
Chıarı etmedi mi? 

- Hayır, bilikisl Bu fiyatı i!İlincc 

yolunu değiıtirirler. Bu taraflardan geç· 
mez. O zaman İngiltere limanlan huz 
tutar, Groenlıuıd adasnıa henzer. Hay • 
di tize ikram edeyim. Bet yüz bin iı • 
terlin veriniz. 

Baktım ki Sir hazretleri hiç aldmn.t • 
yor. lngilterenin bir kutup adası olaca· 1 

ğı ıözü bile kendisini kurkutmadı. Öy 
le ise biraz daha fiyatı indirmek li.zım 
relecek: 

- Milli bir felakete mani olmak için, 
Büyük Britanya hazin~ıi hiç olmazsa iki 
yüz bin isterlini de çok görmez ya? 

- Hayır, ben memleketin hazinesini 
ikiyüz bin isterlinin bir taahhüt altı • 
na sokamam. 

D~mıuin mi? Latife itmiyordu. Artık 
ok yayından çıkmıt bulundu. Boa elle 
geriye dönmek istemiyordum. "Elli bin 
ısterlin de vermez misiniz?,, Dedim. Fa
kat aksi talihe balan, ki tam bu sırad. 
katibi ıelerek, pek mühim bir konferan· 
u davet edildifini hııber "erdi. Sir 
Rindle ayaia kalktı. Bana veda ederek 
dedi ki: 

- Çok iıtiyorıunuz, maalesef alamı • 
yacağız! 

later istemez ben de çıktım. Satıla
nuyan Golfstrimin aiırhiı boynumu 
bükmüştü. Ben bundan zi;·ade, lngilte· 
reyi düıünüyordum. Zavallı İngiltere! 
Efer bu sıcak akıntıyı baıka bir memle· 
ket alrr da, kendi tarafına doğru çevi· 
rirse bu muhteşem ada mahvolacak. Ar· 
tık ne ilkbahar, ne yaz : Hele o ıüzelim 
Hayd park hapı yuttu. 

Bunlar iyi ıüzel amma, timdi elim • 
de kalan bu akınhyı kime satmalı? Bir· 
denbire aklıma geldit "Ben de ne ap • 
talnuıım - dedim - bunu olaa olsa bir 
vapur kumpanyasına s~tabilirim.,, He • 
men Swampıata gittim. Orada •y eıil 
bacalar,, kumpanyasının merkezi vardı, 
direktörünü de tanıyordum. Yanifta ıi • 
rince, bütün İngiltere limanlarınm buz 
tutmasını iıteyip istemediiini sordum. 

- Tabii, istemem! 
Dedi. Bunun üzerine, Colfiatirimi sa· 

tacaiımı söyledim. Bunun konrtol usul· 
lerini anlattım ve "on bin isterlin° de· 
dim. Direktör, pek alaka ıöstennedi. 
Dudalc hükerek ıunlan söyledi: 

- Evet, teklifinizin r.hemmiyetini an· 
lamıyor deiilim; yalnız bir mini var. 
Şirketimiz ~ hiaaedarlanna klr tevzi 
etmedi. Vuiylıti anlarsınız, tüibi. lıte 
bunun için böyle büyük bir it• ıirite· 
miyec:eiiz. 

itin ucunu bırakmak iıtemedim. Ce • 
vap verdim: 

- Hakikaten on &in İtterlin büyük &ir 
paradır. Siı: yabancı derilsiniz. Hatırı • 
nız için dört bin isterlintı verebilirim. Şu 
nu da unutmayım ki, Colfrıtrimi kaybe
derseniz siz de mahvoulraunuz. 

- Biliyorum, biliyorum. Fakat n• ya . 
payım?? lmkinı yok 1 

- Pek ali, üç bin de veremez mi • 
siniz? ( 

Batile bayır işaretini yaptı. Arblc hen 
de bu kadar ehemmiyeti olan bir teYİ 
bundan aşafıya satamazdım ya! Veda 

edip çektim. Şimdi ne yapacakbm? Yol· 
da dütünerek siderken mcıbur ArJimet 
ıibi haykırdım: "Buldum!" hemen Lon 
dranm meıhur terzisi Mister Smit ma· 
ğazasınm yolunu tuttum. Bu adam, mü· 
him bir it bulunca kaçmnazdı. Terzinin 
.kartmna çıktım. Dedim ki: 

- Bütün lnıiltere ahalisinin yalnız 
fok balıiı derisi ve ayı postu siymesİ· 
ni yaptıiınız bu ıüzel elbiselere bat çe
virmesini istiyor muıunuz? Eğer iste · 
miyoraanız Colfistrim akmtısmı satayım. 
Adamcağız yüzüme aptal aptal bakıyor· 
du. Ben sözüme devam ettim: 

- lıte telefonunuz buradal Hemen 
coirafya cemiyetine telefon ediniz. Si
be adaki beyaz ayılarm Dublen'le ayni 
arz üzerinde yqadıklarını ıöyleyecek • 
lerdir. Collistrim ııcak su akıntısı ol · 
masaydı, buraıı da Siberyadan farklı ol· 
mazdı. 

Terzi itin tehlikesini anladı: • 
- Ne kadar istiyoraurıuz? " 
Diye aordu. 
- Bet yüz isterlinl Çok ucuz amma 

ne ise, siz yabancı değilsiniz! 
Mister Smit baıka yere müracaat el· 

memi söyledi. Hay Allah cezasmı ver
sin. Şimdi ben bu metaı ne yapayım? 
Böyle olmıyacakt dedim. Golfiatrimin 
ıeçtiii kıyılara gidersem, belki bir müı 
teri bulunur. Trene atladım. Artık iki 
yüz isterline satmağa ~a razı olacak • 
tnn. Kompartımanda bir yolcu vardı. 
Kendisi)e konutmaya baıladım. Sözü 
dolattıra dolattıra mahut akıntıya ıe • 
tirdim. lnıiltere layılanndaki güzelliiin 
anr.alr bu akıntı sayeıinde hası] olduğunu 
izah ettim. Adamın, ıideceiim Kumu· 
ay'da sayfiyesi varmış. Hemen Colfis • 
trimi takdim ettim. Kompartıman arka· 
datım. bundan o kadar ta!ırmıı görün· 
dü ki hemen yerinden kalkarak haıka 
bir kompartımana ıeçti. 

