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l'rınan 'lilom Tiomutanı, Cümliun yel J\'nılı '8nünae selam lialinile { 
liloclan bir torpito. 

7 ekliflerde değişiklik Yapılırsa 

1 alya y"eniden konuş
maya razı olacak ! 

Ingiliz filosunun hareketleri Italyayı 
petrolsuz bırakmak içinmiş 

t!.•ttada bir · / 

Dünya siyasasına 
toplu bir bakış 
l".ent Alnwınya ve Alman bayrağı 
(NUromberr) de Alman Nazi par

!ltsinin topladığı büyük kongre bu haf
ta bUtUn yasa dünyasını en ~ meş· 
'"4 ...... _~. ,,. ..ı:.,._1 __ ..ıı -· .. unaı'r. nu hun· 

tt'ede gerek Bitlerin, gerek Hes'in 
"erdiği söylevlerden çıkan açık ne -
ilice Nazi partisinin sağcık •. ı ile sol
cuıan arasında epeyce bir zamandan
i>erı mevcut fikir mücadelesinde ikin· 
tlJerin galebesi ynkm olduğunu gös
~~iş olmasıdır. Bu galebe olduğu 
!~ Nn~lerin kendine düşman bil -
h Jği t:rnıflara karşı yeni bir hücum 
ateketi başlıyacak demektir. Bu a -

tada IIitler Almanyanın resmt bay -
:ğn:r da kaldırmış, onun yerine şim-

Ye k•t!ar ynlr.ız Nazi. partisinin ö
~l bayrağı olan çengelli haçı koy -
lıtuşt-:r. Fransız r:azeteleri bu Mldi -
g'Yi Y:ıznrken bundan sonra Alman -ra to:>~Janndn medent haklan kul
~l\~1,{ ~tabiye.tinin bütün Alman -

ta dcfiJ, yalnrı Nazi partisine bağ· 

ASIM US 
<Sonu sa. 2 Sü. 1) 

ltalganın 
Tuna 

paktına 
dair 

lngiltereye, 
yaptığı - .. _ . -yene ocr 

teklif 
lngilterc::ce 
pek soğuk 
karşılanmıı1 

• .. . 
onemsız 

ekonom;k 
tedbirleri 
ltalya bir 

tahrik 
sagmıgacak 

~omaya giJerır. 
bir daha Jönmi· 
yeceğinJen kor
kulan Baron A· 

loizi. 
:(Yazııı 10 uncu H.yıfada) 

ra ıgım a ın. 

\'eni, büyük edebi romanımıza bugün 
altıncı sayıfamızda başladık 

Niçin 
Yaz ~ım? 

l(ADiR CAN Kafh bura
da bunu anlatıyor ., 

Çılgın gebi sevişi
Yorlardı fakat .. ,, 

.. tılgın gib• . . 
"Uğu , ı se,·ıştıler, ;;:a ıar atl ı bir 
lte Sık~ laptıJ~r, beraber b:ılnyı gezisi· / 
tut 

1 
•lar, gıdcrken ncrd ~ c tt>k \'Ü -

hr~ acak gibi biriblrlerinr sukulu -
rdı. Paka t diincrkcn il,i i de bir 

ısonu Sa. 9. Sü. 1.) 

T anınmı,, beğenilmiş genfs' r"· 
mancımı.ı : Kadircan. Kaflı. J 

·' 

Balkan oyunları 
bugün başlıyor 

o·a:ısı 9 uncu sayfada 

• Dost Yunan !lt:n1zcileri.. Cümliuriyet İ\mtımıza tS. 
ren.le çelenk koyuyorlar. 

os unan filosu 
• 
ı a mıza e di 

Yunan denizrileri dün törenle 
CüJ!lhuriyet anıtına çelenk koydular, 

Üıtte: Mecidiye kruL•azöriimü~ Yunan zırhlılarım relcimltyor 
Altta: Yunan lilonınJa•ı iki torpito. 

(Yazısı yedinci sayıfada) 

iş kanunu etrafında 

Güİıde 9 saat! 
''Bir buçuk aydır boşta geziyo

rum. Bizim gibiler çoktur!,, 
Patronlar da, işçiler de anlatıyorlar 

lş kanunu hakkında açtığımız 
anket yurdun her tarafında büyiik 
bir alaka doğurmaktadır. 

lşiten işçile ı· düşüncelerini kı
sa olmak şartile hize hi ldirehi lir . 

pa işçisi ile buradaki işçinin verdi
ği işin mükayese.si lazımdl! . Tür · 
1'i:·enin coğrafi dunmnmdan ve 
hira~ sıcağın fazla tesir gösterme-

..: •. 4 Sii.1) 

ler: İsterlerse adresleri ve adları ------
saklı t utulur. H A B E ş D E 

Dün kendisi ile görüşen bir mu 
harririmize Lioıı çikolatas ı fo bri o s m an h 
kası sahiplerinden Bay Daba şun- i d a r e s i 
ları söylemiştir: Ôz Demir 

Tiirkiyede işçinin dok•ız saat paşa 4 asır 
çalışması gerektir. 8 den 12 ye ve önce Mısır-
ı den 6 ya kadar. bence bu mesni dan nasıl 
nomıaldır. Eğer A \Tttpadaişçi -
nin sekiz saat çalıştığı ilerı si.ıtii . ilerlemiştir? 
lürse, bu durum karşısın ela Avıu- (Yazıaı 7 inci sayıts.mızda) 
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Haftada bir 
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Dünya siyasasına 
toplu bir bakış 

(Üstyanı birincide) 

lı olan Almanlara \'eriteceğini söylü
yorlar. 

Bunların iddiasına göre birinci de
recede medeni haklar çerçevesinden 
dışarıya çıkarılacak olanlar Yahudi. 
ler olacaktır. Yahudilerden sonra ka
tolik papazlarının arkasından giden 
Almanlara sıra gelecektir. Protestan· 
lar arasında rahip Muller'e t!bi olan
lar da katolikler gibi muamele göre
cektir. Çünkü bunlar Almanyada te
sis edilen yeni kiliseyi tanımamakta-
dır. 

Yunarıistanda kralcılann hareketi 

Yunanistanda rejim meselesi için 
ger..c!oy hazırlıkları devam ederken 
son zamanlarda kralcılar bir hareket 
yaptılar. Bu hareketten makMt daha 
gencloyun yapılmasını beklemeden 
zorJa kralı getirmekti. Bazı yabancı 

gazeteler Yunan kralcılarınm bir 
müddet sonra geneloy yolu ile kralı 
getirmelerine imkan ,·arken bu kadar 
sabırsızlık göstererek kuvvete başvur
maJarmın sebebi ne olabileceğini so -
ruşturuyor. 

Bu sebebi Akdeniz durumunda İn
giliz - İtalyan rekabetinde buluyor. 

İngiltere ötedenberi Yunanistan -
da krallık rejiminin yeniden kurul -
masını istemektedir. Çünkü Yunanis -
tana kral olacak zat İngiliz kral ha
nedanının akrabasındandır. 

Habeş meselesi dolAyısile lngilte · 
re ve İtalya donanmaları arasında 
Akdeniz sahasında hazırlıklar yapı -
lırken, İngilizler Cebelüttarıkta, Mal
tada ve Süveyş kanalı etrafında tür
lü türlü süel tedbirler alırken Ak -
deniz devletlerinden mümkün oldu -
ğu kadar kendi sıyasasına taraftar 
kazanmak istiyeceği tabitdlr. İşte bu
sebeplerden dolayı Yunanistandaki 
kralcılar hareketinde harici tesirler 
bulunması ihtimalini ileriye sürenler 
vardır. Hattft bu arada Ttirkiyenin 
admı bile lrnrrştıranlara tesadüf edil· 
mektedir. Nitekim (Le Jour) gazetesi 
hu hfıcUselerden bahsederken şunları 
yazıyor: 

"ltalya ile lnuiltere arasında Ak -
deniz salıasında süel lıareketler ve ha
zırlıklar yapılırken Türkiye ile Yu • 
nanistanın stratejik mevkii birinci de
recede önem alır. Gerek ltalya, gerek 
/nyiltere Türkiye ile Yunanistanın 
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Belgraddan etrafa yayılan 
gizli beyannam~ıer ! 

Yugoslav çiftçi partisi 
alacak federatif bir 

lideri, Bulgarları da içine 
hükumet kurmak istiyor 

~--~--~--------~--~~~ 

Korkunç cinayetler 

Öldürdüğü adamların 
adını kendi de bilmiyor 

Bükreş, 20 (A.A.) - Kalas'ta bir 
şeririn yakalanması bir çok katil, sir
kat hadiselerinin meydana çıkarılma
sını kolaylaştırmıştır. Bütün bunları 
yapan, Besarabyalı bir iş.<dzdir. Ken -
disi bu işlerde zabıtanın sıkı kontro -
ilinde olan bir kızı kulJanmıştır. Bu 
kız, kurbanlarını yalnızca oturduğu -
nu iddia ettiği bir eve sokmaya ikna 
ediyordu. Bu suretle içeri girenler sa
bıkalı tarafından balta ile öldürülü -
yorJardı. Bu suretle öJdürü.len kıim -
seler, evin içinde bir yere gömülüyor
lardı. Tahkikata girişildikten sonra 
evin içinde parça parça altı naaş bu· 
lunmuştur. Bunların hüviyetlerini ta
yin etmek müşkül olacaktır. Çünkü 
katil bile bunların isimlerini bilme • 
mektedir. 

Çin de bir facia 
Haydutlar bir treni dur
durdular yolcuları dağa 

kaldırdılar 
Şanghay, 20 (A.A.) - Chuntac ga

zetesinin bildirajğine göre, Mukden -
Kiren demiryoluna karşı bir suikast 
yapılmıştır. Bu hattın güney bölge • 
sinde haydutlar rayları sökmüşler • 
dir. O surette ki,tren o bölgeye gelin
ce devrilmiş yirmi beş kişi ölmüş ve 
yaralanmışlardır. Yolcular, haydut -
lar tarafından dağa kaldmlmışlar • 
dır. 

Sofya 20 (Ozel) - Bugün KU. 
RUN ve HABER gazetesinin Sofya 
muhabiri sdatile sırpça yazılmış giz
il bir beyanname aldım. Bu beyanna
me zarflar içinde Yugoslavya ve Bul· 
garistanda bütün tanınmış adamlara 
gönderilmiştir. Belgrattan gelmekte -
dir. Yugoslav çiftçi partisi lideri Yu
vanoviç tarafından gönderilmekte • 
dir. Bu zat bugünkü Uzunoviç kabi • 
nesi muhaliflerinin en kuvvetli lider
lerinden biri olup Hırvat milletinin 
lf deri olan doktor Maçekle müştere -
ken Yugoslavyayı, Bulgarları da içi· 
ne alacak, f ederatlf bir hük<ımet ha
line koymak istiyorlar. Yuvanoviç 
ayni zamanda Sırp ve Hrrvat millet • 
]erinin itimadım kazanmış ve bütün 
Yugoslavyada halk tarafından sevil· 
miş muhalif bir liderdir. 

Gizli beyannamenin ilk kısmmda 

bugünkü Yugoslav hükumeti tenkit 
olunmakta ve Yugoslavyada yeni bir 
rejimin başlamasının neden icap et -
tiğl anlatılmaktadır. 

Bugüne kadar seberst Hırvatistan 
namına mücadele etmekte olan Hır • 
vatlar, bu serbestiyi nasıl anlamakta 
olduklarına dair sualleri cevapsız hı· 
ralüyorlardı. Yuvanoviç doktor Ma -
çekle birlikte Hırvat serbestisi mese -
lesinin ne olabileceği cevabmı bu be -
yanname ile bildirmektedir. Beyanna
me ve programın esaslı noktalan şun
lardır: 

Yugoelavyanm mtısü.kbet rejimi 
Bulgal'ları dA içine aJmAk 9.a,.til,. ftı

deratif bir hüktlmet kurmaktır. Bu 
hükumete dahil olacak olan Sloven, 
Bosnalı, Karadağlı, Sırp, Hırvat ve 
Bulgarlar müsavi bir hakla ayrı ayrı 
federatif hiikdmette vazife alacaklar 
ve ayrı birer millet halinde Yugoslav 
f eaeratif hükiimetini, Amerika cu -
m-uriyetleri gibi, idare edeceklerdir. 

Büyük bir deprem 
Japon.) ada bir kaza 
tamam He harap oldu 

Constantine, 20 (A.A.) -
Rokniada bu sabah saat 3.20 de 
kısa bir sarsıntı duyulmuıtur. 

Birçok yerli evleri yıkılmıftu". 
Birçok kimselerin kazaya uğradı
ğı söylenmektedir. 

BiR KAZA TAMAMIYLE 
HARAP OLDU 

Tokyo, 20 (A.A.) - Hakoda
teden bildiriliyor: 

Hokkaido adasında ki.in Ha -
kodate kazası, müthit hir deprem 
sonucu harap olmuttur. Gelip git
me duruğundan tafsil at alınama-
mıştır. 

ISTANBUL RASATHANESiNiN 
KA YDEITICI SARSINTI 
latanbul, 20 (A.A.) -- latan -

bul rasathanesi 20 - 9 - 935 
aaat üçu bir dakika 5 saniye ge
çe, merkez üstü İstanbul dan 11 
bin 200 kilometre mesafede çok 
tiddetli bir zelzele kaydetmİ§tİr. 

Madrid kabinesi çekildi 
Madrit, 20 lA.A.) - Tüze ve 

it Bakanlıkları, Bayındırlık ve 
münakalat bakanlıkları ve tecim, 
tarım, endüstri bakanlô:Jarı hmr 
bakanlık halinde birleştirilmit 
lerdir. 

Madrit, 20 (A.A.) - Kabine 
iatifa etmiştir. 

ittifakını, hiç olmazsa dostça bitaraf- ~ S I .. " 1 .. ,h lfflllllllıı •ımı15tı ......... , 
lığını kazanmak ister. Çunkü bu tay· E llll1Jn1111t1f"' lf8SB gOrUŞ er hlllllf ~ -.. lfiiA-' ii#l 

yare ve denizaltı gemileri asnnda ar- M s r n ı-.a ru mu naz,· k ı e Q ı· yor -tık boğazlara lıakim olmak, denizlere 1 1 1 U U Y i 

:~~i~e:!=r:~:ç!:şr::ir:~~;e~::~~ : (_--=-- dığ~a~ş s~;~~:n~::nv~::!~ ;:~~~m :~:rees!::=~ fil<B~alezrıırM~1:ısrı~r~fJırrok~alenldaur· ~ı?lsun·~ıgı:ı.nlbte:r:enrdlie~neriMnısdeırıntütarlmü istütikrlü. :_s=j 
mi., olmrısı /ngiltere tarafından Ata - arttırmaktadır. Hele Uluslar Derneği zecri tedbirlerin 
türk'ün reyine ne kadar kıymet veril· tatbikini kararlaştıracak olursa Mısırın vaziyetinde- lalini almak sırası bu sıradır ve Mısır zecrt tedbirleri s 
diğini gösterir. Yunanist!Ul Tııidiseleri \ ki önem büsbütün artacak ve Mısır İngiltere ile İtalya tatbike iştirak mukabilinde istiklft.lini kurtarmalıdır.,,~ 
de Jnqiliz balıriye~ınin bu memlek<'ie münasebetlerinin anahtarı olacak. 
olan ihtiyacı ile şüphesi: alcikadar • Buna karşı Mısırın içindeki durumu gözden geçir· Bununla beraber Mısır hüktlmetinin ancak Mısırın ~ 
dır... mek hi~ de yanlış olmaz. masuniyetini temin ile meşgul olduğu ve İngiltere ile ~ 

Diri diri ateşte yakmak cezası Mısırlıların hisleri Habeşin lehindedir. Sinyor Mu· esaslı müzakereler açmayı düşünmediği anlaşılıyor. ~ 
Vaktile Hindistanda ölen bir ada· soJininin oğullan Habeşe varmak üzere Silveşten ge. HattA Mısır hüktlmetinin ltalyaya karşı Ingilterenln ~ 

mın dul kalan karısı diri diri yakı - çerken Mısırda yaşıyan İtalyanların şu veya bu şekil- sıyasasına uygun bir siyasa tutmakla iktifa edeceği ,~ 
lırdr. Bu garip ve dehşetli adet lngi- § de nümayişler yapmaları, Mısırlıların Habeşe karşı görül.mektedir. Çünkü Mısmn bugünkü hükQmeti da-
lizlerin zoru ile orada Irnldınldı, İ • ~ hislerini kuvvetlendirmiş ve İtalyanlar vaziyetlerinin ha fazla bir ''idarei maslahat,, hükumetidir. Ve bu hü- ~ 
talya ile Habeşistan arasında Cenev· ~ gittikçe nazikleştiğini anlamağa başlamışlardır. Hatta kiimet ancak "Vefid,, fırkasının yanm yamalak mü- ~ 
re mahkemesinde yapılan duruşma - ~ bu yüzden İtalyanlar ma.llarını elden çıkarmağa, ya- zaheretine dayanarak iş başında durmaktadır. \ 
larclan anlaşıldı ki bugün Habeşistan- ~ hut başkalarına devretmeğe koyulmuşlardır. Mısırda sıyasal mevsim açılmak üzere olduğuna gö. ~ 
da da adam yakmak cezasc varmış. ~ İtalyaya karşı zecri tedbirler tatbiki takdirde Ulus· re orada bir takım değişlklilder beklenebilir. E 
İtalya , Ilabeşistanın geriliğini gös • ~ Jar eCmiyeti üyesi olmryan Mıscr da bu işe karışacak O. R. Doğrul ~ 
termek için saydığc misaller arasında E mı? 1 ? 

bunu da söy 1 emiştir. Ha beş delegele - \..ıuHllllll1lt11tıııt1llflltlllııaım ıınıNUllNltltıııııtı~ıtWllltt1ıtu1ıllfllllllıatııı»lllftımU PllllWwilf P biQ:mımıtH"'"9qın""""""""&t 111 ı:zu••ız,:ıın il& Wl4ft ,, 
ri de buna cevap vererek kendilerini d kt .. 1 . T d' hlik di akki di 1 M 
miidafaa etmişlerdir. yaz ı · an sonra şu soz erı ı ave e ı · 1 türlü mlahat yapılsın, hırsızlık için te H:ied. ye tel·b· e yokr ta

1
r. 

1 1ısır yor: ~ el ayak kesmek ddetleri gibi pek ağır ve n ıstan gı ı memle e er n n -
-" Hakikaten zulüm gören kimse- ' suçlar ic;in de ate~te yakmak cezası giliz hakimiyetinden kurtulması ile Habeşlilerin bu ifadelerine görl, 

memleketlerinde insanı ateşte yak -
rnak cezası bugün hal! varmış. Fa -
lrnt bu çok müstesna bir şeymiş. Yal
nız Habeş imparatorunun hayatına 

suikast edenler aleyhine tatbik edi -
lirmiş. Haddizatinde başka memleket· 
lerde tatbik edilen idam cezalarından 
yerine ve iklimine göre pek az fark -
Jı bir şeymiş. 

Bundan iki asır evvel Habeşistanı 
gezmiş olan Avrupalı bir gezgin ha -
trratında bu memlekete ait gaıip A -
detlerl anlatırken he,tgün Habeş im -
paratorunun sarayı etrafında bir ka
laba1rğm toplanarak: "Ey büyük hO
kümdar, bizi zalimlerden kurtar? 
Mahvolu:r.oruz!n diye bağrıştıklarını 

lerin böyle bağnşmalanna bir şey de- kal~cacaktır. bu memleketler üzerinde sıyasal re-
nemcz. Fakat Habeşistanda yağmur lngiliz işçi partisinin programı kabetlerin artacağc, o zaman bugün-
mevsimi esnasında halk içinden ge • İngiliz işçi partisi şefi Bay Lans _ kü durumun mumla aranacağı ileri 
lip de imparatorun sarayı etrafında bury bir kaç gün evvel önemli bir söy- sürülüyor. 
böyle bağrışan kimse olmazsa Habeş lev n:~miştir. Bu söylevde: Hakikat halde bugünkü Habeş me
hükumeti para ile adamlar tutturur "Eğer bir gün başbakan olursam selesi karşısında Mısırlılar da büyük 
ve bunlara: "Ey büyük hükümdar, bi- Mısır ile Hindistana serbesti verece - ümitlere düşmüşlerdir. İngilterenin 
zi zalimlerden kurtar! Malıvoluyo ·. ğinı. Bu ülkelerden Milletler cemiytr yardıma muhtaç bulunduğunu gören 
ruz!,, diye bağırtır! Çünkü bu türlü tine istedikleri adamı üye olarak gön. Mısırlılar: "Artık bizim tam istikla -
bağırışlar kralın, yahut impaartorun derteceğinı.,. Jimizi lngilterenin tanıması zamanı 
lüzumıtnu herkese anlatır!,, Demiştir. gelmiştir • ., deme~e başlamışlardır. Mı· 

lki yüz yıl içindeki değişmeler i1e Bay Lansbury'nln bu sözleri Fran- sır başbakanı bu fikrini açıkça gaze -
Babeşistanda bu garip adet kalkmcş· ~ada heyecanla karşılandı. Çünkü tecllere söylemiştir. Onun için son hA
tır. Şimdi gerek beşler komitesinin Fransızlar lngilterede bu türlü prog- <liselerin inkişafı ile Mısırın siyast du
ıslahat teklifi tatbik edilsin, gerek ramın tatbikini kendi sömürgeleri için rumu da önemli bir şekil atmıştır. 
başka bir devletin müdahalesi ile bu olduğu gibi dünya sulhü için de bir ASIM US 

Son dakika· 

CebeJüttar ıkta 

Çelik ağ. 
Limana çelikten b 

ağ gerildi 
Cebelüttarık, 20 (A.A.) -

giJiz kruvazörü Elaeter lngil 
den buraya gelmittir. Liman 
lik bir ai gerilerek 
altına alınmııtır. 

Londra, 20 (A.A.) - Ro 
ajansı :ıkdenizdeki lngmz 
gemilerinin nerelerde bulund 
ğunu gösteren bir liıte ya)'Dl 
tadır. Cebelüttarık'da Hood 
Renow diretnotları ile dört 
vazör, 9 torpido muhribi, 3 
yin genıiıi, lskenderye Hmanırı 
29 harp gemisi bulunmakta 
Bunların arasında Reaolution 
retnotu ve bu diretnotta ami 
Sir William Fisher bulunmak 
dır. 1skenderyedeki filo, Re'V 
ge, Valiant diretnotlarıyle GI 
oons ve Couragoous adındaki 
kruvazör, 2 uçak ve bit hast& 
gemisinden terekküp etmekted 
Aden limanına on harp gen2 
gelmiştir. Bunların arasında N 
flok ve Colombo kruvazwrleri 
lunmaktadır. Hayfada üç kru 
zör ve iki tahtelbahir V4rdır. 

Portsait'de Bardam diritno 
Deapatih kravazörü ve bir to 
do muhr?.bi vardır. Süvene 18 
lülde bir Avize gelmiıtir. A 
Süveytte kalmıyarak yoluna dı 
vam etmiıtir. 

Singapur' dan bildi.rildiği 

göre Hermeı tayyare gemisi i 
üç torpido muhribi oraya gelnı' 
lerdir. Royterin verdiii bu l' 
lede Malta'dan bahis yoktur. 

1-lALH, r-" A ~IST SEFF.RRJ:'D 
LtCJNl BEKLiYOR 

Roma, 20 (A.A.) - Halk, 
ler komitesinin önergelerine bil 
kU:metçe verilecek cevabı bü 
bir ilgi ile beklemektedir. 

Hükômetin bu huauıtaki ki 
rarı ve genel faşist aeferberliil 
nin ili.nı yarın beklenmektedir• 

SOVEYŞTEN GEÇEN lTAL Y 
KUVVETLRl 

Pomait, 20 (A.A.) - 1 E1 
tülden 19 eylüle kadar Eritre

1 gitmek üzere kanaldan 22.084 
talyan aıkeri, 10.091 b.tır, g91 
ton benzin ve 55.978 ton 
malzemesi geçmiştir. 

Franceı Conullo ltalyan de1 

troyeri bugün doğu istikameti' 
de kanaldan geçmiıtir. 

Hollandalılar Alman 
eşyasına boykot yapıyof 

Ame.terdam: 20. (A.A.) _ti 
lan.danın en büyük dokuma ku 
ları Almanyada y:ahudilere 1' 
çrkattlan son kanunlar üzerine 
man" eıyuına tam ve kat'i bo 
yapmağa karar vermişlerdir .. 
boykotu Hollanda endüstritiı' 
diğer Jubelerine de te§Dlil ede 
genel bir boykot yapmak içiI1 
komisyon müzak-erelere menıııf 
dilmiştir. 

R omanyada bir sara1 
muhafızına hücum 

Bükret: 20. (A.A.) - Krşl. 
rayının muhafızlarından bir ııb 
betçi, yoldan geçen bir ad~ 
hücumuna uğramııtır. Bu •d 
uf ak bir baltayı eıbiıeai altın• 
Jemit idi. Ani surette taarrUı~ 
rryan asker, ağır surette yrır" 
mıştır. Mütecaviz tevkif edHıı' 
tir. 



1 itaretler 1 
f Oğazlar meselesi 
• T evlik Rüıtü Arcu CenevreJe 

Vaedelerde deiifmeler oldu • 
kıkdirde Boğazlar rejiminde 
iller İ•tİyeceğini bildirdi. 
Türkiyenin Boğazlar me•ele•i 
tılındaki bugünkü durumunı. 
f,ft eden Lo:zan mufllıede.idir. 

l'rti muahede hüküml~ri ara81n· 
• Türkıyenin bazı mıntakaların· 
Q ıukerlikten tecrit edflmİ§ •aha· 

da vardır. Bu sahalar Trakya-
~ Türkiye, Bulgari•tan ve Yuna· 

an arcuında bulunmaktadır. 
T ürlnye komfulariyle olan 

'11a•ebetlerinde bu ~oktaların 
duğu gibi korunacağını alaka . 

Qr komfularla birlikte te•bit et 
' bir haldedir. 
Balkan andlcqmcuı Balkan u 
ları c.rcuında yeniden ıilahlan· 

' Q için ve.ileler hazır1C'1171ak ye 
'1te hudutların el birliğiyle mü
tılaQ81 tezini ileri sürmü1tür. 

Hattô •on yıllar i~"''" Balkan-
Qrda e•en hava, hudutforı kaldır 

Ya, kinler yerine doıtlukları ve 
tılkan birliğini koruma)a yer iı

fİ)'en emellerle doludur. 
Fakat Balkanlar geniı bir mlh 

İt İyilik gününe doğru büyük e 
lerlc yol alırken dünyanın ö -

&r;, köıeleri mlh yerine diifman 
1.4, ıyilik yerine irini lrJvvetlen • 
İrdiler. Büyüp harpten ~onra ıiv· 
• en dıı politika tezatl:ırı •on yıl. 

da daha keıkin bir hal aldı. 

1
1919 dan 1935 e kadf!r ıaılecc: 
Pliitonik bir hava içinde muahe -· 
deleri yeniden defiıtirmek ur:w
ltınu anlatan revizy:milf deo· 
letler ara..ında yeni ~ene ba. 
'lrtclan beri bir hayli kımıldanma · 
IQr oldu. Ve revizyon:ıt hareket 
'>lritoniklikten çıkarak lili durum
"' ""'"c..~d A.'l . ..... nya V erıay mu· 
Qhe:leıini ortadan kalkmı1 bir ha 
l, koydu. Reı:izyoniıtler arasan 
ıiQ lili hareketler daha canlı bir 
~l almak iıtidaJını gÖ•terdi. 
lfacarislan, Avuıturya. ıilahlan • 
,.... meselelerini ileri ıürdüleı. 

Bu mcıelelerin akiıleri uluılar 
~rliğine kadar geldi. 

Lozan sulhünün irr.:za.ından 
•onra ortaya çıkan durumlardan 
b~ tle bu muaheclenin ıilaht,..r. 
tecrit elliği ıahalan .tliihlanma i· 
Iİrti ve Uluılar So•yete11ini lnıv 
(llendirec'.?!lti. Halbuki. .tlahıız · 
Cbttna ;şinin reel durumu fudur: 

Silôh 1ar •on ıen~ertle azalma 
~1f~r. Artmııtır. Muhte:lil Jev 
etl~n harp bütçeleri g:inden gü 

"• ~aba-maktadır. Uluı:ar Soıye-
teı· . b it• r ı.se tam ve laal ir lıuvvete ıa-
,:: olduğunu tarihi misallerle iı -

t etmi1 değildir. 
t· O halde Lozan mlhiınün cuker 
•itten tecrit ettiği ıahalardan biri 

GIQ,.. Boğa:zlar mıntakcuı bu du . 
~ öntinde muahede rolünün va· 
effiği sükune, iıtiraltate kavuı · 
'• olmaktan uzak sayı!abilir. 

)' eu/rk Riiftü artuın teklifi bir 
:'tikadır. Türkiye Loza11da büyük 
etJletlerin imzalarım attıkları 

"dhiirt mana ve mahiyetini koru· 
~ i~in Rüıtü Arar.n diliyle 

trteurcde konuıtu. 

Sadri Ertem 

l tamvay sahanlıkları 
~l l' ranıvaylara bilhassa yeni ka 
'i ~~ takılarak inip binme mesele 
'o ır intizam altına alındıkta" 
~~ön sahanlıkta ay!'.kta dur • 

ta :S asak ediimiıt:. 

Adalarda 
itfaiye teşkilatı 
tamamlanıyor 

itfaiyenin kuruldu~ tarihler. 
itibaren bugüne kadar aldığ. na-

~oliste ~ayn~ ! 
Arabacı ibrahim 

Tüzeye başvurdu! 
kil vurtalarının yekunu 93 par • TUze doktoru Enver rapor 
çayı bulmuıtur. 1stanbu1da asri verdi timdi önemle ' araş· 
bir itfaiye grupunun meydanc'. tırma yapıhyor 
gelmesi için çalııılan •enelerde Eyüpte Bülbüldereıinde Bağ 
bilhassa müfreze binlllarına e · caddesinde oturan arab&cı lbra . 
hemmiyet verilmiı ve muhtelif him, İstanbul genel savamanhğı . 
yerlerde asri müfreze h~naları ya· na baıvurup poliste dayl'k y~di . 
pılması karar altına alır.mııtı. Sor. ğini bildirmiı, muayenesini iste . 
günlerde Burgaz itfaiye müfre · mıtir. 
ze bina11 bitmiı; Hevbeliadada Anlattığına göre, k"ndiıi atı . 
da diğer bir binanın yapılmaıı nı satmıf, bedelini almıı. Galata· 
kabul cdilmiıtir. dan geçerek evine dönüyomıuf. 

Gelecek ıene de Büyükadada Bu sırada karıısına iki kiti çık • 
yapı\aca.k diğer bir müfreze bina· mıf. Kendiıine para bozdurmak 
siyle Adaların itfaiye te,kilatı ta· istemiıler. O, bozukluğu olmadı _ 
mamlanmıt olacaktır. ğını söylemit. Ötekiler, her ne -

. Bu suretle adalarda ~er h~ngi dense i.arar ebnitler. Kavga bq 
~ır ~angın çıkıtında İı~ıny~ ıtfa · göstermif. Arabacı lbrahim, 0 ci-
ıyesıne bat vurmak zaruretı kal varda nokta bekliyen polise ıes 
mıyacaktır. lenmif. Polis gelmit, hepsini alıp 

Kaçak binalar 
Bazı bina sahipleri, evlerinin 

dıt tarafında uf ak tef~k tamirat 
yapmak için belediyeye bat vu -

ruyor ve ruhla.tiye aldlkta.n ıon • 
ra etrafını muhafaza altına ~la . 

ra.k çatı tamirine batlıyorlardı. 
Belediye bütün ıubelere emir ve· 

rerek kaçak yapılan çat' tamira 
tanın tiddetle kontrol edilmesini 
bildirmittir. 

Galata düdüğü 
Galata düdüiiilaü itletmeii 

taabhut eden müteahhit ile it • 
lemiyen düdük yüzünde~ bir an . 

la§mazlık çıkmıf, mesele hakyerı· 
ne gibnifti. Mütealhhidin düdüğü 
itleteceğini söylemeıi üzerine ge. 
ri bırakılan dava, düdiik çalma 
dığı için yeniden hakyerine geç
mif, ve müteahhidin geri ist.?diği 
depozito açkasr davasiyle birleş . 
tirilmiıtir. 

Balkan eğlenceleri 
Festivale ittirak ed~n doıt Bal

kanlılar dün akıam radyoda bir 
konser vermiıler, saat 21 de de 
Şehir Tiyatrosuna gidert:k artis( 

ler tarafından kendi ıereflerine 
oynanan Pergünt piyes;r.i seyret
mitlerdir. 

karakola götürmüt. itte nrada lb
rahimi ıırtüıtü yatımuçlar, şid • 
detle dayak atmıılar. 0.J.yak tesi
riyl9 muhtelif yerleri y:ıra, bere 
iç.inde kalmıt. 

Voyvoda polis karakolunda 
dövüldüğünü ıöyliyen aı abacının 

bu yoldaki f ika yeti üzerine, Tüze, 
doktoru Enver, derhal 2ikayetçi -
yi muayene elmit, yara ve berele
rinin vaziyetini belirtc:-ck, rapo -
nınu vermittir. 

Şimdi genel ıavamanhk önem
le araftırmaya giriımiıtiı . 