Ne ise, Kurnuaya ıeldik. iti beledi· 
ye reisine açmayı muvafık gördüm. Ken
disinden ilkin bin, ıonra be! yüz, daha 
sonra yüz isterlin istedim. Reis razı ol
dut ilkin bütçede bunun için partt olma· 
dığını teeaaüflerle söyledi. Artık canım 
sıkrlmıtlı. Bu pis akıntı elimde olaaydı 
taıtan tat• çarpacakhrn. Meyus, meyus 
ıiderken birisinin aeılendiğini iıittim, 

batımı çevirdim. Bu, elinde kocaman &a
vulunu taıırnaktan yorulmuı bir sey • 
yahtr. Benden, pansiyona kabul eden bir 
aile tanıyıp tanrmadıiımı sordu. Burada 
kimseyi tannnadıfım haldet can sıkıntı· 
smdan: 

- Evet, evet; buyurun ıötüreyim. 
Diyerek aeyyahla birlikte yürümeye 

batladım. Bir çok aokaklan ıeçtik. Ni · 
. hayet üzerinde "pansiyon" levhaar bu -
lunan bir evin önüne geldik. Kapıyı çal· 
dnn. Ev sahibi kadının yanına ıel • 
dilim zaman, bir aevyah getirdifimi 
söyledim. Oda için ne :atiyeceğini ıor • 
dum. "Üç isterlin,, dedi. Ben kadına yalc 
laıarakı 

- Bet isteyiniz, ikiıini hana verirsi
niz; ben de huna mukıtbn size Colfis· ı 
trim akıntısını ıatarırn. 

Dedim. Kadın razı oldu. 

Dördüncü Balkan gürqleri, ulu
sal güre' takımımızın kaıti zafe
rile bitti. Güreıçilerirnizin feci 
bir talihsizlikle kartılatmıt olma -
larına rağment elde ettikleri 5-2 
nisbeti,gür~t sahasında Balkan 
milletlerinin kolayca yetitemiye
cekleri bir mevkide olduğumuzu 
gösteriyor. 

Güret müsabakaları bu tekilde 
bir sonuca bağlandıktan ıonrat 

gözlerimizi altıncı Balkan oyun -
larma çevirebiliriz. Bizde henüz 
taze bir ınaziy~ malili olan,,ıt.tle -
tizmde de, Balkanlar içinde sayı
lı bir varlık olmak amacındayız. 

Balkan güretlerinin baılangıçtan 
bugüne kadar geçen altı sene için
de daima bu gayretle çalııtık ve 
çalışıyoruz. 

Bu neticeye varmak, sporun her 
ıubesinde olduğu gibi, atletizm
de de kolay değildir. Atletizmi 
bu noktadan bütün ıporlardan da
ha mütkil bir durumda görmek 
kabildir. 

Herhangi bir sporun memleket 
içinde yerletiP kuvvetlenmesi, u • 
mumiyetle halkın spora kartı ala
cağı cephe ve göstereceği sevgiye 
bağlıdır. Bir sporu yafatan yürü
ten kuvvet halkın alakasıdır. Hal
buki halk kitlelerinin ıporda en 
fazla aradığı ıey heyecandır. Bu
nun için t bazı memleketlerde fut
bol gibi, güreı gibi, boks gibi 
sporlar t mükayese edilemiyecek 
lı:adar üstün bir rağbet kazanıyor
lar. Hatta daha ileri giderek de
nilebilirki atletizmde dünyanın en 
ileri memleketi olan Ametikada, 
atletik bir bayram, meıela bir 
boks, bir polo veya beyizbol ma · 
çı derecesinde seyirci bulamaz. 
Bu nisbet atletizmde dütük dere
celi memleketlerde kendini daha 
kuvvetle hissettirir. 

Atletizmde seyirci bulmak, ala· 
ka uyandırıcı muvaffakiyetler elde 

etmekle kabildir.Bu muvaffakiyet 
lerde tesadüfi olamaz. Onu da hal 
kın alakasına bağlamak icap eder. 
Atletin çalışmasıt enerji sarfet -
mesi, kabiliyetinin üıstüne çıkma
sı için uygun ve teşvik edici bir 
hava ve muhit bulmaıı zarureti 
vardır. 

rakibile beraber 

tur. Son vaziyete bakarsak bizi 
de bu yola girdiğimizi ümit edebi 
liriz. 

Altıncı Balkan oyunları esnasııt 
da, Türk atletizminin inkişafını eıt 
ziyade iki noktadan tetkik etme~ 
kabil olacaktır. , 

1 - Atletizm federasyonu bar 
kanı Bürhan Felek, ekipimiziıl 
amacını ıu cümle ile çiziyor: 

"Bir ıene için Balkan üçüncülii' 
ğü .. u Türk atletlerinin Balkan ir 
çüncülüğüne vaııl olması küçük fi 
JColay bir hedef aayılmamalıdif 
Atletizmde eski bir mazisi ol~ 

Yunanlılarla, dev admılarile yüriİ' 
yen Yugoslavy3., bugün biziıı' 

için kolaylıkla aıılamıyacak ma ' 
nilerdir. Geride, en kuvvetli rş' 
kip olarak Romenler kalıyor. 

Romanyada atletizm büyük e' 
hemmiyet vcrilmit bir spor şubesi' 
dir. Genel savaştan sonra Ro ' 
manyaya bağlanan topraklara• 
atletizm için çok kuvvetli elema11' 
lar yetifiyor. Macar antrenörleri" 
kontrolü altında, sırf a~leti~ 
sporlarla me§3ul birçok kulüpW 
vardır. Yalnız büyük şehirlerde 
değil, nüfus kesafeti bir az fa'S' 
la kasabalarda bile munlaz~ 
pistler bulunuyor. 