Pr ensiz ngoularta nak
liyat yapılmıyacak 

A vrupaya gönderilmek üzere 
yola çıkarılan yumurtalarıll!ız Bul 
gariıtanda baytariye re.ami istene
rek alrkonulmuılardı. Frensiz Ta

gonlarla yapılan sevkiya.tın da 
Bulgaristanda durduruldu.ğu ala . 
kadarlara bildirildiğinden frenli 
vagonlarla sevkiyat yapılması 
Türk ofisi tarafından tecimerlere 
bildirilmiıtir. 

Konferans 
Şehrimizde bulunan İtalyan mu 

harrirlerinden Bay Marpurgo "1 . 

talya üzerine yazı yazmıı İtalyan 
ve yabancı muharrirler,, .'llevzuu 

hakkında dün akşam İtalyan kulü
bünde bir konferans vemıittir. Bugün ıaat 21 de baılamak ü

zere Beylerbeyi sarayında büyük 
bir balo verilecektir. Bııloda he' Ayni zamanda Marpurg•ı mües
grup kendi milli kıyafetleriyle bu . ıesesi net riya tından Anıikiope • 
lunacaklardır. diler ve İtalyan kitaplarından mü-

rekkep bir sergi tanzim edilmiştir. 

"Akşam,, on sekizinde Romen tayyarel~ri geliyor 
"Alqam,, arkadqımız dünkü E 1-1.. 26 .. .. L • • y u un ncı gunu, fe'lrımıze 

sayısile on yedinci senesini bitirip yedi Romen tayyaresi gelecektir. 
on seıkiz yqma bumıtbr. Arka
datımızı kutlar ve muvaff akiyet -
ler dileriz. 

Tayyareler ayni günde ıehri . 
mizden hareket ederek Eıldıehir 
ve Ankaraya gidecektir. 
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Tramvaylar 
Bir araba kaç sene 

işliyebilir ? 
Son aylar içinde yl'~dan ~!kan 

ve eskidikleri için birç:>k kaıala· 

rm meydana gelmesine sebebiyet 
veren tramvay arabal~u, beledt· 
ye fen heyeti tarafından sıkı bir 
kontrolcJan geç.irilmitlır. 

Bu ).lonlrol neticesinde, bircok 
arabaların yirmi sened.?nberi iş 
!edikleri görülmüıtür. Belediy~ 
Bayındırlık Bakanlığına verdiği 

raporda, tramvay sosyetesiyle ya
pılacak yeni mukaveledP. bir ara· 
banın nihayet kaç sene itliyebile
ceğinin tahdit edilmeaini istemi§ • 
tir. 

Şişirilmiş tavuklar 
Beyoğlunda ti!İrme tavuk aat • 

tıklarını haber alan Beyoilu kay
makamlığı tarafından tavukcular 
ıiddetli takibe bqlanmıılardır. 
Ansızın yapılan bir teftifte yirr · 
kadar dükkincı hakkında zc: 
tutulmut ve kabahatleri teken .
ettiği için de elliıer lira ceza kc 1 
silmi§tir.. j 

Bir daha yapmıyacaklar:na ıö:r I 
veren tavukcuların cezalan aff e · 
dilmekle beraber kendileri akı b: 
göz altına almmıtlardır. 

Adaları güzelleştirme 
cemiyetinde 

Adaları güzelleştirme cemiye · 
ti bu ayın sonunda Vali Bay Mu 
bittin Üıtündağın başkanhğmda l 
top!anarak cemiyetin l:·~r yıllık 
?.ı...., ... camtien sesiril.oel&, 7e . 1 
ni idare heyeti ıeç.ilecektir. Top 1 
lantıda C<l"lliyetin yeni sene çalı~ 
maları etrafında kararla:- verile · 
cektir. .-

Bir kadın bir kadının 
parasını çarpmış 1 
Muzaffer isminde bir kadın 

lstanbul üçüncü ceza hakyerinde, 
tramvay içinde yankes,.dJik )ap • 

maktan muhakeme ed?lmif, Du · 
ruıma bitmif, karar bildirilmit .. 

tir. 
Muzaffer, tramvayda birden .. 

bire ye're iğilmif, ay, para düfÜr· 

düm ! diye etrafını ataıtırmağa 

baılamıt ve bu ıırada yolcular · 
dan Mükerrem isminde~<: kadımn 

ogün icradan aldığı oh.ı:.. bet lira

sını yankesicilik suretiyle çarp • 
mıf. Bu iddiaya göre duruımaıı 
yapılıyo•du. 

Burhanettinin başkanlığı altın · 

daki hakyeri kurulu, l\&ÇU ıab\t 

görmÜf, Muzaffer kadının bir yıl 

iki ay hapsine karar vermistir. 

Hapishaneden çıktıktan sonra da 

bir müddet polisin göz\: önünde 
tutulacaktır. 

1Gezintiler1 

Bu ayrılık niçin? 
Okutma bcqladığı çoığlardan "' 

beri, okul tatüleri de baflar. Ço • 
cuk ve öğretmenin karıtlıklı yor • 
gunlukları, gene karşıltMı dinlen
me aylariyle ödenir. Her yıl belli 
günlerde okulların kapaırl§ı, yal"' 
nız bir yolgunluk İfİ J.e değildir~ 
Uzun •ınay'flardan ıonra anlcqıl• 
ml§hr ki, sıcak yaz aylarında o .. 
kulları açık tutmak, iılunceli bir 
bcqka tatil yapmakla b(rdir. Göv· 
de kızgın günqlerle kavrulurken. 
beyin de uyu§Uyor. Ayakta uyu • 

yan zavallılar gibi çevre.inde11 
akıp giden oluılara yabancı kalı· 
yor. Böyle bir bcqa, dünyanın bü
tün ya•aları ve kırbaçlan. bir ara• 
ya gel•e, bir avuç bilgi )erleıtire
mez. Bunlara bakarak iki nokta i• 
le karJdcqınz: ı ı 

1 - Dinlenme, hele okullar .. 
da, oa:ı~mez bir ıeyclir. Ulu.4 
ların yaratlılı1 varlıklarına göre 
uzun veya kısa olabilir. 

' 2 - Dinlenmeler, iklim fart • 
lanna uydurulur. ' 

Bütün dünya tatil/erene aıafc 
yakan bu iki yoldan gidilmiftir. 
Sıctiğı orta, kı§lan .ürck•iz yurt• 
larJaki birlik te bu yü:ıdnı do .. 
gar. 

Şa,dacalr bir ıeydir ki, bu ana 
çi.zfi yalnız lıtanbulda çaprcqı/i
ltlfıyor. 

Devlet melrteplerinin 'clııındd 

lıalanlar, hele yabancı okullar Ji. 
leJikleri valrit kapıyor, diledikle
ri gün açıyorlar. Bu okullara gi • 
den ~ocuklann biri Siyamlı, biri 

Lapon, biri Senegalli değildir. 

Hepli lıtanbulıla )'Cl§ıyorlar. Hep• 

sinin bu topraklardan rltlıkları i~ 
ue dıt ııü~lm birdir. Şu halde bu 
ayrılık neden? Eylulün onunda, 
yirmi.inde, ohaunda açılan bu 

yabancı okulların ayrılığı, han~i 

kaynaklardan ıı:zıyor? Ni~n bu 

mektepler de devlet kurağları gi

bi hep birden açılıp, hep birden 

kapanmıyorlar? .. 

Doğrunı bunun akla yatkın ge
lecek nokta..ını bulamıyorum. 

imtihan çatqmalan, mümeyyiz 
bulmak zorluğu lalan lü&n gib; 
.iperlerin i.e bir örümcek ağı ka,. 
dar •ailamlığı yoktur. Onlar> Ha
ziranın onundan önce kapama• 
lar, Eylülün on bqindm ıomw 

açarlar. Çünkü bu birer haltalıA 
geçikme ve erken daıJı"anmaJan 
birer aylık kazanca kalJUfUrlar. 
Aldanmıyor•am, ayrılığın en bü • 
yük ve en güçlü yönü budur. O -
lnılları bakkal dükkônlttrından a
yıran, ka:zancc ikinci kertede bıra· 
kan birçok noktalar varken, bu 
türlü küçüklükler na.ıl _yapılıı· bil· 
mem. 
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Onlar bu küçüklüğe liatlanıa
lar bile biz açığa vurmalı, aldan
mağa boyun eğmemeliyiz. Kiil -
tür Bakanlığımızın terb;ye •iste -
mi mi ekıiktir? Okul yasalarımız• 
da bilgiyi kmrlCJ§tıran bozukluk· 
lar mı vardır ki, bize uymak iste· 

miyorlar? U •tünlük taılıyan bu 
· okulları . işte on üç yıldı 1 . biz •ı -
naca çekiyor, evirip, çr.viriyoru:L 
Genel bilgi, ruh ve göı,d( bakım
larından bizimkilere yetııemedik
lerini göre göre artık bıktık usan· 
clık. 

Şu halde onlar da b:zimkiler . 
le beraber kapayıp, açmalı değil 

mi? .. Bir hüçük genelge "tamim" 
bu ~i bQ.§armağa yeter. 

s . c; ,.z~in 
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Hava turunun neticesi 
Ankara, 20, (Kurun) - Türkiye hava tunına. iıtirak e· 

'denler hakkında bazı gazetelerin verdiği haberler asılsızdır. 
Genel kurmaydan aali.hiyetli bir zat, neticenin ayın 25 inde 
belli olacağını, Ankarada teşkil edilen bir heyetin tayyare fi. 
!olarının kazandıkları puvanlan tetkikle mefgul bulunduğunu 
söyledi. 

Sanat okullarına alınacak talebe 
· Ankara, 20, (Kurun) - Bu yıl ıanat okullarına 345 talebe 
alınacaktır. Okullara yzrlmak için baş vuranların sayısı bin . 
den fazladll'. 

Kültür bakanlığı mesleki tedrisat direktörlüğü, müsabaka sı
n~lanna girenlerin evrakını incelemektedir. Netice ay ha . 
!mdan evvel belli olaca-ktır. 

Suriyeden ticaret heyeti gelecek mi? 
Ankara, 20, (Kurun) - Dış bakanlığı gend sekreteri Bay 

Numan Rifat geldi. Bay Numan Rif at, gorularıma kar§ ılık ola
rak Mısır elçisi Aibdülmelik Hamzanın yerine Elcezairin elçi 
tayininde Jıükfımetimizden istimzaç edildiğini söyledi. Sur • 

ye ıazetelerinin yazdığı gibi bir Surye ticaret heyetinin mem
leketimize geleceği hakkında dıt bakanlrğında malumat olma
Clıimı sözlerine ekledi. 

iş kanunu 

Günde 
~ (Üst yam birincde) 
sinaen olacak, bir işçi sekiz saat 
çalışarak A vnıpadaki işçinin ve . 
receği ra.ndmanı veremiyor. Bu 
Türkiyedeki işçilerin fevkalade o 
lamadıkları anlamına gelmemeli
dir. Bilakis bizim işçiler daha ça. 
buk ve daha çok muvaffak oluym 
lar. 

Gece çalı ma j ine gelince, ka· 
dırılarm ve J.azların gece çalışma . 
larmı doğru bulmam. t~inin din 
lenmesi her nekadar temin edilir. 
se de işçi sıhhati üzerinde f e-

1 na tesiıini göıi.ir. Bunun için kı
ta bir misal göstereyim: 

Fırınlarda gece çalrŞan amele -
lere bakınız. Yüzleri sapsandır 
Bu da gösteriyor ki, gece çalışma
sı çok yorucu ve sağlık bakımın . 1 

dan muzirdir.,, 
Gf)BELtK VE SİGORTA MES'

ELELERl 
Bay Daha işçilerin sigortası, ge 

.be kalan kadınlara fabrikanın bal~ 
muı ve gündelik meselesi için de 
fUDlan söylemiştir.: 

1 
- Gebe kalan bir kadına fabri

JCan:m yardrm etmesi, tekrar ça -
1 hşmağa gelinciye kadar ona bak -
ması, doğrudur. Hatta hasta o
lanlara da bakılabilir. Hatta biz, 
geçen yıl hastalanan bir işçimizi 
"doktorumuza üç ay tedavi ettirdik 
f ve bu müddet içinde hastanın gün 
neliğini de verdik. 

Yalnız işçinin sigorta meselesi 
Efraz önemlidir. Bu sigortaya yüz 
de yetmiş beş patronun iştirak et
mesi, patronun bütçesini sarsar. 
Bu vaziyet karşısında zararı ka . 
patmak için fabrika sahiplerinin 
fiatlere zam yapmalan icap ede
cektir. Sonra bir de işçinin fabri-

ı kay.a kayıd ve şartsız bağlı bulun-
1 duğunu kabul etmek de fabrika
t larm aleyhinde olur. Biz, fabri. 
kamızda çalışanlara haftalık veri
yoruz. Fakat hafta sonunda yer
diğimiz parada işçinin bütün bir 
hafta içinde yaptığı işi de gözö -
nünde tutuyoruz. Aralannda çok 
jş yapanlara fazla, az iş yapanlara 
az para veriyoruz. tşçi, rnuvaf -
fak olamadığı veya aldınmyarak 
çalışmadiğı vakit fabrikadan çı -
karılacağmı bilirse o vakit da -
ha. fyi ve daha çok çalışır. Böyle 
olursa, işçinin çıkarılması da 

etrafında 

9 saat! 
-

General Kazım 
Dirik 

Dün akşam otomobille 
Trakyaya gitti 

Tarih kurulunun ıeziıinden 
dönen Trakya renel iıpekteri Ge
nero.l Kazım Dirik, dün aktam o 
tomobille Trakyaya gİtmİftir. 

Dün geceden önce D•miz T e . 
cim direktörü ileri rörÜflllÜftÜr. 

Sanıldığına göre, Romanya -
dan gelecek göçmenler iti üzerin 
de görütülmüttür. 

Şimdi Romanyadan göç.men 
gelmesi, Romanya hükumetince 
alınmıf döviz tedbirleri dolayısi
le bir müddet için durmuıtur. Bu 
İf üzerinde Romanyadaki elçimiı 
Romanya hükumeti ile temaslara 
giritmiıtir. 

Anlaııldrğına göre, buraya ge· 
lecek göçmenlerin mai ve para 
getirmemesi ve bunlarm kıymet( 

nisbetinde kendilerine !ıirer mak· 
buz verilmesi dütünülmektedir. 
Bu makbuz kartıhğı olarak mem
leketimh~de bu göçmenlere top 
rak. mesken ve diğer liznn olan 
vasıtalar temin edilecek-tir. Sonra 
bu makbuzların bedeli, Roman -
yadan mal ve mahsul almak ıu . 
retiyle tahsil edilecektir 

Pelia haı.erleri -------

KOltür i3leri 
Orta okullar 

açılıyor 

Kültür Bakanının gaze· 
temize söyledjkJeri 
KültUr Bakanı Bay Saffet A

rıkan dün Kültür Direktörlüğüne 
gelerek Kültür itleri ett"&hnda iu
celemelerine devam etmitlir. Bay 
Bakan ıehrimizde bulu~duğu bir 
hafta zarfında orta okl•Harm la 

lehe buhranı etrafında genel iı -
pekterlcrin verdikleri '"tıporlar ü
zerinde alakadarlarla görütmüt 
ve akıam Ankaraya g1t.:niıtir. 

Bay Saffet Arıkan Ö~in Kültü:· 
direktörlüğünde kendiıini ziyaret 
eden bir yazıcımıza §HnJarı aöy -
lemİ§tİr: 

" - Orta okullara girmek için 
baı vuran talebenin açıkta kal -
mamcuını temin için alcl•iımı&. 

tedbirler ıunlarJır: 
Beyoğlu •emtinJe oturanlar E

rin OrtaköyJe lnönü yatı okulu 
açılıyor. lstanbul taralında ela 
KumkapıJa bir Kumkcıpı orta o

kulu açJacaktır. Bu okul bilhaa
ta §İmenailer yolu üzerlncle otu

ranların ihtiyacını gicl,.rmİf ola • 
cakhr. 

Kaclı.köyünJe tle ikinci bir or
ta okul Jaha açılıyor. Bu okulun 
a~ılmcuı biraz u:uryacahıa ela o 
taraltaki okul sıkı§ıklığıntn or · 
tadan kalclrrdmasıraa çok yardım 
eclecekhr. 

Alrnnn bu IPJbirlerle l•tanbu!. 
ela hiçbir orta okul talebeıi açık • 
ta kalmamı§ olacakhr. 

Ancak talebe veliler\nitt l.u -
günkü sıkqık durumu göz önüne 
alarak talebeyi §U (}ey" bu okula 
yazdırmak için ıarar etmemeleri 
lüzumludur. 

ôGRETMEN IHTIY ACI 

/eayındırlık 
Anka raya 

iç Anado:uya yeni yolll 
yapılacak 

Bayındırlık Bakanı Bay Ali 
tlnkaya, beraberinde de,·Iet dt 
yolları umum direktörü Bay lbr• 
Kemal \'e Devlet Demiryollan er 
111ndan bir heyet bulunduğu halele 
yedi gün süren doğu gezisinden 
müştür. Bakan So\•yet ,.e lran sı 
larına kadar süren bu gezisinde • 
ms- i'~rzurum hattının taahhüt Jll 
detinden dnha çabuk bitip bitın 
ceğini incelemiş ayni hattın E ~ 
na doğru başhyarak do:hı illeri a 
lisine biraz iş çıkarabilmesi için 
rcken esasları araştırmıştır. 