Bu şartlar dahilinde kendil11 

kuvvetli bir durum temin eden RO' 
manyahlar, altıncı Balkan oytıll' 
larının üçüncülüğünü, daha şil11' 
diden kendi hesaplarına kazanıl' 
mış sayıyorlar. Bu kanant!crind' 
aldanıp aldanmadıklarını görın~ 
için çok beklemiycceğiz. 

Nisbeten sayılı vasıtalar ve iıı" 
kan içinde çalışan Türk atletleri.' 

. R k d ·· t ·· bit nın, om!!n ta ımm an us un 
yer almasıt Türkiyed~ atletizJ11İ~ 
inkitafı için mesut bir başlanıı1' 
olacaktır. 

2 - Altıncı Balkan oyunla:-111.ı' 
organizasyonuna verilen büyüle e' 

hemmiyet, ortaya büyük bir esef 
koymuştur. Bu oyunları, bur.o'.~ 
evvelki beş emsalinden üstün 1'1

6 
muvaffakiyetle bataracağıniız 1 , 
rülüyor. Bu da öyle bir kazaJ1Ç 
tır ki, onun yalnız Balkantard' 
değilt Balkanlara gözünü çe"it; 
mit bakan bütün spor dünyasır.d 
uyandıracağı tesirlerle iftihar ede' 
bileceğiz. Birbirine karıtarak içinden çı· -' 

kılması mütkil görünen bu sebep- ---l"lllK•AmR•A-•K•A~R~TnAı:waL _ _. ... 

leri ve &milleri ayıklamak, ancak Yazımızın çokluğt•ndan hugiin 1'~ 
muntazam ve müsbet bir te~kilat- namadr. Okurlarımızdan özür dile 
la çahtan milletlere nasip olmu!· riz. 
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"Biiyük önderin rehberliği altında, ekonomik plô.n
la,.ım1z hakikatleşecektir. Atatürk başımızda 
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Krıyscri konıbinasının eııuelki gün- .............. ;:· ................................... - ... i 

İıii açılı§ töreninde Ehonomi Bakanı 1 urk - Sovyet ,= 

•. a~ Ccraı Bayarın bir söylev verdi • D t -
~ırzı Yaznuş, söylevin geç vakte ka - O S U g U 
t·~,. alabildiğimiz kısmuıı dercctmi§ • 
~ı · Bugün, kalan kısmını veriyoruz. /smet /nönü ile Molotof 
h dıkları diref.."i.ifle fabrikayı kurmak :.= arasında telgra"lar 
dll'ı:uaunda gösterdikleri faaliyetten ';/' 
olayı Türk mühendis ııe i§çilerini i Ankara, 16 (A.A.) - Kayseri 

t<ıJ.d· : kombinasının açılması dolayısile 
.. · ırlc anan Celm Bayar, sözlerine 

-' 1 Başbakanımız İsmet İnönü ile Sov· 10\• c d . . " evam ctnııstır: • yet Başbakanı Bay Molotof ara-

•
Ancak bı.lı'rsı·n·ız ki vazifenı·z bı'tme· d t J J t ı· d.l f sın a şu e yazı arı ea ı e ı m ş-

~t~r. Asıl §İmdiden sonra baılıyor. Bu tir: 
rı. tıka ve benzerleri Üzerlerine aldıkla· S. A. ismet lnönü, Bakanlar ku-

l'ı \' if k'J ~ eler bakımından bundan sonra- rulu başkanı. 
ı ere ö k 1mak b • • d d" ı rne o mec urıyetın e ır· Kayseri de dokuma fabrikasının 

~r. Bunlar memleketin teknik eleman açılışı dolayısile en içten tebrikle· 
, e~baları olacaktır. ihtiyacımız olan rimi ve Türk endüstrisinin bayın-
cl\~~atriyi kurarken sizlere istinat ede- dırbğı ve memlcketıerimiz arasın-
(~~· Bunu da emin olarak bekliyoruz. da sryasal n ekonomi alanındaki 
il kıılar) Sadece para bulmak, bot çalışma birliğinin sürekli gelişmesi 
h~?' vererek güzel makina cclbetmek hususundaki dileklerimin kabulii-
13:ırn 

itte nazarımızda maksa·!1 temin et- nü rica ederim. 
V. MOLOTOF tıl 3::. kurulan fabrikalan uluıal ihtiya· 

t~?re raıiyonal bir §ekilde ve modem 
3:arı ığe iatinad ederek i~letmektir ki na· 
k lllızda muvaffakiyet marifettir ve 
ll\'•etf I t • d • d•v• • b d 

S. E. Molotof, Sovyet Rıuya halk 
komiserleri kurıılu ba§kanı 

Moskova 
n ır. § e &iZ en aate ıgunız u ur. Dokuma fabrikasının açılışı do-
~nu Yapacağınızı bekliyoruz. (Hayhay Jayısile tebrik \'e dileklerinizi gön. 
iti "eriyoruz sesleri) fabrikamızı üç e-1 dermekte kullandığınız dostça söz-
Ct~t~alışrnak §artiyle 4500 amele iılete- )ere ıssıyle teşekkür ederim. 
111 hır. Yılda otuz milyon meb-e pamuk· Bütün alanlarda hükumetleri-
~ ez verecektir. Bugünkü heıaplann mizin gerçekleştirmeği bildikleri 
~ arkası alınmamakla beraber 4500000 verimli ,.e sıkı ~lışma birliğiyle 
ltı\ı~dır denilebilir. Yılda kullanacağı pa- Kayseride tükel bir anıt yükselt 

balyasının adedi 127,000 dir. 
A. k tik. 