Diğer taraftan, Trabıondan i 
ren Gümüşhane - Erzurum yol 
takip ederek Iran sınrnna u 
transit yolunun 935 '.),lı için mti 
ahhitlere ihaJe olunan kısımlan 
rülmü§ ve Karadeniz kıyılarında' 
çeriye doğru daha kolaylık ve eat 
yetle işliyebiJecek ikinci bir 108' 
transit yolunun açılabilmesi hnk~ 
lan tetkik edilmiştir. Ayni ud 
Kuzey hattında bulunan Kelkit 
\'3dislnden yürOyerek Kelkit, Ş 

Alucra ve Şarkfkarahisar ka 
bölgelerinden geçerek §U oehrine; j 
vilhisar n Tokat ilile Niksar ve 
baaya yapılacak bir şimendifer h• 
nın memleket için çok hayırlı bir 
olacağı da teshit olunmuştur. 

Doğu gezisinden Ankaraya d8 
Bakanm, bir iki güne kadar lstatt 
Ja gelmesi ümit edilmekfedir. 

Yugoslav ataşemilteri 
Y ugoslavyanın Ankara elçil 

ıüel ataıesi ilbayRakoçeviç, kj 
srle birlikte ıehrimize gelmiı, ' 
ı ..... ıı:, All u \..\!- - •"'mi••=-· 

Musiki sanatkarları 
Istanbul musiki san'atkArlan 

miyetinin senelik kongresi 23 e 
935 pazartesi günü saat 14 de ceıa 
binamnda yapılacağından ka},tlı 
Jerin gelmeleri isteniliyor. 

lllllRlllHii-M -1-iiMWltmmttM .. , ..... tl_ .. ----1Nt91.._ 
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Yapııık Kardeıler 1 Yabancı memleketlerde gençlik · ı 
tt_a!!~ 4::i: =:. .. ~!'!.. .. v:~ns..~: - R u s y A D A GEN ç L i K 
B b d C' A 1- Rusyada aşk maceraları henüz ölmemiştir. Yalnız, aşka 

Q Q an ıJOnra na • uzun uzadıya his karıştırmak modası geçti 

O da, l<ızlarını bu sevdadan 
\'azgeçirmek için tehditler savurdu ! 

Batını okumıyanlara 

Yapıflk kartkılerin evlen • 
ıne teklillnl babalaruun bıçkı
lıaneılne bltiılk evdeli odala • 
rında btqba,a tahlU eden kız- l 
'ıardeflerden Sara, Adilegdi 
lknaa çalıııuor. Sara, bir hay. 
li aıkıntı içinde yaşadıkları a
na, baba evinden bir an ervel 
koca evine gitmek lüzumuna 
kanidir. Bir aralık Sara, baba· 
lan gibi analarımn da ıertçe 
hareketleri etralında ıöz ıöy • 
inan, Atlllegd, analanmn da
l/alt at'fUltlan balıaedigor. Şöy
le dlıor: "I kimiz de artık koa-
ltoeaman kızlar olduğumuz 
lıaltle ! G~ gUn gene-,, 

, Adileyd, anneıinin kendisini ye 
~•den cezalandırdıimı ifta etmek 
;:emiyormuı ribi, ansızın ımta, 

ardı, dud•klarını 111rdı. 
Sara, onun tavnndan bu duy • 

h•unu ıezcR Kız kardeıini ku • 
C&lcladı, &ptü, okıadı: 
I - Bu hallere rafmen, ikiz. 
.~~~e evlenip de benimle bir· 
hue buradan kurtulmak fır • 
'-tını kacıraea.kmıım, Ada! Niçin 
~~·~~t bir hay~ta kavuımıyahm? 
b: r:!'?·. !vleqdıkten sonra bile, 

r1.:1r;m:zden ayrılmıyacağız ! 

Adihyd, bir an dütündü. Sonra 
tı'ırrddandı: • 

b•-:- ~ahi, biz §İmdiye kadar biri-
ırımızden h:ç ayrılrna.c:lık • ..Hen 

tera.b~r ya~aaık, !lep beraber! Ay. 
?ıı yatakta uyuyoruz, her iti birlik
te yapıyoruz. J:skiden~eri oduğu 
trbi, timdi de böyle! Hila eskisi 
tibiyiz ! 

Sara, sözlerine devam elti: 

- lkimiz;n de ıevin::i, hep aynı 
teyden:lir. Yerincimiz dıe öyle! 
4ıınem ıana bir toltat attımı, çok 
te;nıeden tokat yeme ııraıu hana 
reJir ! Eier ileride de beraber ka
b~ak, gene aynı duygular bizi 
~rl~trk t~c~. Senin sevincin 
nım ıevmcım, benim sevincim 

•enin . . ! D"l .. k" . • . ıevıncın ı erız ı, 'ıı!_: ye. 
'•yelim. Fakat yerinecek olur
~lc: da, biribirimizin ycrincine 
~ayd kalamayız. Benim yerin . 
~ ıenin yerincin, ıenin yerincin 
~n·m yerincim ! Daima, .. ölünci-

ll~ deg"" H d'· h t ın... ayır, unya ve a ret-
e: ebedi olarak böyle! HPı· biri • 
lııızin b" k ı k 'k• ır ocaıı o aca . Yapışık 
~relen biri benim, biri senin ! 
tolra 9f kardet ıeçineceiiz ! Artrk 
~ t yemiyeceiiz. Kimse kova . 
OJl 'Ykcak! Sen on sekizinde. ben 
hl ~okuzunda olduğumuz halde 

1~ la dayak yiyoruz. Artık yeti _ 
d .. ~ektiklerimiz. Bu nihayete ka
'tta lr böyle gidemez, .• Böyle gitme
cı::i ! Ben itte bu fikirdeyim, A -

·tt!~n ~~leri, Adileyde teıir 
.._~ta. Kuçlik kızkardet de gev
•rıı 'tti. Bununla beraber, ahla
t ~n fikrine daha tamamile itti -,1( .. tın . . 

"" emıttı: 

ı_.. ..._ Peki! Diyelim, ki makul o • 
ı..a_ feJ, yaprıık kardeılerle ev • 
,•ktir.! Olabilir. Fakat ben 
M.,.. bu adamların yüzünü bile 
....... edim. lkiıini de tanımıyo -
~ ihtimal r8rünce hi~ biri ho
~ ıitmez ve bu itten cayarım. , 
le J.Jz~e evlenmeık olur mu hi!;? He} 

"-VJle yapqık erkeklerle! 

Sara, fikrinde israrla durdu: 

- Benim hoıuma gittilei, Ada! 
Benim botuma giden her ~ey, öte
denberi senin ele hoıuna gider. Bu 
nu ıen de tasdiı.1< edersin. Sana 
bir teklifim Vi\r. Eğer ikizleri gö . 
rünce, beyenirsen, onlarla ev • 
!eniriz. Buradan uzaklaşır ve ta
lihimizi deneriz. Y ook, ikizler 
hoıuna gitmedi mi, o zaman da bu 
sevdadan vaz geçeriz. Anca be
raber, kanca beraber! O zaman 
hiç bir fey değ i;mez. Eski tu, eı 
ki hamam! Ki":'Jul mi!? 

Adileyd, ablasını öptü.: 

- Kabul. Sara ablacığım! 
Sonra, aklına ge!en ıeyden te· 

lAte dü1tü. Ürkek bir tavurla, kut· 
kuıunu ablasına anlattı: 

- Eğer verdiğimiz kararı an • 
nemize ıöylüyecek olursak, bizi 
bir temiz döver, Sara abla! 

Sara, omuz kaldırıtla dudak 
büktüf 

Derken kapı a~ıldı, yedi kızkar· 
det İn büyükcelerinden hiri içe
riye girdi. Gayet ciddi bir tavur
la, §Öyle dedi: 

- Haydi, aıağıya ininiz. Anne
miz ça.irrıyor ıizi ! Atağı odada 
sedirin üstüne oturmU!, hornurda· 
nıp duruyor. Kqlar çatık, ıözler 
•LC! ..açıyor, ıurat bir karıt ! 

Sara, Müstehzi bir giilümaeyİf· 
le, töyle söyledi: 

- Sevgili, tefkatli anne"lliz, za 
ten hep o sedirde oturup hcmur 
homur homurdanır. Hiç mi hiç 
yüzü gülmez. Daima kqtarı ça· 
tıkdır, gözleri ateı saçar ve suratı 
bir karıthr. Fevkalade bir hal 
değil! 

Sara metin, Adileyd fakek, o • 
nun arkasına sığınarak, aıağıya 
endiler. Oldukça ıenit bir odanın 
ortasındaki kanapemai ıedir üı . 
tüne, yedi kızın anuı Miıiı Rahel 
Y ets, enine boyuna yanıel :p, yaa
lanmı§tı. Gazup bir tavurJa, röz. 
lerini içeriye ıiren iki kızın üzeri
ne dikti. Kendiıi boylubo~lu, iri
yarı bir kadındı. Adaleli bir vü. 
cud, geniı omuzlar, güçlü kuvvetli 
kollar! Saçları kar gibi apaktı. Be 
yaz renkte, balçıktan bir pipoyu 
kalınca dudakları arasına ukıttır· 
mııtı. Kocaıı Miıter Danyel Yeta, 
onun yanrbatınclaki bir iskemleye 
ilitmiıti. Sırtına abam11 bir ceket 
geçinnitti. 

Sarala Adileyd, odanın ortası
na kadar yürüyüp, orada durdu . 
lar. Sara, küçük kız kardeıile bir
likte, ukıf ıkı ıigaya çekilPCekle . 
rini bir bakııta anlamıttı. Ona gö
re mücadeleye hazırlandı. 

Miıiı Rahel Y etı, derinden ge
len ve kulak tırmahyan bir sesle, 
söze giritmitti: 

- Böyle bir ıeyin olabileceğini, 
aklınızdan böyle bir feyin geçebi
leceiini asla ummazdım! Benim 
kızlarım olduğunuz halde, böyle 
aykın, höy!e kötü bir niyet beı • 
li~esin=z ! Olur fey deiil dofruıu ! 1ı Sıze ne oldu böyle? Hili inana- , 
mıyormr. işittiklerime! Babanı . I 
zın .hana anlattrkları gerç~k mi?I 

(Arkaaı var). 

Gençler, Sovyet Rusyada çarçabuk yetişiyor • Dış bakanlığındaki, basın 
direktörü otuz yaşında olduğu gib;, bir çok hakimler ve daire 

direktörleri de henuz otuzuna basmamışlardır. 

Rus fhtllAllndenberf, Rmyacla alt • 
mış milyon, yani Fransa ile Jngil • 
terenin nüfusundan fazla, çocuk ye • 
tiştirilmlş bulunuyor. Bunlar ya bü -
yük harbin, yahut dahili mücadele -
lerln ve terrörlerin gUrUltüJeri ara -
sında doğdular ve yetiştiler. Zamanı
mızda başka hiç bir nesil bu kadar 
sert şerait l~inde biiyiimemdş, hiç bir 
nesle terbiyenin her vasıtasile bu de
rece muayyen fikirler aşılanmamış • 
tış. 

Bu yeni nesil neye benzer? 

Bu yeni nesil nasıl çalışır, nasıl or 
nar? 

Bu yeni nesil, ba§ka memleketler • 
deki gençlikleri şimdi de, her vakitte 
altüst eden biolojik meselelerin için
den nasıl çıkıyor? 

Yeni Rusyanın lhtflll gençliği yer 
yüzündeki gençliklerin en muhafaza -
kandır. Moskovada erkekler ile kız -
larda rençlikten beklenti\ lsyanklr -
hk, disiplinden hoşlanmamazlık, en az 
gtize çarpan şeydir. 1ht11Al gençliği, 

statükonun, kanunun, emniyetin en 

hararetli taraftarıdırlar. Bunlar ye -
nf dUnyalarmı oldufa rtbl kabul e • 
diyor. Ve yabancılann bu yeni diln -
yayı karmakarışık gBrmeJerine aldı -
nş etmiyorlar. 

vm..ı~ nklu~noafri_ut -
mlş ıenç Ruslara seks meselesini na-
sıl hallettiklerin.t sormayınız. Sorar -
sanız hepsi de suali anlamakta güç • 
lük çekerler. Çünkü onlar için mev • 
cudiyeti olmıyan bir meseleden hah • 

setmiş olursunuz. Bu mesele burada 
en basit ve en biolojik şekle sokul • 
muştur. Buna rağmen bu suali sorar
sanız genç erkeklerden alacağınız ce
np ancak şudur: 

- Oda bulmak çok gUçl 

Onlar için meselenin bütün Bneml 
bundan ibarettir ı 

Rusyada aşk ve aşk maceralan öl
medi. Fakat aşka uzun ur.adıya his -
si renkler verme modası geçti. A§k 

yaşıyor, fakat aşkın şiiri Rusyada yer 
bulmuyor. 

Rusyada kadınlann kolaya do • 
ğurmaları için her yardım gösteril • 
mekte ve hük6met çocuk doğumuna 
teşvik etmektedir. 

Çocuk doğurmak kadına alt bir va
zife olmakta devam ediyorsa da çocu
ğu büyütmek ve yetiştirmek, müte • 

Yazan: Ömer Riza Doğrul 

Sovget Ruıyada Vnlverslteliler 

Çocuklar kampında 

' 
hassıslann işidir. Bunlar bnkım e~le. 
rinde, çocuk yuvalarında ve çocuk 
mekteplerinde çocuklara bakıyorlar. 

tocuk evlenen veya evlenmiyen a
na babadan doğsa da ona ait olan r 
konomlk mes'uliyetleri hem ana, hem 
baba yükleniyor ve bnnlann ikisi ka· 
zanma kalıiliyetleri ~ret'eslnde ço • 
cuklarına karşı n-ıHelerini yapıyor • 
lal'. 

Rmyada ren~ler çarçabuk yettfl • 
yor, çarçahuk yflkseliyorlar. Sovyet ~ 
ler birliğinin bütün deniz kuvvetleri 
başk~mandanı, bu işe tayin olundufa 
zaman 35 yaşında idi. Dış bekanlıfın
dald basın dfrektirU henUz otuz ya -
şındadır. Otuzuna basmamış hAkim -
ler, ve daire direktörleri pek çoktur. 

Altmış milyona varan bir gençlik 
nesli hakkında yazı yuarken şüphe 
yok ki ancak ıenel bakımdan yazı ya· 
zılabillr. Onun için ara yenle eski i
le yeni arasında şaşırıp kalan, ihti -
JAlclen önceki devrin ev teslrile sov • 
yetlepılş bir halde olan dış hayatın 
tesiri altında kalarak ne yapacakta • 
rmı bilmlyen gen(ler de var • 

Fakat yollarda gezen ve ateş püs
kü.ren şarkılar söyliyerek dolaşan 

gençlerin hayatı, Sovyet hayalini 
ge~leştiren, bir klişe haline gel • 
diler. Memleket, gençliği böyle gör • 
mek istiyor, ve gençlik de kendini bu 
halde bulmaktan hoşnuttur. 

Rusyada tam bir ihtil81 Jçin dö' ü
ştilüyor. Ye bu döYüşmenin sahnesi, 
yeni neslin kafası Ye kalbidir! 

Sov11eı Ru.gada. bir. idman bayramı fellllit 
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Hs~ Ma~e~i! 
dostu Mülizımla ne yapc..rsa yap 
11n. 

Edirnede 

Büyük bir güçlük 
giderildi 

Artık şüphesi kalm:ıdı. Yazr!ı 
lsta.nbuJda bulunduğu r-ıüd~etçt. 
karısı onu aldatıyordu Bunu im . 
zasız bir mektuptan anlamıştı. 

imzasız mektuplara c'hemnaiyet 
vermek doğru değil, buniarı oku 

madan yırtıp atmak lazım. Lazım 
amma herk~ böyle de: de, fSCne 
okur. Yalnız okumakla da h-.l • 
maz ! Çok inandığı bir isimden 
ge.1miş gibi, büyük bir etr niyet il~ 

Bu, büyük ağırlık m~deıini tt · 
kadı, y~mekten kesild~; kalbini 
sıkan bir mengene uyk.ıJarml ka 
çırdı. Yalnızca Mabr- ie gitmey; Hususi muhasebe aylık-
düşündü; buna da cesıırcti yok • lan muntazam verebiliyor 

kar?ıiar . Fakat onun içi:ı mesel? 
bu kadar kalmamıştı. Oda hiz 
metçisi, eline sıkıştırılnu biı iki 
liranın cazibesine day•t.n;.madı. 