~hıdr a~a§lar, bu 127 bin rakamı üze- Değerli askomiser Piatakof'un 
~ hıraz durmak istiyorum. Yakın ve bütün Sovyet snlgıtının Kayşe. 
~ da, çok uzakta değil, üç dört yıl ride bulunuşu bu çalışma birliği
hitı e l'ürkiyenin bütün rekoltesi 80/90 nin bir belgesidir kf, bu belgeye 
,. atasında görülüyordu. Bunu mik- karşı derin duygular be.qlemekte-
ol~k ele nl:rsak 127 bin balyanın f ylz. •" • 

t~ .. İstihaaliı- ef:i ehemmiyetiJıemen J Bu '"JnUnaselietle sfze \'e So\•yet 
ar\iı; eder. Fal.ırikalannuz kurulalı Rusya hükumetine cumurluk hükft-

.. ?t?Jk • • dilet • et pıyasasınn gır en sonra vazı· metinin sarsılmaz dostluğunun ,·e 
bİıl ~tnarnen değişmittir. '.Adanada 80 benim en içten duygularımın inan-
le:ıo ~Ya istihsal eden recherlerimiz bu casım yenilemekle bahtiyarım . 
Q.._ bıze 140 bin balya veriyorlar. Son lNONO 
tt::~lerda lzmirde idim. İzmir pamuk • ............................................................ . 
ıı:sl.:ıhsilleriyle temas ettim. On1arm yet vardır. Biz onun ismine Atatürk di
~ kabahati vardı. Daima bir mesele hak yoruz. (şiddetli ve ıürekli alkıı) 
~:da. İyidir veya fenadir diye hüküm böyle bir içtimada hiasiyatnnr ifade eder 
l!tk~~~ınek için milcyaaltın harpten ön- ken kendisi için Türk milletinin kalbi
!~ olçü ve mikyasbr. Ben biliyonım ki dir demi,tim ve hatırlıyorum ki yine 
hl .. r Yakın zamana kadar bir iki böyle bir İçtimada Atatürkü sevmek bi· 

onceye kadar onbeı yirmi bin baly"' zim için ibadettir demİ§tim. (Yaıa ses 

11 'tında Parnuk ish1ısal ediyordu. Bana leri, ııiddetli ve sürekli alkrılar.) 
~~fa dediler ki bu yılki nkoltemiz Arkada§lar, aevgili ve büyük önderi· 

~eni harflerle: " tcnzilli bedelli 
1"mcli vo tatbiki kambiyo ~~ Büy:ül(dere: Yenimalialle KaY.Jklia ne yolu ve pazarba~ı caddesi 

,Yeni muhasebe usulü 122,5 eıki 11·4 yeni 70-8 sayılı kayıkhaneyi Mü§temil evin 
Ticari malCimat ve bankacılık 
1ktisadt ilrnl 

105 3/ 8 Payı ... 

İhtisas muhasebeleri 
87•5 Yenicami: Hacı küçük kürkçü hanı kat 2 eıki yeni 10 ıayılı 0-

175 
danın tamamı ... 

'(Şirket, sanayi, ziraat ve banka) 
Ticari ve mali hesab 
Lılgaritma cetvelleri (yeni 

' 

70 Mercan: Yavqça tahin Uzunçarfı caddesi eski 163 yeni 240 
sayılı dükkanın 30/84 Payı. 56 

rakkamlarla) 
Ba§ltca sattı yeri: İkbal kütübhanesi 

Eminönü: Ahıçelebi Balıkpazarı caddesi eski 96 yeni 48 taYI· 

h dükkanın 480/6720 Payı. 

Boğaziçi: Y eniköy Yağhane aokağ ı eıki yeni S sayılı evin 979/. 
lstanbul asliye ikinci ticaret malı· 1440 payı ... 

hem esinden: 
Yeniköy: Ayanikola Hazine ıokağ ı eski 12 yeni 2 sayılı harap 

Üçüncü kolordu ile Hikmet arasın· 
evin ankazı •• daki davanın cereyan eden mUhakeme • 

sinde İstanbul dördüncü Vakıf han dört Kamerhatun: Mahallesi F eslijen ı okağı eski 35-37 yeni 37-39 
N. lu yazıhanede saman müteahhidi mü<i sayılı iki arsanın tamamı .. 
dealeyh Hikmetin ikametgabmm meçhul Üsküdar: Pazarba.ıı Karamanlı sokağı eaki 61 sayılı arsanın 
olması haaebile bilii tebliğ iade kılındı- tamamı •• 
ğr görülmüı ve muhakeme 13 ikinci te§· Üsküdar: Pazarba§ı Toprak sakağ 1 eaki 10 sayılı araanm tama 
rin 1935 çar§amba aaat 14 e talik kılın- . 

1 ki k
• .. 

1 
mı... ,..~ı-.i 

mr§ o ma a mez ur gun ve saatte ge - . , • 
d•v• vey ta f d b' k'l .. Tarlabaıı: Hüseyın ağa Kavun sok ağı eskı 14 yenı 6 ıayıh ar· me ıgı a ra rn an ır ve ı gon · 

dcrmediği takdirde hakkında gryı\hen sanın tamamı .... 
muamele icra edileceği tebliğ makamına Tarla:ba§ı: Hüseyin ağa Kılburnu eski 1 yeni 3 sayılı arsanm 
kaim olmak üzere ilan olunur. (F.) tamamı .. 