Olanı, biteni anlattı Aşıkın a 
dıll'l, buluş.tuklarr gür..i ve yerı 

çıtlatıverdi. Hele buluşrukları ye 
rin nere~i olduğunu işit:r.ce f uğ 
ruiun aklı başından gitt~. Sadece 

onun için yaptırdığı ve ' Atk ma· 
bedi,, aclım verdiği lu küçük 

· köşkte öyle mi? Bu pP.~ muthi&. 
pek haincesine bir har.-1.:etti. 

Bahçenin en güzel b:r kötesin
de, billur gibi suyu olan bir hc.vu 

zun önünde güllerle 11\"ılmı~ bl.I 
köşk, o çok sevdiği kadın için 
iki yıl önce yapılmışl!. Bir köşe · 

aindc sütunlara dayanao yuvarlal; 
bir mabet vardı: "Aşk mabedi. 

ilk buseleri burada taati etmişler 
di. Ah, bu mabet ne k'ldar mu 
kaddest1 . 

Buraya yalnız ikisi yiriy<1rdu 

Birlikte sarmaş dolat c.ı~arak gir 
mek için yemin elmi!lerdi. 5im· 
di.. .. Ooof, bunu düfÜ\lmek insa· 
m çı ldırtır. Ne haince bir teca · 
vüz : Ne müthit bir vah~Hik ! 

Kam.r, Sevdada da bir am •, 
tar vardı. Demek ki, büyük bah 

' çenin tenha yollarından geçerek 
buraya geliyor, aşıkı gelmi§Sd bu
luşuyor, gelmemiıse bekHyor. Ne 
küstahlık, ne feci ihanP-t l 

Dütündükçe ümitsiı!iğe düşü 

yor, artık bundan sonra yaıamı -
yacağıııı anlıyordu. Se\'da, o ka 
dar, o kadar alımlı idi ki, ıımdi· 

ye kadaı sevdikleri arasında böy
le bir kadına tesadüf etmemişti 

Dünyanın hiçbir tarafında hlçbir 
kadın onu unutturacak güzellik . 

lere malik olamazdı. Fakat artık 
bunlar maziye karıftı . Her şe}' 
bitti . Bir daha onu gormiyecek 

Son kararını verdi. Sevda, yem 

tu. Sevdanın vücuduna lema& et 
miş olan eşyayı görmeye taham · 
mül ede.miyecek, belk; ,'e oradct 

düşüp ölecekti. Evet, gitmek iste 

miyordu, amma ayaklar' onu gö 
türüyorc!u. Pek yakın gelmişti 

Durdu, etrafına bakır.dı, dahc. 

yirmi metre kadar bir mesafe kal
mıştı. Hayır, gitmiyecekti. Orada, 
otların ''zerine oturd1J, Bir iki 
dakika ıonra hafif bir ayak sesi 

iıitt!. Batını çevirince Sevdamı. 
gelmektP. olduğunu gördü. Yi.ire 
ği, göğsünü delecek der~cede hız · 

lı ve kuvvetli çarpmava baıladı 
Yavaşça çekilerek bir b~yük ağa 
cın arkesına saklandı. 

Sevda, geldi. Küçiik köşkün 

kap11ına doğru gitti, iki mermer 
bas~maiı çıktı. Elindeki anahtar 
la kıpıvT açtı ve girdi. Tuğrul giz

lendiği yerden etrafı gözetliyor -
du. Gelen, giden yo!dc, karıl• 
içerde duruyordu. Niçin? ... 

Kimbilir, belki orad4' kocasiy. 
le geçirdikleri tatlı ıaat.!t'rin halı· 
rasmı ya,amak istiyor! Belki de 

kucaklaıtıkları divanm yanınd::ı 
diz çökmü§, Atk Mabet~:ne heye 
canla bakıyor! lmzasrı; mektur 
yalan söylemediğini, od'J. hbmet 

çisitıin bir iki lira alah:lmek için 
bir taknn masallar uydurmadığı · 

k. . . d ., ç 1 •• ,, :_.: .. emın e er. orı: mutees 

ıirdi. Ağzından bu sörll'!'r dökül· 
dü: 

- Ali, ıevdacığım, sana hak 
sız yere iftira ettim. 

(Sonu yarın) 

Yeni ne,riyat 

idare mecmuası 
lç işleri bakanlığı tarafından her 

ay muntazaman çikarılan idare mec
muasının 89 uncu sayısı da çıkmış -
tır, bu nüshada idare amir \'e me -
murlarını alakadar eden kararname
ler, tamimler, tayinler ,.e saire bulun 
makta ayrıca genel direktörü Naci 
Kıcıman, profesör J. Ali Erberk ve 
Hasan Şükrü Adal tarafından idari 
araştırmalar yapılmaktadır, fa:vsiye 
ederiz. 

1 A.radıiım. Batba t 1 
1 Aşk, Macera ve Hayat Romanı 1 

Yazan: Kadircan Kafh 

Giriş ... 
Makaslar, bıçaklar, pensler, iğne -

ler n daha bunun gibi çeşit çeşit a -
Jetler, asistanlarla hastabakıcıların 

eUerindeıtbirer şimşek hızile operatö
rün çev:ik parmakları arasına sanki u
çuyordu. 

Çelik ağızların biribirine sürtün
mesinden, penslerin işlemesinden do
ğan kısık veya gevrek sesler \'ardı. 

Etraf keskin bir klorform kokusu
na bulanmıştı. 

Hastadan başka, odada bulunan · 
ların hepsinin burun ve ağızlarına u
fak maskeler takılmıştı. Buna rağmen 
onları oldukça üzecek kadar bir nefes 
darlığı duyuyorlardı. 

Ha..,tanın hiç bir şeyden haberi yok
tu. Beyaz ameliyat masasına sırtüs • 
tü ,.e boylu boyunca uzanmıştı. Kar -
nı açılmış, barsaklarından bir kısmı 

7arıyanya dışarı rıkarılmıştı. 

Operat8r Ömer ilhan bir apandi · 
sit ameliyatı yapıyordu. 

Bu iş yirmi dakika bile sürmedi. 

Bölem : 1 

Hastanın barsakları yıkandı. Kar -
nına yerleştirildi. Kesilen yer dikil -
di, sarıldı ve kaldırıldı. 

Sedye kapıdan çıktı. 

Asistanlar aletleri alkolde yakı -
yorlardı. 

Ömer llhan musluğa doğru yürü -
dü. Ellerini sabunladı. Ovaladı. 

Halinde, en ufak bir heyecan bile 
yoktu. 

Bir sandalyanın kırık .bacağını çi
viliyen marangozdan farksızdı. 

Sabunları su ile giderdikten sonra 
ellerini kuruladı. Sonra kenardaki 
alkol şişesini aldı. Sol a\•ucuna biraz 
döktü. Şişeyi eski yerine bırakarak el
lerini bileklerine kadar onladı, bir~ -
birine s ürttü ,.e hamda salhyarak ku
ruladı. 

Otuz iki yaşlarında gen~ hir adam

dı bu ... 
Parlak ve kumral saçlarını arkaya 

doğru taramıştı. Geniş bir alnı, sık 

kaşları, Uch•ert ve güneşli bir gök ka

dar bulutsuz n derin gözleri nrdı. 

Edirne, (Özel aytarmuzdan) -

Buranın coğrafi vaziyeti malum -
dur. Bu gayritabii durum karşı
sında hinterlandı büsbütün daral-

mıı olan hususi muhasebe müdi.ir· 
lüğünü, kendisine bağlı olan vP. 

kendisinden para maaş beklemek 
mevkiinde bulunan bircok yurd ... 

daşları • bilhassa ıon yılın ilk ay· 
ları zarfında . ağır bir müzayeka -

ya düşürmü§, iki üç ay maa§ ve. 
remez hale gelmişti. 

Bir yandan sıla bir takip ve dik
katli bir tahsil çahşmaıiyle, öte 

yandan da Trakyanın, bu yıl ka -
vuştuğu feyz ve bereketin yardımı 
ile halk ve işyar gücü birletmiş , 

vilayetin yüreğini 11zlatan bir en
gel, nihayet, devrilmiştir. Üç ay. 
lrk maatları askıda kalmış olan 
huıuıi muhasebe veznesine bağlı 

memurlar ve bu arada bahassa ilk 
okul öğretmenleri eylul maaşlarını 

da almıf ve bütçelerini düzeltmiş 
bulunmaktadırlar. 

Edindiğim malU:mata görn husu
si muhasebe veznesine ücretle bağ 
Iı olanların da, ay sonunda, ala -
cakları verilecek ve artık düzeni -

ne girmiı olan bu itin son aı izuı 
yakın zamanda unutulmağa mah
kUın bir hatıra olacaktır. Hisli 

parmağını böyle önemli bir noktC\· 
ya israrla basan ve tam bir başa. 
rıma er~n ilbay O man Şahinle, 
arkadaılanna ve hususile borçla
rını sevine sevine ö~eyen ilgili hal 
ka karşı derin hir memnuniyet ıe· 
zilmektedir. 

Kara saylavr B. Esat O z Oğuz, 
başlrbaşına bir müze şehri olan gü 
zel Edirneyi yakından görmek ve 
doıtlarile görüşmek üzere evvelki 
gün Edirneye gelmi§, unn.nni mü
fettişlik baş danişkanı Sabri On ey 
le Edirne saylavlarının refakatin
de şarın gezilecek ve görülecek 
her yanım gözden geçirmi§, bu 
arada Türk mimarisinin en değer

li anıdı olan Selimiyeyi gördükten 

ıonra tekrar lstanbula dönmüştür. 
M. Behçet Per;m 

Burnu biraz uzunca idi ve göze çar
pıyordu . 

Oldukça büyük olan ağzmda, et -
siz dudaklarında, her an ince bir gü -
lümseyiş seziliyordu. Söz söylerken, 
sık ve iri dişleri beyaz parıltılar ya -
ratıyordu. 

Çenesi, geniş n ortasından ikiye 
ayrılmış gibi}'di. 

Ortadan uzun bir boyu rnrdı. Ge -
niş göğüc;;lü, dinç, güçlü ve çeYikti. 

Tartılmış ,.e üzenilmiş hir aşkın e
seri olduğunu her halile gösteriyor
du. 

- Ömer ilhan Bey .•• 
- Operatör buradadrr. 
Böyle konuşanlar. bir ha.,.tabakm 

kadınla bir odacı idi. Bir saniye son
ra odacı i~eri girdi ve doktora bir 
kağıdı uzatarak: 

- Size bir telgraf •• 
Dedi. 
Telgrafı bıraktı. imzalattığı mak -

buzu alarak odadan çıktı. Onu has -
tane kapısında bekliyen postacıya n 
recekti. 

Ömer llhan parmaklarının arasın 
daki kağıdı e,·irip çevirdi. Adrese da
ha bi baktı. 

Ona hiç telgraf gelmezdi. Kardeş· 

]erinden ve babasile annes inden, a) 
da birer mektup alırdı. Hunların ge-
1ec<'ği günler hiç bir 1aman o günkii 
gihf ayın ortalarına deiil. baslarına 
rastlardı. 

Yalı çiftliğindeki kö~ 
bayramı nasıl oldu ? 
Mudanyanın Tirilya kazasında güzel bir toplanb 

Bursa (Özel 

ay tarım r z ... 

dan) - Mudan
ya halkevinin i

ki yıldır yaptır

dığı köy hayra -

mı, bu sene mu -
danyamn Tirilya 

kazasında Yalı 

çiftliği J..öyün -
de yapıldı. 

Bayram yen 
pek erxenden 

köylülerle dol -

mağa başlamış • 
tı. Tirilya Ka ... 
munbayr Halid, 

bir haftadanbe -
ri bu yüksek har 

man yerini dü -
zeltmi§, uzun çar 

daklar kurdur -
mu§, bir de açık 
sahne hazırlat ... 

mıştı. 

Mudanya ilçe· 

bayı Salahad -
din, şarbay Ta
lip, halkevi baş 

kanı; gelP.n ko • 
nukları karşılı -
yor, yer gösteri -

yorlardı. Yukardan a1ağıya aıra ile: Mudanya köy b4' 
Biz, Bursadan mımn genel görı.inü§ü, köy bayramında kır •a 

bir otobüsle : Bur•a Halkevi heyeti. 
halkevi namına bayrama gelmit ... ( Clanya halkevinin çok beğ 
tik. Yollarda yaya, e§ekll, beygir- uca.odOIU ' ıı....._. ___ ;,, .. 4: •• vmm...J 

li, arabalı köylülere rastlıy~rduk. marşını çaldı ve arkaClan bir kö1 
Hepsi llayram yerine bir an ön - retmeni kürsüye çrkarak kon 
ce ula~mak ;~in l<o~uyorlarilı. ra ve köylülere çok güzel sÖ 

Yeşil dallarla, Türk ve parti söyliyerek bayramı kutluladı. 
bayraklarile çok güzel bezenmiş Bundan sonra at ve e§ek 
olan bayram yerinde neşeli bir ka. larr, atletik koşular yapıldı, o, 
labalık kaynaşıyordu. Bursa say· lar oynandı. Kurulan sah 
lavlarından bir kaçı bizde,,, önce (Kozan oğlu) piyesini maha 
gelmişlerdi. Tören başlamıştı. temsil eden Mudanya gençleri 
Fakat uzak köylerden davul zur - takdir edildiler. Hele kudret 

nah, atlı, eşekli kafileler, toplu o- mindeki kız, en ziyade muvs 
larak gelmekte devam ediyorlar - olanlar arasında idi. 
dı. Bunlar bayram yerine g;rerler- Misafirlere, az ötede kurıJ 
ken, alkış sağnakları kopuyor, mu çardak altında öğle yemeği 
zika durmadan çalıyordu. di. Bayram §enlikleri akşarn• 

Biraz sonra ilbay da geldi. Mu ( Lutfen sayıfa}, ~e,irl 

Kağıdı açtı , .c bir bakışta okudu: 
"Ayın yirmisinde yanımızda bu -

lun.,, 
Ferit lllıan 

Ferit llhan, Ömer ilhanın bahası 
idi. 

11~akat neden oğlunu böyle ansızın 
çağrnyordu? 

Ne olmu~tu? Telgrafı niçin: 
- Çabuk gel! .. 

Diye yazmamış, böyle gün göster
mişti? 

Baba."ı da, annesi de esrarlı insan
lar değillerdi. lşte asıl bunun i~in, 
aldığı telgrafın şu bir kaç sözü al -
tında bir sır aramak elden gelmiyor· 
du. 

Henüz epeyce ,·akit vardı. Bnunla 
beraber hemen oda<:rna <;ıktr. O günkü 
gazetede, l stanbula gidecek ilk va -
purun ilanını aradı. 

ü ç yıldanberi lzmirde bulunuyor
du. 

Orada kendisini iyice tanıtmıştı. 
Ayın yirmisine kadar sekiz on ameli
yat daha yapacaktı . Memleket has ta
nesinin her g-ünkii işl e ri de caba ... 
Bunların hir kıc:mı kalacaktı. Kime 
bırakmalı? .. 

\"apıır. ayın on dokuzuncu günü 
~aat on dörtte kalkıyor, ertE"si gün sa
at dokuırfa Jstanbula varıyo rdu. 

Kararını Hrcli Ye ~ enidt•n ameli -
yat salonuna cli•n<lii. 

Çalışıyordu. Fakat biraz önce al -

dığı telgraf, kafasının içinde saJI 
lu tırmalıyor, onun rahatını ka9 
yordu. 

• • • 
Konya lises inin son smıfmdt' 

sabah ders i ... Yirmi dokuz yaşl 
kumral bir delikanlı, felsefe ol<ll 
yor. <Spinoza) dan, (Niçe) den, (, 
penhan) , (Hekel), (Buhner), 
(Bergson) dan düşünceler ali' 
hunları biribirile çarpıştırıyor, t' 
be.sine geniş bir düşünüş ufku ' 
yordu. 

Gençöğretmen, anlatıyor -re ti 
onun sözlerinden bir çoğunu not 
yorlardı: 

"Alla/ı ... lıcr tarafta onu ar 
fakat lıiç bir 11crdc bizden ı ·c tD 
atten ayrı olarak böyle bir varlı.t 
lamadım. O, vardır. Hcrycrdedif• 
~<·11i nörür. Öyle ise Allalı L'C t 
ayrı a!lrı şeyler değildir. Burılt.f 
anlamda iki sö::dür.,, 

"·- Sonu olmıyan bir şey ı•d 
da arzudur. Bizi üzen, süründii~ 
odur. l' aşamak isteğidir. Kanat/ 1 
kopan lırnaklamm::ı granit ktı~ 
saplıyarak yükselen bir insarı 
ııi::. /Jazı bir kayanın oyuğurıtJ 
rı:: re biraz dinleniriz. Arkanııztl" 
lnn boşluk bi::i lı cm korkutur, ~ 
dr öııündürür. //undan fı(i;; drl 

"' (.11rkası r 
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liab~şt~ Osmanlı idaresi 
•• 
ozdemir paşa, 4 asır önce Mısırdan 

nasıl ilerlemiştir? 