ZAYi Tarlabatı: Hüseyin ağa Macar sok ağı eaki 75 yeni 77 sayılı ar 

Arabacılık ehJiyetnamemi zayi ettim. 
Yenisini çıkaracağımdan eskisinin hük
mü yoktur. (V. No. 9138) 

Ko.mn oğlu Ha~irn 

Teşekkür 
Kı::.ılay Eminönii Kazasından: Tak 

sim bahçesinde tertip ettiğimiz Kerme
ain pek sanatkarane ve bedelsiz olarak 
yapdığı ı§ık tertibatile parlaklığını bir 
kat daha artbran lstanbul Elektrik 
Türk Anonim Sosyetesine ve hoparlör 
teıiıatının bedelsiz yapmaya muvafa
kat etmiı olan Filips Türk Anonim So
ıyeteıine alenen teıekkür ederiz. 

sanın tamamı ... 
Tarlabatı: Hüseyin ağa Kılburnu sokağı eski 18-20-22 yeni 16 

sayılı ananm tamamı •• 
Tarlabatı: Hüseyin aia Gölbatı ıo kağı eski 15 yeni 72 sayılı ar 

ıanın tamamı .. 
Tarlabatı: Hüseyin ağa Küçük dıv arcı ıoka.ğı eski 7 yeni 11 

sayılı arsanm tamamı .. 
Tarla.batı: Hüseyin ağa Bülbüldere sokağı eski 2-2 M. yeni 29-

31 sayılı usanın tamamı .. 
Tarlabatı: Hüıeyin ağa Küçük Ziba ve Bülbüldere sokağı eski 

2-4-49-51 yeni 2, 4, 30 sayılı arsaların tamamı. 
Tarlaba§ı: Hüseyin ağa Bülbülder e sokağı eski 44 yeni 41 ıa· 

yılı ananın tamamı ... 
Tarlabaıı: Hüseyin ağa Gölbatı sokağı eski 72 M. yeni 1 sa-

miz hakkında sizin gösterdiğiniz bu çoı yılı ananın tamamı ••• 
kun bağlılık tezahurlerine karıı. duy- Kasımpafa: Hacı Şaban mahallesi Uzunyol sokağı eski 201 
duk1arrmı ifade edecek kelime bulanır- ve yeni 195 sayılı arsanm 1/ 2 Payı ... 

yorum. (~d.~!.":~) .~nu.bs~zler .d~ duMyduğlu Üsküdar: Aşçı batı mahallesi Bale ı yokutu sokağı eski 49 yeni 
nuz: ve gor ugunuz gı ı scvınız. em e-
k_..t tı"' •• !!ı_ · ı l "I lı · 65 sayılı arsanın tamamı •• ""' e yap ıı yı:u;. '.iŞ er e o çere aevı-

niz. (Jid41etltialkf!li? 0 l>apmzda olduk Betiktat: Yenimahalle Der:e M>kafı 
ça halledemiyeceğimiz hiçbir dava yok- mı ... 
tur. (bravo sesleri, §İddetli ve sürekli at· Büyükçarıı: Karamanlı oğlu sokağ ı eski 1 yeni 1 sayılı dükki-
kı§lar) onun büyük rehberliği altında bi nın tamamı •• 
rinci ikinci ekonomik planlanmız ulusu- Biiyükçar§ı: Uncu oğlu sokağı eski yeni 32 sayılı dükkanın ta
muzun gözü önünde hakikatla§acaktır. 
( "dd k 1 mamı ... 
!~zi:tl~:!t:!,;:~ım, sözümü bitirirke!l Yedikule: imrahor llyas bey maha ıı~si imrahor caddesi eski 

Alatürk'ün bize vedia olarak bırakbğı- 18 yeni 16 sayılı evin 3/ 24 Payı. 
nı söylediği Cumhuriyete ebedi bağlı· Küçükpazar: Katip Şemsettin Dökmeciler yeni 93.95-97 sayılı 
lığımızı bir daha tekrar etmek isterim. , iki dükkan ve odanın tama mı ••• 
(ıiddetli alkı§lar) yaşa11n Türk ulusu. h · h tb h. k' · 
( )in 1 1 ") C Kumkapı: Mu sıne atun ı ra ım pafa yoku§u es ı yenı 2-4 a far, ya,asrn seı en yaşasın um· .. • . ... , .. .. .. 
huriyet (alkr§lar, yaşasın sesleri) ya§a· sayılı dukkan ve ahır gedıgı nın tamamını ve mulkunun 
sın büyük önder (şiddetli ve eürekli al· yarı payı ... 
kr§lar.) Hüseyin ağa: Bilezik eski 65-67 y eni 61-61 / 1 sayılı ev ve dük-

t~~e çıkacakdrr. Bu büyük harpten 
!tol 1 rekoltenin üstündedir. O zaman 
~ı dtc ~3 bin balya idi. Yani timdi nor-
llı '"1rde alınan istihsnlin üstüne çık. 

t 13.rr. :u cesaret nereden geliyor. Bu 

Nafıa Bakanlığından: 
kanın tamamı ... 

Büyükçarıı: Keseciler eski 12 yeni 10-12 sayılı dükkanın ta-
mamı •• 

Kuzğuncuk: Bağcı eski 19.21 yeni 17 / 1 sayılı evin tamamı. 
. et ıst 'h ı· . . l k •. •)'aı ı sa ımızın rnem e et ıçınd~ 

'~~ bulınaımdnn ileri geliyor. Sata-
aJı1 t endişesi knlmamııbr. Burada i
~ t~~u~ olur. Dr§ ticaretimizde aldığı· 

•ıı rı bırler dolayrsiyle köylünün malı · 
~ıl 

0

~1 fiyatlarla aatrlmasr imkanı 
•to"-~ lllasmın da bunda tesiri vardır. 
~l~ bu Yükselişidir ki istihsalimizi 

l:ılı•ill ~iYcn arttınyor. Şu halde mÜa· • erı • , 1 ~il 11\ize hıtabederck diyebilirim 
dhı~. a;nızı kuvvetli tutmakta devam 
ı~'ııld ~e vereceğimiz parola §udur: 

Bakanlık ihtiyacı için muham men bedeli 7590 lira olan 230 ton 
kok kömüri! Bakanlık binasında te slim §artiyle kapalı zarf usuliyle 
eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 3/ Birinci T eşrin/935 tarihine rastlayan Perşembe günü 
saat 15 de Ankarada Bakanlık Malzeme Müdürlüğünde yapılacakdır. 

isteklilerin tekliflerini Ticaret Odası vesikası ve 569.251 liralık 
muvakkat teminatları ile birlikte 3/ Birinci Te~rin/935 Perşembe günü 
naat 14 e kadar Malzeme Müdürlü ğüne tevdi etmeleri lazımdır. 

istekliler bu husustaki şartnameler! parasız olarak Ankarada Ba-
kanlık Malzeme Mü-dürlüğünden alabilirler. 2612 "5645" 

Kuzğuncuk: Bakkal ve icadiye eski 51-53 yeni >64 sayılı ev 
ve furunun 1/4 payı .. 