Ôzdemir Osman Paşanın ( Musavva) da 
9aptırdığı türbe acaba bugün duruyormu? 
k ltalyanın Habete kı\rfı hare . 
et haberleri arasında bugün adı 

r.k geçen (Musavva) da gömü~ 
u bir Türk patası olduğunu kaç:. 
l!ıız bilir? Kaçımız hat,ıJar? 

Bu pafanın adı Özdt-mirJir. 
Ô:ademir Pata nerel;dir? Ne 

llaıan doğmuttur? Onu bi1miyo· 
"1ı; fakat su katılmamış bir Türl: 
olduğu adından bellid;r. 

ilk zamanlarına ait tU kadar
tık bir kayıt buluyoruz: 

947 den 951 e kadaı ~adrcızanı 
0la.n ve Malkarada ölen H5.dın~ 
Süt~yman Paıa, Kanurı:ı. in dilil 
•unda vezir yapılarak Şam Valisi 
01nıu,, oradan da Mısı!' hududu . 
lla. gönderilmitti; 931 de Mısı:
;•lisi olan, bir aralık ~üvey~ten 

emen, Hint, Çin bf'l!derlerinc 
kadar ıeyahat eden Özdemir, İft'J 
Lu Süleyman Patanın maiyetinde 
)etitmekte idi. Onunla bir!ikte 
"t•ıra giderek, (Sicllti Osmani) 
ilin tabiri ile, "kitif .. olmuttu. 
Sonraları, Yemene gönderilmit. 
cı •• 
\ltnera,, sırasına girmi~tir. 956 = 

1649 da da Yemen beylerbeyisi ol· 
ı.ıu,. yedi yıl Y eınende kalmıtlır 

Devir, Kanuni Süleyman dev
rinin sonlarıdır. Özdemir yedi se
llede yedi kale fethederek dev -
let toprağını genitletti ve hüku -
illeti Mustafa Nenara bırakarak 
Suv~kin yolu ile lstanhula döndü. 

Veziri izam Bosnalı Koca Ah· 
lrıef Pata Özdemır Paıanın kıy 

tün kuvvet on bin nefer oluyordu. 
Özdemir Pata ordusu S3it = Sü· 

venten gemilere bindi. Suvaki . 
ne gitti. Özdemir, bu ha\·ekete ge · 
çebilmek için lbrimde, Nilin baı· 
ka kıyılarında birkaç kale yap -
mıttı. 

lbrim, Nube de, Nilin sağ sa· 
bilinde, Asvan'ın 200 kilometre 
kadu cenubu garbisimle bir ka . 
saba idi. Roma zamanlaımd!l hu· 
raya Primiparve diyorlr.rdı. Ya . 
vuz Selim, Mısın aldığı vakit bu· 
raya da Botnaklardan bir bölük 
mu haf aza askeri bırakmıftı ve 
Kamusülaalma göre bunların to · 
runıarı yakın vakitlere kadar dil. 
orada idiler. 

Önceleri Suvakinde Mısırdaı. 
gelme bir emin oturuyordu. Öz 
demir oraları Beylerbe.vlik sınırı 
içine aldı. Lüzumu olan yerd~ bi: 
kaymakam ile müstahfn bıraka . 
rak «'!ilerindeki mühimmat ve le . 
vazımın çoğunu denizden Muıav 
vaya yolladı. Kendisi de karadan 
yürüyerek deniz kıyısında neres~ 

vana Osmanlı sancağını orada 
gösterdi ve ka111 gelenteri tepeli· 
yerek (Muıavva) ya girdi. 

Özdemir Pa§a üssii!harekeai · 
ni küçük Muıavva adt.sına kur · 
muıtu. 1leri harekete buradan 
batladı ve (Devarve) y~ aldı. 

Devarve Yemen tarihinde böy· 
le okunabilir bir addır Bu adda
l<i yer nerede? :Kamusü?a im Do 

il 

re adlı bir yer için şu maliimatt lboıini bilen bir adamdı. Ettiği 
hizmetleri Sultan Süleymana bil - verır: 
dirdi; huzura kabul olundu. Bü " (Doreh) - Sudanı vasatideı, 
)iilc iltifatlar gördü. Özdemiriıı Sokoto'nun 600 kilometre garbi 
ha.li tavrı paditahın ho~una gidi· timalisinde Tomboktoya gideu 
~or, nereye gitse yanına alıp "at kervan yolu üzerinde ve Nijer ır" 
•tı beraber,, konuıup gStürüyor· mağının ıağ sahilinde 130 kilo -

du. metrelik bir mesafede vaki bir 
Özdemir Paıa Habetistanın kasaba olup bir küçük hükumetı 

ıa.ptını 7ihnine koymuf. bu dü · lslamiyenin merkezidh·, diyor. 
~Üncesini bu arada pad'.taha bil " Özdemir Pata, buraaı olması 
ditn1iıı.ti. b 1 :r lazıır, gelen u yeri a ci1ktan son-

Düıünce pek beyenildi. Sul · ra Hal;eıin - Yemen tarihin~ 
tan. Özdemirle konu§tukça, Ye· göre _ 0 zaman hükumd merke· 
r.-ten. Habef, Mısır, Arap diyarla· zi olan (Bondiye) yahut Bon . 
~1 nedir? Bunları iyiden iyiye an· dik (.Y.) şehri üzerine yürüdü. 0-
b~rnı,tı. Ha bet o zaman Mısır ile rasını da bütün etrafı il~ birlikte 
ır sınırda idi. Mekke Be Medi ele geçirdi. Osmanlı h;.ikumetini 

lleye yakındı. Kendisine Habe~ orada da kurdu. 
•eraskerliği beratı ile - Hamere ·· Özdemir Patanın Habette Os-
~?re - otuz bin, - Yereen tari manh hükumetine kathğı yerle .. 
d ı ınuha•ririne göre - bin Ana anc~k kendi askerinin muhafaza 
,,0 tu Çocuğundan topla.nmıf bi:- edebildiği yerlerden ibaretti. Ye · 
Ordu,, verildi; Ozdemir, Habe;. 

' f • men tarihi dilince "Ein mevcut 
c erin, çıkarak Mısıra \•ardı. Mı ı maiyeti daha ziyade olmak ve 
ıt muhafızı, aldığı ~l!yruk ü · ı · ıonradan imdat gönderilmek la -

l erıne atlı, yaya üç bin n.eferle ge :zım gelseydi Habefİ•tanı bütün 
en harp mühimmatını te.mamlı · ) bütün kab:zai te•hire aldıldcut 
•cak feyler, zad ve nhire ha k ı ı ıonra inanı gayreti aralar içine 
it ıyordu. Özdemirin ol'dusu Sü atlile oraları ela tenvir edecek· 
~eYte hareket etti. Gert:k latan · . 
""ld M d k tı,,. an alınan, gerek uır an a · 
l11-n k . h b' . 'k' .. Özdemir Pata kend;ne hüku· 

aı erın er ırı ı ıter uçer 

ınefer ıili.hh maiyet aah ~hi yiğit met merkezi yaptığı Rondiyed<' 
erd b camıler, mescitler yaptırdı. 
~~ idi. Bunlarla bi.-iikte ü • 
~ Ozdemirin hükum"ti Habet 
dt.r ne,e ve düzgünlük iç.inde de · için o kadar adaletli bh· hükUmet 
~'Gı etti. Köylüler, bayramdan o oldu ki, - "Yemen ta:ihi böyle 
l '-dar çok memnun görünüyor • yazıyor - Habetliler aralarında 
dl.rdı ki, hepiainin sevinci yüzlerin· bir fey aözletecekler, bir şey ıart 
en okunuyordu. edecekler mi, bunun ciddiliğin~ 
8ir ftöylü: "Adhı Sülayman,, kelimf:lerile te-
- Halkevi bize adam g1bi ya . yit ediy<ttlardı; eğer bir muahede, 

!:-.ayı, adam gibi eğlenmeyi ()ğ • bir ~ulh, (Süleyman) m adı üze 
ttı K·· b b·'t" k- . b •I H b I' . ı ··l · oy ayramını u un oy • nne a:r anmazsa a et ının 

u er dört (Özle bekliyoruz; dedi. makbulü değildir. Sonr&ları bile 
!f • Habet hükümdarlarından biri bir 

Dost Yunan fil osu 
limanında Is tan b_ul 

Dün Çanakkalede kalan Yunan hava filosu da bu 
sabah şehrimize gelecek 

D06t Yunan fil06u dün ~ah 
saat dokuzda limanımı:ıa geimit· 
tir. Filoyu, Mecidiye lıı.ruvazöriı 
ve bir torpitomuz kartılamıf, top
larla ıelimJamıttır. Yunan filosu 
Selimiyeden atılan toplarla da ıe · 
lamlanmıı, Haydarpaıa açıkla -
rında demirlemittir. 

Yunan tayyareleri Çanakkale
de kalmıtlardır. Bu sabah gele . 
ceklerdir. Filo komutanı Ami . 
ral Sakelaryu dün ıabaıh bir mo· 
törle Tophane rıhtımına çıktığı 
zaman kendisini lıtanbul komu -
tanı Yarbay Talat, lsb\nbul ko . 
mutanlığından Albay Kemal, Yu 
nan konsolosu Bay T riyr ndafilia 
ata!eler ve konıoloıhanf! erkin. 
kar,ılamııtır. 

Bahriye muzikası ile bir bah
riye müfrezesi de rıhtımda yer ai
mıttı. 

Amiral mihmandarlığına veri . 
len Albay Lutfi ile birhkte 1lbay
lığa gitmiı, llbayı ziyaret etmit 
sonra İstanbul komutanlığına gi
derek komutanı ziyaret etmiıtir. 

Öğleden sonra latanbul Uba -
yı ve lst.anbul komutanı Amiralt\ 
ziyareti iade etmitlerdiı·. 

Yunan filoau komutanı öi · 
leden ıonra aaat 16 da Cümhuri • 
yet anılma bir çelenk koynıut
tur. 

Bir kıta Yunan lbaıbriyeli•i de 
yaya olarak latiklil caddesinden 
doinı _elmitler Ye anıt önünde 
ıellm t3ten1 yapmıf il ır. 

Limanımıza gel.en Yanan Hlo.andan ıötllnliflcr. , 
n, Yunan gemileri mU7.ikaaı tara- tir. Bunlar, auui1le Elll IDııvazö .. 
fmdan çalınmııtır. rü ile Leon, Konclorpotis, Taner11 

Yunan denizcileri alkıtl&Dllllf- Hidra, Şpezai, Trara torpitoları, 
tır. Denizciler gene Beyoğlundan Triton, Kaçonis, Triftes 'denizaltı 
doğru muzika çalarak eemilerine gemisiyle lfetOI kömür ıemiıidir. 
dönmüılerdir. YUNAN T.AıY.YARaLERt ÇA. 

Dün akıam ilbay Bay Muhit • N~E 1 

,11n O.ru•t •e reftkuı rerapa- Cm'' l.ı 2f). ~l - la. 
las Otelinde Yunan Amiralı ve tanbulıcLm pısmekte bulanan Yu-

-·-·•• filo erkanı terefine bir tölen ver- nan 1'ava fiio.unclen altı deniz u "' 
kimseye eman ve ahit verdiği va- mittir: · çaiı Jimanm. indi. Benzin ih-

Yunan ve Türk Uluıal marıla· 

kıt "Sultan Süleyman ahdini ver· Limanımızdaki Yunan filosu. tiyaçlan Yarehr. Dost uçakçılar& 
dim,, demezse kimse in-anmazdı. on ·01·r parça gemı'den mu"rekkep- :uc.'L ~1-! 'im far umma~., rlCIJI ver? ittir. 

Özdemir Pqa 967 de Bondi - ----- --------------------

Sovyet konuklarımız Baş 
evinde 

yede Habetiatanın ilk Osmanh 
valiıi olarak öldü. Oraya gömül • 
dü. Sonra Yerine serdar olarak 
gene oraya gelen 975 - 1568 de 
oğlu Gönül Oaman Pata - ki l -
ran fethi ile meıhurdur ve 992 d~ 
sadrazam iken T ebrizde ölmüt . 
tür. -

Babasının ölüsünü Bondiyede 
gömüldüğü yerden çıkarttı, (Mu
savva) da yaptığı kubbeli bir tür
beye kaldırdı. 

Bir müddet ıonra da. Yemen 
hükUınetinde Özdemire halef oları 
Mustafa Nenar bu yen: eyalett<.: 
haccac kervanlarını b:r ni2amn 
soktu, Şamdan, Kahireden gelen 
kafileler için olduğu gibi Yemen 
kafilesine de bir Emirü1hac nas 
betti (967 - 1560). 

Musavva muhafızlığı 1283 e 
kadar yani tam 322 yıl idaresi Hi
caz, Yemen vilayetlerine katılmış 
bir yer olarak kaldı. 12S3 Muhar
reminin 12 inci günü ç1kan bir 
ferman ile Mısırın Türkiyeye ver
diği yıllık vergisi bir p.ırça daha 
arttırılarak Hidiv lmıa~l Paıanın 
hükiimetine verildi ve yarım at?r 

kade:.r önce de ltalyanlllra geçti. 

(*) Yine Yemen tarihinden aldığımız 
bu Bondiye admı da bugün eski ye • 

Bakanımızın 

Ekonomi Bakanımız Bay Celô..~ Bayar ile Sovyet konuklarımı~ 
Heybe!iye giderlerken kotraJa. 

Evelleki alqam lzmitten §eh- nuklar bugün müzeleri ve müm -
rim!ze ,elmiş olan Ekonomi Ba . kün olurıa tehrimizdeki fabrika • 
kanımızda Sovyet konuklarımız ları gezeceklerdir. 
ve Sovyet elçisi dün Basbakanı - Sovyet konuklarımız yarın 
mız tarafından öğle yemeğine ça- "Çiçerin,, vapuriyle memleketle • 
ğırıldılar. rine döneceklerdir. 

Sabahleyin saat on birde bir Turkeatroy batkanı Bay Zola-
motorla Heyb~liadaya, Batbaka- teryef ve muavini Zilgin Kayse -
nımızın evine gitmitlerdir.. Ko - ride kalmııtır. 

ni haritalar üzerinde belirtmek müm· •ıw= = 1-11111111111::11•-111""'1----·~ 
kiln olmuyor. Kamusüllllmın ''Bam- Kısa Haberler 1 
buk'un şimali garbisinde bir hıt~ o· -.:.-----------imi!!-,;;,. 
larak gösterdiği Bondou bu kasaba - • Belediye düşkünler e\'ine 1300 11-
nın admı almış olan bir yer sayılma· rahk ilaç almaya karar ,·ermiştir. 

)eri inhisarına ait bUtün deniz vası -
talan önümüzdeki ayın yirmi ikisinde 
limanda satıJacaktır. 

sına, mesafeler mani olur; Bondiye -
yf Nobe denilen sahanın içinde ara -
mak 1Aum gelirse bu fsfm meroe ol -
malıdır; buna da kelimenin imlasın· 
da.ki uzaklık idran vermiyor, 

• Kerestecilerdeki sebze halinin dı
şına yapılacak elektrik tesisatı eksilt· 
meye konmuştur. 

• Tasfiye edilmekte olan liman iş-

* inhisarlar idaresi önümüzdeki a7 
memleketimize gelecek Rus sporcula· 
ra özel bir sigara çeşidi hazırlamaya 
karar vermiştir. 

• lstanhulda bir tecim irtibat bü -
rosunun yeniden tesisi için alakadar
lar hüktlmete müracaat etmişlerdir. 
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Büyü Harpte Yunanistanda Türkiye-' Mısır •• 
reıım 

Cumhuriyetçilerle Kral
cılar arasında hır 

çarpışma daha 

ıngiliz, Fransız kruvazör
lerini nasıl batırdım? AtJna, 20 (Kurun: Telefon) - Bay 

Çaldaris bugün saat 11 de kralcılar 
cemiyetine gitmiştir. Burada önemli 

kendi SJrtJO• nutuklar söylenmiştir. Bay Çaldaris 

· 1Vluahedenin 
mesuliyet Mısır 

gech-..tncsindeki 
ııükiimetine aittir. 

Kahraman Türk askeri, 
demiştir ki: 

Elbeliğda Önemli bir yaz 
daki göleği parçalıyor, yaralı 

esirlerin yaralarını sarıyordu. 

"- Halk fırkası krallığı getirmek Kaıhire 15, (Öze]) - Burada ve muahadenin süratle imzalall 
için bütün kuvvetlle çalışacaktır.,, çıkan "Elbelağ,, gazetesi Türki • masmı istemişti.,, 

Çaldarisin bu sözleri Venizelistle- ye. Mısır münasebetleri hakkında Büyük Türk ,ahıiyeti da.ha 
ri heyecanlandırmıştır. Bir çok mü • önemli bir diyevi yazmaktadır. ra Mısır hükumetinin muaha 
nakaşalar olmuştur. Venizelist lider Gazete, bu sözleri söylüyen zatın pro1°esini yeniden tetkik etmek i Yazan: Mütekait topçu kumandanı M. Ertuğrul 
Sofulis Çaldarise cevap verecektir. 