Fener: Tahtaminare Külhan eski 18 yeni 30/ 1 ıayıh deponun 
tamamı ... 

Fener: Haraççı Karamehmet Hisar altı ve fener caddesi eski 
17-17 M. yeni 6-8-11-13 say ılı üıtünde odaları bulunan 
iki dükkanın 14/120 payı ... 

Tophane: Bayazit Mumhane kapısı eaki yeni 3 aayılı dükkanın 
9/ 48 payı ... 

Heybeli ada: Yalı caddesi eski 119 yeni 95 sayılı dükkanın ta-
mamı ... 

269 
• r 

488 

133 

214 

1 

30 · 

3201 
1 

186 · 

58 

116 . 
1 

69' 

604 

94 

207. 

250 

118 

345 

93 

63 

60 

121 

216 
1 

225 ' 

252 

891 

810 

218 
810 

453 

68 

528 

228 

540 
Çılt en çekinmeyiniz. İyi ve çok 

ıır:na ~ l 
Ct0 b • ga ça ııınız. En ucuza malet 

ttiı- it• akın. Bu teminat ela gös -
~ ~düstrileıme programımız a

li)'CctJc~~ru. Yürümektedir. Elbette yü
l'ı ''•le .ır. ye muvaffak olacakdrr. (bra 
l' tllı~· §ıddetli alkrılar) . Bizi bu ka
l'lclcı-:f.etie hedefe götüren kuvvet-

5000 metre mik'abı çam tahtası 
Asl<eri Fabrikalar U. Müdürlüğünden: 

Mercan: Da ye hatun Büyük yeni han ikinci kat eıki yeni 49 sayıh 
odanın tamamı. 405 

i ır? B . l .. • Vard • u ış ere onem veren hır 
~da cel>~· Bu zat İnönünde ve Sakar
lı~ \>c kc kumandanı olarak büyük bir 

1111 iaı, ahrnınan bir Türk evladı oldu 
~ ~- llt Ctrnj • ( • • ıı~"""t lo §lır. §ıddetlı alkıılar). 

Tahmin edilen bedeli 175000 lira olan yukarda miktarı ve cinsi 
yazılı malzeme Askeri fabrikalar Umum Müdürlüğü Satınalma Ko· 
misyom.ınca 7 / Birinci T eşrin/935 tarihinde Pazartesi günü .saat 15 te 
kapalı zarf ile ihale edilecektir. Şartname sekiz lira 75 kuruş muka· 
bilinde komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 10000 
lirayı havi teklif mektuplarını mezkur künde saat 14 te kadar komis. 
yona vermeleri, ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 
maddelerindeki vesaikle mezkur g ün ve saatte komisyona müracaat. 
ları. "5612" ittılltı :~11.nda bir büyük diplomat ol· 

lli l c&11ana t d'k • . . ( .d B .., J h •ı • d •• ı ·· •• d 
~"~~~~a~>.· a;0 

z~t ~:~=~ t~~ıu!~~ eyog U ta Si mlİ ur uğun en; 
·:ı. ile tı ıdt'lrı tedbirlerle ve yüksek Hasköy Maliye tubesince Kara ağaç imrahor caddesi 153 sayılı A-

• lıo1uı-..... l"rıuk"a!fakiyetten muvaff akiye-1 ··cıc tcd· c:em Alinin Tuğla fabrikasında vergi borcundan dolayı haczedilip pif 
İi!.... trı l:ı:ıJı ~:r. (şiddetli alkıılar). mit ve hazır bir vaziyette bulunan 70 bin tuğla aleni müzayede sure· 
~ ~-ı:~t ~cdıyot'Um, tııbii anladınız. 
• ( . l'cısf he • -~· ı r - tiyle 26/ 9/ 935 per,embe günü satılacaktır. 

fıdd . • nım ft;nm smet no-
ii'lii" ctJı nlkışlnr) bütün varlığımı· Talip olanlarm r.ukarıda sözü .sıeıcen Sube tahsil h1ts memurlu· 

"" .t.,,.,. . . ... .. tl "5653" ...... ~ı., bır mevcudı· 2Una muracaa arı. 

Mercan: Dayehatun Büyükyeni ha n ikinci kat eski yeni 24 sa-
yılı deponun 15/120 payı ... 27 

Kadıköy: Cafer ağa Kutdili eski 1 yeni 103 103/ 1 sayılı Çu· 
kurbostanın 1/4 payı... 3126 

Yukarıda yazılı mallar 15/10/ 935 salı günü ıaat 14 de kadar pe
şin para ve pazarlıkla satılacaktır. lıteklilerin Yüzde yedibuçuk pey 
akçelerile haftanın ıalı ve cuma günleri idarede müteşekkil ıatıf 
komisyonuna müracaatları. (F) "5649" 

Beyoğlu mıntakası tahsil 
müdürlüğünden: 

Kütahye. Vilayetine tabi Emet kazası Maılmüdiirlüğünce mmtae 
liamrza olan vergi boreun<laıı aola yı haczedilmi§ olan 400 ton krom 
madeni mezkur kaza Malmüdürlüğ ünce 2519/ 935 tarihine tesadüf e

aen Çarşamba günü aleni müzayede ile ıatılacakdır. Talib olanların 
nliarıda sözü &eçen kaza Malmüd ürlüiüne müracaatları. (5656) 
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2 ve 20 lcomprimelik ambalajlarda 

bulunur. 

Ambalaj ve komprlmelerin 

"üzerinde halisligin timsali 

olan~ markasını arayınız. 

ES k I Feyzlatı 

LiSELERi 
Boiaziçinde, Arnavutköyünde, Çifte Saraylarda 

Kız ve 
er kel< 

Kız ve erkek için ayn bölüklerde kurul muş, teşkilatı tam ulusal bir müessesedir. Kayıt için hergün mektep y'itl 
timine başvurulabilir. lstiyenlere tarif name gönderilir. 

Vapurculuk 
TORK ANONiM ŞiRKETi 

lıtanbul Acentabiı 

Liman han, Telefon: 22925 

lzmir Sür'at Yolu 
SAKARYA vapuru her haf· 

ta PERŞEMBE ıünleri saat 16 
da lıtanbuldan IZMIRE ve P A
ZAR ıünleri de IZMIRDEN 
lıtanbula kalkar. 

Mersin Yolu 
INöNO vapuru 20 eylul Cu-

Tolefon : 36.210 

Dı~ıı nııırnı~rı ue 11111ıın ııımıe lııı ıdımı 1111111 

MA ıünü ıaat 11 de Mersine Muhammen bedel, foim ve ekailtme ıünleri atada yazdı mal 
kadar. tayin edilen ıünlerde ıae.t 15,30 da Ankarada idare binumda 

A,valık Yolu Bu itlere ıirmek iıteyenlerin aıadıı ya:rılı muvakkat temin, 
· ı zarf uıulü ile ıatın alınacak dır. 

KEMAL va~.u~ 18 eylul ile k~nunun tayin ettiği ~eıi~aları. kanunun 4 ü~ü maddesi mucib 
ÇARŞAMBA ıunu ıaat 19 dal ite ıırmeje kanuni manılerı bulun madıiına da~r beyan~~ ve 
Ayvalıia kadar.. lerini eksiltme ıünleri aaat 14,30 a kadar Komııyon Reıılığ?ne 

••••••••••••••! leri lazımdır. =========================== ~~ul~~~6•m~~ Ş~s~u~~~ •~A~u~mili~da~~ 
Edime vili yeti daimi encümeninden: =~B~:Z7 .:..~ehli .ı::: .. Haydarpqada Tesellüm ve Sevk müdiirlüjünden datıtrlıoakl' 

1~ - L .(55 Edirne Memleket Haıtaneıinin 1600 lira Muhammen l;edelli 175 iki lira kıymet kesilen Beyoflunda Hü- ' 
kalem Edviye ve alitı l!bbiyeai 23/ 9/ 935 Pazarteıi ıünü ıaat 15 seyin aia mahallesinde Feridiye aoka- • Malzeme Muhammen Mm·akkat 
de ihale edilmek üzere açık eksiltmeye konulmuıtur. lıtekliıerin imda eski ıı4 yeni 130 numaralı beden bedel 

Ed h 1 dıvarlar kirıir ve diier aksamı abpp 1 - Perc;in rivileri · · 16100 
teminat 

ş~raiti öğrenmek Ye viye i ti) aç iıteaini ıörmek üzere Edirnede ev dairemizçe açık arttırmaya çıkarıl· - ~ ' -
Vilayet Daimi Encümen~ne, lıtaubulda Sıhhat ve içtimai muavene~ · n~ 935 tarih' 

Lira 1207,50 Lira 

mıı olup prtnaıneaı lv-9- m· 2-Vida, &wata .... • •••••la•IM73 MüdürJiil#ne müracaat eylemeleri ve be11i gün ve ıaatte 120 lirahk den itibaren Cıvanlıaneye aaılirak %1- • , , _ 

teminat makbuzlarile hir Jikle Vı:ayet Daimi Encümenine gelmelerı 10-935 sünlemecine rastlayan Pazarte-

,, 
12'0 

,, 

(5325) ıi sünü saat 14-16 ya kadar ~de 3-Aiaç vidaıı, rondela ve 4590 " 344,25 " 

Tornacı alınacaktır 
Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğünden: 
Kırıkkale Fabrikaları ıçin tornacı ahr.acaktır. isteklilerin imtihar. 

olma mahalleri bilihau bildirilmek üzere bir iıtida He Umum 
Müdürlüğe müracaatları. "5346" 

Askeri Fabrikalar U. Müdrlüğünden: 
2 Ton F erro Krom 

1 ,, F erro Vaudyum 
50 " Elektrolit tutya 
1,5 " Nikel 
3 " Aleminyum 

15 " F erro Manıan 
500 " Hamatit 

aablacakbr. Artbrmaya sirmek için % gupilyalar 
7/, teminat akçesi abnır. Birilanit versi 4 - Cebi~e ve travers bu- 4747 ,, 

356 
,, 

belediye reaimleri ve vakıf icareai müt- lonları 
teriye aittir, arttırmada sayri menkUle 5 - Yaylı halkalar 
takdir edilen kıymetin yüzde yetmi1 