(Baş taralı 7, 9, U, 17 Eylül ta-' 
rihli sayılarrmızdadır.) 

Sahile çıkan esirler bitkin bir ı 
!halde olup on üçü yaralı idi. Yara 
Warm ihtimamla yaraları sarıla
rak köye nakledildi. Azami §ef· 
kat ve merhamet karııııunda şaşı· 
ran bu zavallılar yüzlerimize tu· 
haf tuhaf bakıyorlar içinde bulun 
öuklan sıcak muhite inanamıyor
lardı (1). 

Gece oldu, zaferden mütevellid 
neıemizi, muztarib yaralı esirleri· 
mize hürmeten izhar etmedik. Bü
tün gayretimiz hassas düşmanın ıs 
tırabına manen olsun iştirak et
' mek, elemlerini azaltmak için eli· 
mizden geleni yapmak oldu. Köy 
odası ocağınm karşısında baıbaşa 
kaldığrmız zeki ve hassas süvari 
Rolenin dizkapağındaki yara ıstı· 
rabını unutarak gösterdiğimiz bu 
şerefli vekar ve candan samimiye
tin tesiri altında gözleri doluyor 
ve boğuk bir sesle: 

- Dünyanın en asil ve merd 
milleti .... evet, Piyer Loti daima 
hana söylerdi. Giyahen sevdiğim 
hu asil milletle şimdi tam karşı 
karşıyayım. Sizlere nasıl teşek~ür 
edeceğimi bilemiyorum ... 

Ben - Biz Türkler Fransızları 
ötedenberi severiz. Çok eski huku 
kumuz vardır. Geminizi ve bilhas· 
sa üç renkli bayrağınızı gördüğüm 
zam::.n gayriihtiyari kalbim sızla • 
dı. Bu bayrak bana, o, derin rabı
tayı ve şerefli tariıhimi hatırlattı. 
Gönül istiyordu ki, küçücük topla
l'ımla batırrnağa muvaffak oldu
ğum bu geminin bayrağı bir türlü 
'düşman olarak telakkiye gönlü
mün razı olmadığı fransız bayrağı 
olmasın. Fakat ne çare ki, bugün 
için yapılacak başka bir şey yoktu. 

-Beni çok bahtiyar ettiniz do.
tum. Bu temiz ve asil duygularınız 
karşısında duyduğum heyecan çok 
büyüktür. lstırabımı unutuyorum. 
Büyük Türk milleti ölmiyecek ya· 
§ayacakdır ... 

Artık Rolenle candan dost ol
mll!tum. Saat 24 e doğru fırka ku· 
mandan vekili Kaymakam Fon Şi
riıtet (2) Bey beni telefona çağır
dı. Muvaffakiyetimizi kutlulaya
rak aşaP.ıdaki emri verdi: 

0

1 - Bataryanız 15-12-1917 sa
at 16 da Antalyada bulunmak üze 
re A.gvadan hareket edecektir. 
Halkın gösterdiği heyecan büyük
tür. Şehre girerken tezahuratla 
karşılanacağınrz muhakkaktır. Bi
naenaleyh batarya şehre munta· 
zam girmelidir. Esirleri yaya ola
rak bataryanın gerisinden getiri
niz. 

2 - Aldığınız esirleri şimdi bi
rer birer çağırıp aşağıda sıra ile 
not ettireceğim sualleri kendileri -
ne sorunuz ve mümkün mertebe 
müıbet bir cevab almaij'a çalışınız. 
Hatta cevab vermemekte inad e· 
denlerden birisini diğerlerinin gö
zü anünde idam ediniz. Mes'ul sa
yılmazsınız. 
1 Sualler şunlardn: 
r 1 - Batan geminin tonu, silah
ları, mürettebatı ve sürati nedir? 

2 - Rodos ve Meisteki askeri 
vaziyet nedir? Bu adada toplan· 
nıış yeni kuvvet var mıdır 

3 - Süvarinin hüviyeti? 
4 - itilaf devletlerinin yakın · 

Cla sahillerimize taarruz tasavvuru 
var mıdır ve nereye matuftur? Ha
len ih1aF donanmaSI nerede top
lanmr§tır? 

:Alman ruhile verilmiş olan bu 
emrin ifa tarzını düşünmek mec-

buriyetinde idim. Gençliğine mağ
rur bir mülazim için bir esir idam 
etmek haddi zatinde pek basit bir 
şeydi. Fakat bu şekilde hareketi 
Türkün büyük seciyesine yakıştı· 
ramadım. Binaenaleyh hem ku
mandanın emrini yerine getirmiş 
olmak ve hem de bu hassas insan
ları rencide etmemek için ilk defa 
süvari ile §Öylece görfrşmeyi mu
vafık buldum: 

Venizelistlerin geneloya iştirak e- "Büyük Bir Türk menbaı,, olduğu tediğini, fakat bu günkü §eraİ 
dip etmöyecek1eri hakkında da karar nu anlattıktan sonra diyor ki: buna mani olduğunu, bu yüıd 
verilmek üzeredir. "Bu büyük şahsiyet bize evvela muahadenin bir müddet da.ha 

Atina, 20 (Kurun) - Dün cumu - Türkiyenin Mısıra karşı son dere- duğu gibi kalacağını ilave e 
riyetçiler ile Kralcılar arasında, Sin- ce teveccüh ve sevgi gösterdiğini ve sözlerini şöylece bitirmiıtir: 
dağına meydanında bir çarpışma ol-
muş, iki taraftan bir kaç kişi hafif ve Mrsırlılaıın hüriyet ve refaha "Vaziyet bu şekilde uzayıp 
surette yaralanmıştır. Zabıta bu çar- kavuşmalarmr samimiyetle diledi- decek olıu'Sa Türkiye hükQn1t 
pışmaya önayak olanlardan bazıları - ğini söyledi. Daha sonra üç yıl belki de muahadeyi imzalama. 
nı yakalamıştır. önce Ankarada Mısır elçiliği er - lüzum gönniyerek iki memle~ 
:ITALYANIN YUNAN REJıl\ft ışı - kanı Türkiye dış bakanlığının bü- arasında dostça münasebetle 

uh k d ! G k NE MODAHALF.Sl? yu··ıderi arasında hazırlanan Mı - devamı ile iktifa edecektir.,, - M terem uman an ere Atina, 20 (Kurun) - Eleftros An-
hüviyetiniz ve kerekse Rodos ve tropos gazetesi, harbiye bakanı ge _ sır Türkiye andlaşması projesin • Mısırlı gazeteler buna karıı: 
Mei.s vaziyetleri, itilaf devletleri neral Kondilisin vaziyetine ve ltal - den bahsettik. Bu projeyi Mısrr - Acaba Mısrr har:iciyesirı' 
donanması hakkında bazı maluma h 1 · · H b M t• b. d" "'· ? yanm Yunan rejimi işinde mü da a - e çısı anıza ey ısıra ge ıre · n· ıyecegı var mı. 
tı kumandanının sizden rica edi • · · k lesine dair bir takım ifşaat yayıyor rek Mrsır hanciyesıne ta dim et · Diyor. 
yorlar. Lütfedecdekıiniz değdil ~i? General Kondilis, bütün bu ifşaatı miş, daha sonra Türkiyeye götür· -------------, 

-Evvelemir e şunu arze eyım Toptan tekzip ederek Venizelisler ta - Memel meselesı· k• "' 11 t a muş" ve muahedenin imzalanma • ı, aoracagmız ıua er va anım rafından kendi .... ı.81 aleyhine matuf 
·ıı tım" h 0 yanet1' ı·cab ettı're s--• sı beklenmisti. Fakat Türkiye ve mı e e 1 

• bir manevra çevrildiğini ve bu ma - ... 
cek mahiyette ise cevap vermekte nevranın amacı geneloyu yaptırma_ hükumetince projede bazı tadiller Diplomasi yolıyle kota"' 
beni mazur görünüz. Biliyorsunuz mak olduğunu söylemiştir. yapılması istenmiş, daha sonra rılmasına çalışılacak 
ki, bir zabit her§eyden evvel vata- General Kondilise göre geneloy bir şey yapılmamrş ve meı:ıele ka- Londra, 20 (A.A.) - Reuter ajaıı: 
nrn §erefli kurbanıdır. Biz Garb yapılacak ve kral büyük ekseriyetle panrruştr. Cenevreden bildiriyor: 
Cephesinde Almanlardan aldığı- Yunanıs· tana do··necektir. ~· Li ' 

b. 1 bd Bunları büyu··k bir ıyete an· B. Laval ile B. Eden dün tva11 mız esir za ıt ere ceva a mazur ÇALDARtsıN gxzLERt .1 

ldukl ll · sormaktan rekı· v lattık. O da bize fU sözleri söyle- ve Letonya delegeleri B. Lozorai~v, o arı ıua en 3' • Atina, 20 (Kurun) - Bac:ı.bakan B. 1 
uk k h 'S ve B. Munters ile memel mese nirdik. Çünkü biliyord i o; a· Çaldarıs· du'"n gazetıecilere diyevde bu- di: 

d ı 1 t 'h d ki hakkında uzun bir görüşme yapnıl yatına ama o sa va anına ı a- lunurken hük. "'metin geneloy müca _ "Muahedenin gecikmesin e · 
d B. l h b · u lardır. Dört devlet adamının bu Jllt' nete emcz. ınaena ey enı ma- delesine bir hükQmet J..ı mahiyetini mesuliyet Mısır hükumetine ait -
1 b '- · 'SA seleyı· uluslar sosyetesi konseyine se nen o sun aza a SOH1111amamzı rıca verdigwini ve bu suretle kral Yunanis- t" 

d · d t ır.,, ketmektıen ise diplomasi yolu ile ko e erıın os mn. tana döndükten sonra cumuriyetçi I 
Bu hassas zabitin bu tarzda mu- Ve da'ha sonra. ıun arı ilave et· tanıması hususunda mutabık kalııt 

kabelesi vicdanımı tahrik etti. O- partileri ortadan kaldırmak istedi - ti: o1duklan haber alınmıştır. 
nu daha fazla ıstıraıba sokmak is- ğini yalanlamıştır. ''lki taraf arasında analaşma 

Bay Çaldaris demiştir ki: 
temedim ve dedim ki: _ Gene1oy, bir rejim meselesidir imzalanmasr kararlaştıktan sonra 

- Aldığım emri müspet veya ve siyasi bir mahiyeti yoktur. Türkiye, Mısırdaki imtiyazlı dev 
menfi yerine getirmek mecburiye· Bay Çaldahis SeUni.k seyahatin - letler gibi imtiyaz sahibi olmayı 
tin,de olduğumu takdir edersiniz. den yazgeçmiştfr. Geneloy hakkında - istemiş, fakat MISirda bunun mem 
Binaenaleyh ben sorayım siz de is- ki ilk diye\ini cumartesi günü radyo-

d. · · 'b' b b·ı· · · nuniyetsizlikle karşılandıgmı"' gö · te ~ğınız gıı ı ceva vt:re ı ırsınız. da verecek ve hükumetin rejim işin -
Aldığmı cevablar şöyle hulasa de durumunu tesbit edecektir. ıiince bu talebinden vaz geçmişti. 

edilebilir: BAŞBAKAN ANLAŞACAK Bunun üzerine Mısrr hükumeti, 
1 - Cevab veremiyeceğim. Atina, 20 <Kurun) - Hükumet ge- Türkiyede oturan Mısn-lrlar, bil • 
~ - ~pey za~and!r. R~do~ ve neloyun 3 teşrinisanide yapılması ka- hassa Mısrr krallığı hanedanı men 

Meıse ugramadıgım ıçın bılmıyo. rarnamesini dün imzalamıştır. Başba- ~mpları hakkında bazı talepler i -
rum. _ _ _ kan gene!oy teferrüatı hakkında mu- !eri sürdü. ve bunların Mısırlı sa-

3 - ihtiyat Bahriye Erkanıharb · halif partilerle anlaşacağını söyle -
yüzbaşısıymn. Asıl mesleğim mu- miştir. 
harrirliktir. Çok sevdiğiniz Piyer Harbiye bakanı general Kondilis 
Loti ile münasebetim kuvvetlidir. ise hükumetin geneloy meselesinde 

yılması üzerinde israr etti. 
Türkiye hükfimeti bütün bu ta

lepleri kabul ederek muahedenin 

,58 s11af. havada kalan 
balon 

Var§ova, 20 (A.A.) - Epre 
Poranny gazetesinin bir aytarı~ 
diyevre bulunan Polon~a Balon~ 
pilotu ve Gordon Bonuı=t, balo 1 

nun havada 57 saat 5-1 daki~ 
kalmış olduğunu söylemi§tir. 
x Son dakikada yere \nmeyi g.~ 

1 
çiktirmek için bütün sa.frayı, oJI~ 
sijen mevcudunu ve d\f,er e~ysf 
atmak mecburiyeti hası\ olmuıt\l' 
Varılan yükseklik, 5.100 metre 
dir. 

Son suale gülerek f(>yle cevab m;haliflerle anlaşma ihtimalini gör-
verdi: mediğini söylemiş ve demiştir ki: 

imzalanmasmr kolaylaştırmak ve ------------
çabuklaştırmak istedi. Daha son- Yeni Eserler 

"Bu sualinize cevab vermeden _ Ben hükumette böyle bir anlaş. 
evvel müsaade ederseniz ben size ma temayülü görmedim. Böyle bir 
bir §ey sorayım. Acaba bugünler· düşüncenin kabil olacağını da aan -
de sizin Erzurum veya Irak cephe mıyorum. 
sindeki askeri vaziyetiniz nedir bi- ·-============= 
liyor musunuz? Şüphesiz ki, bil- 15 te Antalyaya geldik. Uzun ve 
mezsiniz ! Bu itibarla benim de sarp olan bu yolda on üçü yaralı 
va7;İyetim sizinki gibi değil mi? 1- olan esirleri yaya yürütmeyi inaaf
tilaf donanmasınm harekahnı hiç sız bir hareket buldum. Boşalan 
şüphesiz ki, üçüncü sınıf bulunan cepane sandıklarını yelkenli ile 
gemime bildirmek mecburiyeti Antalyaya öndererek. boş kalan 
yoktur. Çünkü biz muayyen bir va- hayvanlara esir neferleri, bir zebit 
zife içinde kıyılarınızı abluka et- bine~İne de süvariyi bindirdim. 
miş, adeta bir karakol vazifesi gö· Bu feragatimizden esirler çok min 
rüyoruz." netdar göründüler. 

Vatani hislerinde kuvvetli bir 
karaktere malik olan bu zatı fazla 
sıkmağa lüzum görmedim. 
Kimıi gizlerneğe, kimi aykırr ce· 

vaplarla işin içinden sıyrılmak is
teyen diğer küçük zabit ve nefer· 
lerden edindiğim malumatın hula 
sasınr ş-öylece teshil ederek kuman 
dana telefonla bildirdim: 

"Gemi bizim Mecidiyeden biraz 
küçük ve ayni yaşta, iki 15 lik, 4 
8 lik, 1 tayyare topuna ve 2 torpil 
kovanına malik, azami sürati on
heş, on altı mil, 150 nefere malik 
üçüncü ımıf •bir kruvazördür. Ro: 
dos ve Meiste yeni bir toplanma 
olmadığı, itilaf donanması hak· 
kında esaslı bir şey öğrenileme· 
d. "". ,, 
ıgı. 

14-12-917 sabah erkenden Ag
vayi te11kettik. Bir cennet kadar 
gÜzel olan bt' yeşil salhi1 yolu ile 
Ki'ıemithaneye ve ertesi günü saat 

(Arkası var) 

[1] Yaralarını sarmak için malzeme
miz ve bilhassa sargı paketlerimiz yok 
gibi idi. Çeneleri kısılan bu bedbahtla
rın yaralaınr sarmak için bataryam kah 

ramanlarmdan bazıları [sanki kendile
rine öğretilmiş gibi] üst gömleklerini 
çıkarıp parçaladılar. Onların yaralarım 

sardılar. Bazıları kaputlarını, bazılarc 

ceketlerini çıkarıp çıplak olan fransız 

neferlerine giydirdiler. Onlara masaj 
yaptılar. Kucaklarına ve sırtlarına ala
rak köye taşıdılar. 

Büyük türk neferinin gösterdiği bu 
ulüvvü cenah karşısmda mütehassis o
lan esirler ağlayarak neferlerimizin bo
ynuna sarılıyor, yüzlerini gözlerini öpii 
yorlardı. A~ köyü sakinlerinin bu 
babda gösterdikleri heyecan ve alakayı 
hürmetle anmak isterim. 