.... 
,, 

122 
,, 

1629 

betini bulmak tart olup alui halde en -----------------------
son artbranm teahhüdü yerinde kal· 
mak üzere arttırma onbeı sün daha 11· 

zablarak S.tı-935 sünlemecine raatla· 
Üsküdar mıntakası tahsil 

yan Salı sünü ayıai yerde ve aaatta sa- ı• mu .. du·· rıu·· gu"" •• nde .. , 
blacak ve bu seferde kıymetinin yüzde . . • 

ebni be ini bubnazaa 2280 numaralı Bakırköy Emvaline 2459 lıra v !raıet verıııınden borçhı Medl 
~U.: ~ tevfikan aabı seri in· vereaeıinden Ayte, Me'-:ha, Güzide, Nazan, Müveyre,AHyc, R 
ralalacakdır. 2004 numaralı kanunun Şayian mutaıarrıf olduk!arı Uıkü dar Hacı Heına hatun Pata Li 
126 mcı maddesi mucibince ipotek sa- F ethipqa koruıu namit!e marut mahallin 30 da 3 hiueıi verıi 
hihi alac•klılarla diler aleaıldrlann ve cundan dolayı aablıja çıkarılm:, br. Tilip olanların ihaleı ev 
~~ ~ aahiplerininh saynil • ~kul ıi olan 26/ 9/ 935 ,Unüne miüadif Perıenbe ıünü % 7,5 pef ,, 
uzerındeki haklanm usas e ~ ve ·ı b" l'k O kü.d K ld H , . .. ti • ..... aa -~ ~-!- lan 'ddialann --L!t ı e ır ı te ı ar aı.aıı au ey etınf! muracaa arı. ~ maı....-a uaır o ı ı ma- ev· 
rakile birlikte 20 sün içinde dairemize -------------------------

haklan tapu ıicillerile sabit olmadıkca 
bildirmeleri lizun olup aksi takdirde 100 ton petrol 

Şartnamelerinde değiıiklik yapılan ve tahmin edilen bedeli 142, aabt bedelinin paylaımaamdan hariç 100 b • 
kalacaklar daha seni, bilsi edinmek is· ton enzın hin lira olan yukarı miktan ve c inıi yazılı ma~zeme Aıkeri F aıbri- tiyenlerin 3411197 dosya numarasile 

kalar Umum Müdürlüğü aatınalma komiıyonunca 8/ lkinci Teırin/ dairemize müracaatlan ilin olunur. 

9.15 tarihinde Cuma ıünü aaat 15 de kapalı zarf ile ihale edilecek- _______ c_v_. _N_o._91_&0_>_ Askeri Fabrikalar u. Müdürlüğünd 
tir. Şartname yedi lira 10 kul'Uf mukabilinde komiıyondan verilir. 

ı~ıanbul n.,liyr. mnhkemeleri 2 in· Tahmin edilen bedeli (58000) lira olan yukarıda mikd.u1 ve Taliplerin muvakkat teminat olan 8350 lirayı havi teklif mektupla-
rını mezkt'.ir günde ıaat 14 e kadar komiıyona vermeleri ve kendile
rinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki veaaikle mez 
kUr ıün ve ıaatte komiıyona müracaatları. "5613" 

300 ton tasfiye edilmiş 
Avrupa pamuğu 

Askeri fabrikalar U. Müdürlüğünden: 

,.; ,·rnilrmr biiro$undan: yazılı malzeme Aıkerl Filbrikalar Umum Müdürlüiü Sabni .. ma f 
4 kanunuevvel 933 tarihinden evvel miıyonunca 3/ Birinci tea.rin/ 935 l arihinde Per,embe ıünü r11at 1 

ikame olunup lstanbul asliye Hukuk kapa~ı zarf ile ihale edi~~cekdir. Şartname (iki) lira (90) kurllt 
rnahkemeainde clercleati rüyet Tapu ile kabilinde Komiıyondan v~rilir. Ta liblerin muvakkat teminat 
!!ilmi tarafından mütekevvin dava doı- (4150) lirayı havi teklif :nektublar ını mezkur ıünde aaat 14 e 
y.aamm yenilenmesi için verilen beyan· Komiıyona vermeleri ve kendile"' nin de 2490 numaralı kanund 

nmne •e sönderilen davetiyenin müddea 3 maddelerindeki veaaikll! mezldb- ıün ve ıaatte Komiıyona 111 
a1eyhin ikametaihı mechul olduiu be· atları. (-..,., .. 
yanile mübatiri tarafından bili teblii 

iade ediJmit Ye bir ay müddetle ilanen Üsküdar mıntakası tahsil 
Ş d d iki!'- ıJ &-L- le bed tebliiat ifasına ve 4-10-938 tarihine aıtname.in e eğif' İa yap &D Ye UIDlllin edi n e)i 100000 mu••du••rıu••guv ••nd müaadif saat 10 da yenileme muamele · lira olan yukarda miktarı ve cinai yazılı malzeme Askeri Fabrikalar 

Umum Müdürlüiü aatmalma komi ıyonunca 1 t/lkinci Teırin/935 t~- sine batlan•~·~. karar ve:11mit oldu· Haydarpqa Maliye t&hıil Şu~~ine Kazanç verıiıinde'!l 
tundan mnkUr sunde ,._. poatahane bulunduiu 72 lira 20 kurUfU tedı yeden imtina eden ıütçii P 

rihinde pazarteıi aünü saat 15 de kapalı zarf ile ihale ec:lilecektir. binauda Wn ikinci yenileme •üroauna Oıküdar Altuni zade mıt.halleainin Sellmıız Tophaneli ojlu 
Şartnamellef liramukabilinde kom i9yonda nrilir. Taliplerin muvak· selmecUii takdirde 2367 naa.nlı ka • a.inde 64-86 numaralı odaiar veklleir iki dükkinın sekizde 3 
bt teminat olu 8250 lirayı havi teklif mektuplarını mezkGr sünde nan ahWınmuı tevfikan yenilemenin Si .ablıfa çıkanlmııbr. Til~p olanlaım ilk ihal•i olan 28/ Eyltll 
la&t 14 de kadar komiıyona vermel eri ve kendilerinin Cle 2490 numa·ı yalnnda 79Pllac:aiı ilin olanar. (F.) tarihine müaadif Perıc~nbe ıünü icra kılınacağından % 1,5 pil 
ralı kanunun 2 ve 3 maddelerindek i Yaailde makili' ria Ye aaatte ko ......,, Alllll 178 _ Vilft' mau.w çeleri:rle birlikte :rövmi meakilrd.ı Oıküdar kazası idare h•t 
mİl;;...·~tlan. '.6614" 1'""1a& dlnldlrllı aemc Almle& '"-19 müracaatları. "5387" 