[2] Fon Şirştet izinli idi; avdetinde 
fırka kumandanlık vekaletini almış idi. 

ra muahede projesi Mısır hükft -
metine gönderildi. Mısır hükfime
ti, muahedenin geçirdiği bütün saf 
haları bildiği için proje üzerinde 
yapılacak tetkiklerin kısa olmasr 
gerekti. Fakat böyle olmadı. Tür 
kiye hükumeti 27 siyasal ve teci -
mel, muahede imzalamağa vakit 
bulduğu halde Mısır hükUmetine 
gönderilen proje geri dönmemişti. 
Nihayet proj~ geıi geldi ve Mısır 
hükumetinin teklif ettiği bazı ta
diller kabul olundu. Bununla be
raber muahede henüz imza. edil -
memiş ve Mısır hükUmeti buna 
karşr hiçbir sebep göstennemiş bu 
lunuyor. 

PRENS SEYFEDDlN MESELESi 

"Prens Seyfeddin Türk kanunu 
dairesinde evlendiği zaman Mrsır 
hükumeti Türk hükfunetine şid -
deili bir muhtıra göndererek pren 
sin evlenme muamelesinde Türk 
tabiiyetinde sayılmasını prot€sto 
etmiş, Türkiye hükO.meti muhtra 
nm şiddetine rağmen mukabil pro 
testoda bulunmamış, bilakis mu
ahede projesinde prens Seyfeddi
nin Mısırlı olduğunu tanıdığını, 
fakat proje henüz resmiyet kazan. 
madığı için Türk hükumetinin 
prensi Türk sayacağını anlatmış 

Bay Virgül 
Değerli arkadaşımız Sadri Erte., 

küçük hikayelerinden bir çoğuıt' 
(Bay VkgUI) adı altında topla)'1f 
neşretti. 

Sadri Ertıemıi.n hikayeleri yalnız il# 
loptaki canlılıkla, kıvraklıkla kendi", 
göstermez; hik!yenin özleri de, kı~ 
sadan hisseleri de arkadaşımızm hl 
kayeleri için en çekici bir kuvvet nıer' 
kezi halindedir. Diliyenler, okuyıı~ 
bitirdikten sonra, bunları sosyal bi, 
hadisenin birer artistik tablosu oll 
rak da mütalea edebilirler. . .. ı 

Okuyucularımızın kitaphanelerıır 

bu eserle tamamlamalarını tavsiye ' 
deriz. 

Gelenler, Gideni~ 
Bay Recep Peker 

lki aydanberi Avrupada tıl 
kik gezisinde bulunan C. H. P'' 
tisi genel sekreteri Bay Ree'~ 
Peker dün aabah trenle Avrup• 
ian tehrimize gelmittir 

Bay Celal .
1
, 

Statistik genel direktör ve1'1 

Bay Celal dün ıabah :\r.karıJd-' 
şehrimize gelmittir. Buıada nii · 
fuı sayımı hazırlıklarırı~ .. gözd~11 

geçirec:ektir. ·- - · --·· 



Aradığım kadın 
------

adircan Kafhnın bugün başladığımız 
yeni romanına dair yazdıkları 

r CUat uanı birincide) 
t ~ı göz gi'.i idiler. Bir yıl geçme

eıı ayrıİdılar. Buna herkes şaştı. 1''a
t ben şaşmadım. 

• • • 
Gerıç te güzel bir kadın bana dert 
dı: 

- Neden kocam bana bağlı değil. 
ııe rok geç geliyor. Dışarda ıçıyor. 

geceler hiç uğramıyor. Eve ge • 
ilıce de gazetesini eline alarak köşeye 

iuor ve so11Ulrtuyor. Ne bir güzel 
z~ tıe de tatlı bir yüz. Ben ne kadar 
llizim. Halbuki ıu karşıki konl§u 

fld111, benden çok çirkin olduğu hal • 
.' o Yakıııklı kocası ondan bir da -
ka ayrılmıyor. 
Genç Ye güzel kadın buna şaşıyor -

"-Fakat ben hiç şaşmadım. 

. * * * •t dostum bana şunları anlattı: 
- l'ahu, bizim bay .... ın yaptığını duy 
lltı nıu? A, haberin yok ha- O pırlan

Oibi karnının üatüne kendi hizmet
itıı sevdi. Karısını bıraktı da hiz • 
lçisiyle evlendi. Bari güzel olsa-

zu11 burunlu, bodur bir ıey .. Onun 
'eaine kapıldı? Büyü nıii yaptılar 

r? 

Dostum bunları anlatırken göğe 
erdh-en kurulduğunu görmüş gibi 

Yordu. }'akat ben şaşmadım. 

• • • 
d Saçları çoktan ağarmıştı. Heı hal • 
e l')Ji yaşında vardı. 1'oplantımızda 
ııa bir arkadaşım şöyle sordu: 
- Yahu! .• Bu kadar zaman inıwı 

"'klir kalır mı? Ne diyo rı•lennıedin? 
O içini çekerek acı acı gülümsedi: 
- Bblamadım ki .. Aradığımı bula

::;ıını. Rarstgele iı yapmayı sevmem 
~ .. Eğer aradığınuğı bıılsaydım, 
rlo böyle kalır mıydım? Şimdiye ka • 
iç r bekar kalmış olmanın acılıklarını 
Q~l'tıde gittikçe biJyüyen boılukların 
UrılQrını duymuyor mu""-ı tanki? .. 
On un hu özlerine şaştılar: 
- insan bu kadar yılda hiç aradığı 

dı bulma:: mı? Hem dt: "aradığını., ne 
errıcktir. 

l>ediler. 
llen bu son sözlere hak ,·ermedim 

te onlar gibi yaşlı bekarın sözlerine 1 
'-~ınadım. 

• • • 
ı.:unun gibi yüzlerce sahne ile kar
brı tıın.Tabiatin en eski icadı olan aşk 
~esini çözebilen kaç kişi ' ·ar? Aşk 

üzuinc kurulmıyan, kurulduğu aşk 
ölüneeye kadar devam etmiyen bir ev
lilik bizim için cehennem demektir. 
İçimizde bu kördüğümü çözenler çok
tur ama hemen hemen hepsi de nasıl 
çözdüklerini bilmezler ve başkaları 
bunun faydalarından mahrum kalır -
lar. Zaten çözme şekli de pek çeşitli -
dir. Ben (aradığım kadın) da bunu an
latacağım. 

.,. .. 
On dokuzuncu } üzyılın sonlarında 

(Fröyd) adındaki Viyanalı bir filezof 
yeni bir dava meydana attı, Bu daYa
ya göre hayatta saadet, bahtsızlık, 
cinayet, ihtilal, sanat ve bunun gibi 
bütün mefhumları cinsiyet cephesin -
den mütalea etmek gerektir. Hadım 

olanlardaki enerji, zeka, irade ,.e ham 1 

le eksikliği de buna şahit olarak 
gösteriliyor. Ben burada filozofun da
rnsı hakkında söz söyli} ecek değilim; 
fakat bu felsefenin isabet derecesinin, 
haklı gösterecek kadar açık olduğunu 
herkes görebilir. 

* * * 
(Aradığım kadın) ı tam on yılda ta-
arladım. iki } ıl önee, dört ayda ha -
zırladım. Şimdi Yeniden yazmış bu
lunuyorum. Ilu itibarin şimdiye ka -
dar yazdığım on beş romanın en çok 
emt'k verileni, en olgunudur. 

Siz burn eh\ .... ı;.,Pt \"e sürükleyici bir 
macera ve aşk içinde hayatın ken -
disini buıac.ı .• .,uıız. Orada gördüğünüz 
şahısları tanı:> acaksınıı. Orada oku • 
yacağınız Yakalar hakkında: 

- Sahi, lalanın başınd<Ut böyle bir 
şey geçti. 

Yahut: 
- Tıpkı benim düıündüğünı ı·e gör

düğüm gibi .• 
Diyecekşiniz. 

İhtiyarlar burada ,·aktiyle yaptık 
ları yanhşları anlıyacaklar. içlerin -
deki körtl ...... Jer ., ••• le'rıı!lr' ....... 

hathğı bulacaklardır. Genç kızlar, 

delikanlılar, el'Iİ n bekar olan her
kes, hatta henüz çocukluk de,·resinden 
çıkmamış olanlar bile saadetlerinin 
anahtarını, bahtsız olmalarının sebep
lerini öğrenl'ceklerdir. 

Roman, sadece 'akit geçirmek için 
yazılmaz. Jçinde biraz da öz olmak ge. 
rektir. "Aradığım kadın,. da si1.e ben 
bunu ,·ermek istedim. Muvaffak ol -
dumsa ne mutlu! .. 

Kadircan KAFLI 

Kahraman Türkleri tebrik 

..... rktıı •u . .. . 
ıc_ba enı•tan ıuvarılermm A~-
)ij ddan kalkarak dört bin üç 
~kilometreyi at ile geçip Moa • 
1't~a vardıkları yazdmııtı. 

ova.da bu kahraman TürkleT 

büyük bir alkıtla kartılanmıılar -
dır. 

Resimde Bay Voroıilof'un, Türk
men •Üvarileri batkanı Be!c: • Mu
radı tebrik ettiti görülüyor. 
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Altıncı Balkan ~yunları bugün 
Balkan oyunları bugün batlı ; 

Ş h• 1 k 1 •çes• • yor. Yarın devam edecek ,.ege· e 1 r er r a 1 1 n ı n lecek pazar günü neticelenecek 9 

güzel çelenkli mükafatı ;::1~7;.:;~~;.~~=1~.::::..: 
Yunan atlet kafılesi Başkanı Bay Yorgokopulus, 

profesör B. Pakis Sukalerin ve muharrir 
Kapıçağlu'nun gazetemize söyledikleri 

F ene-: •tadında dünkü çalııma. 

Yeni tribünlerden 

Yunan atlet kafilesi ve Yunan 
atletizm federeıyonunun teknik 
komitesi ibaJkanı Bay Y orgakopu
lo ile, Yunan beden terbiyesi pro
fesör B. F aJdı Sakalarin ve oyun 
ları takiP. için tehrimize gelen 
Yunan ıpor muharrirlerinden N. 
Kapıcıoğlu gazetemize, Balkan 
oyunları etrafında yazılar !'azmıt· 
lardır. Sıraaile koyuyoru~. 

Balkan ~ençlerinin zafer 
ve muvaffakıyet sayhaları 

"- Yunan atlet takımı, tstan

hulda bulunduğu şu s1rada altıncı 
Balkan olimpiyadını tertip eden 

Türk spor severleıine kardeşçe se
lamlarını bildirir. ,.e Fenerbah -
çe stadında Balkan milletlerinin 

milli takımlariyle yarışaca~mdan 
kendisini bahtiyar addeder. 

Balkan milli takıınlaıı :ırasın -
daki mü.~bakaların çok çetin ola
cağını tahmin ederim. Balknn o
yunlanna veriJen ehemmiyet sa -
ycsinde, saha atletizmi Balkan 
devletlerinde dev adımlarile ilerı
lemiştir. Seneden seneye A vmpai 
rekorlar yapıldığını görJyoruz. 
Balkanlardaki atletizmlerden da -
ha eski olan Yunan atletizmi, bu 
güne kadar başlangıçta kolaylık -
la, sonradan zorlukla birinciliği 
elinde tutmuştur. Bu hal, Yunan 
atletizminin, daha fazla çalışma -
smt intaç etmiş ve bu sene tstan -
hula tam ve ahenkdar bir t:ıkın1 

bir görüniif. 

göndermesini temin eylemi~tir. 

Bn seneki Balkan oyunlarına işti -
rak eden bütün Balkan milli ta -
kımları:nda ayni vaziyet göıi.ilmek 
teclir. 

Bu itibarla bu seneki Balkan o
yunlarının kıymet ve ehemmiyeti 
daha büyük olacak ve yalnız Bal
kanlara inhisar etmiyecektir. 

Atletizm sahasındaki terakki -
lerden başka müsabakaların ter -
tip tarzında da büyiik muvaffaki · 
yetler ba._,c;arılmışt1r. Geçen yıl, 
Yugoslavlar Balkan oyunlarım 

mükemmel bir surette tertip etmi~ 
lerdir. 

Bu yıl f evkalhescr bir gayretle 
çalışmış olan Ti.irk atletizmi, bü -
tün Balkan spor severleıiniıı tak -
dil' edeceği hakiki mucizeler ya -
ratmıştır. 

Boğaziçinde esen rüz.._gar, barış 
sever i.iJkesi altında kardeş ı:ribi 

hir)e~ıniş olan Balkan gençlerinin 
zafer ve muvaffakiyct sayhnlan -
nı bfüün Balkanlara göti.n-şün .. , 

Yorgakupulo 

Zeytin da 1ından mukadd~s 
celenk uğruna 

Şehirlerin kraliçesi olan güzel 
lstanbulda, Balkan yarım adası
nm güzide milletleri, zeytin da
lmdan yapılmış mukaddes çelenk 
uğuruna yarışmak için toplanmış
lar<lır. 

Tiirkler, Yunanlılar, Bulc-arlar, 

ların ne kadar önemli olduğunu 

tekrar itaret ebnek lüzumsuzdur. 
Atletlerimize, dostumuz ve kom§u 
muz Balkanlı gençlere muvaffaki~ 
yet dıiliyoruz • 

Alınan tedbirler 
Türk atletizm fedcraagonundan: ı 

Altıncı Balkn oyunlarının ilk açı
lış töreni ve müsabakaları bugün ya
pılacaktır. Bugün stat kapıları saat 
on ikide açılacaktır. Açılış töreni sa
at on dört buçukta ve ilk müsabaka 
saat on beş buçuktadır. 

Altıncı Balkan oyunlarının munta· 
zam olması için kapılarda ,.e stat için
de lazım olan bütün tedbirler alınmış
tır. Bütün biletler ,.e yerler A, B, C, 
D, E, }', G harflerile ayrılmıştır. 1· 
çeride kollarında bu işaret olan teş
rifatçılar herkesin yerini gösterecek
lerdir. izdiham ve karışıklığa mahal 
bırakmamak için muhterem halkımı
zın da bu tertibata son derece riayet· 
kAr olmaları bilhassa elzemdir. 

Ayrıca Kadıköy, Usküdar bütün 
civar tramvayları Kadıköy, Yoğurt • 
çu ve Kızıltoprak arasında saat on 

·bir buçuktan on dokuza kadar işliye. 
bilmek üzere bugün 'e yarın ve ayın 
)irmi dokuzuncu günleri sık fasılalı 
ve 16 numaralı yeni bir hat tesis edil-
miştir. • 

Bundan başka lstanbuldan stadyo· 
ma gitm~ üzere n'urla_zelecek yol· 
culan da taşımak için Şl'rketçe ayn
ca hususi tertibat alınmıştır. 

Bundan ötürü muhterem halkın 
Tramny bulamamak endişesine düş
memesi ,.e arabalara beyhude sıkışıp 
dolmamaları rica olunur. 

• •• 
T. C. C. 1. lstanbul bölgesi futbol 

heyeti baıkanlığından: 
1935 - 1936 şilt maçlan için kur'a 

çekmek üzere 25-9-1935 çarşamba 
günü akşamı saat 16 da birleşik klüp 
murahhaslarının bölge merkezinin bu 
lunduğu Beyoğlu halkevi binasında 

hazır bulunmaları önemle yayılır. 

Yugoslavlar ve Romenler, Ama "' 
vudlar. Dünkü cephe siperlerin • 
den ve ırki rekabet alanlarından 
ayrılarak ve geçmişteki kin ve düş 
rnanlıklan unutarak bugün kard~ 
gibi tstanbulun banş sever sta -
dmda manevi ve bedeni mükafat 
için yaıışacaklardır. 

Mütarekenin mukaddes bosulari 
le sovenist ve harcu hitabe -
ler susturulmuştur. Şimdi Sulh 
güvercinleri Balkan yarını adası 
nın dört tarafına uçmağa hazırla
nıyorlar. 

Türk stadının alanında Balkan 
milletlerinin mağrur levend ve giizi 

de spor müme~illed göıiindükleri 
zaman bundan seyirciler, asil 
spor ülküsünün bu fevkalade mu
vaffakiyetini alkışlamak için a • 
yağa kalkacaklardır. 

Kardeş gibi yanyana cliziler(\k 
olan Balkan sporcuları milli hu -
dudlaıın ve ırki rekabcHerin ve 
sovenist hitabelerin fevkmda arsı 
~llusal kardeşliftin, arsıulusal mli 
kemmeliyetin mefkureleri için 
and içeceklerdir. 

tıeri ve yüksek a tletizm ülküsi; 

Sayıtayı çevirin'z 
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Fransız gazetesiİıe göre 
Habeşistan 2 parçadır! 
inıparator merkezi Adisababa olan 
coğrafi bir azlığı temsil etmek 

hakkına maliktir 
u; I ur gazeteli 

lI tılHfi&taru iki J.u. 
ma ayırarak bunun 
pek az bir kısnunın 
imparatorun m.ensu 
olduğu •oya ait bu· 
lun.tWğunu söylii · 
l/Or t'<I diyor ki: 

"İmparator, mer
kezi Adi.sabaha o -
lan coğrafi n et · 
noğrafik bir az.lığı 
t~msil etmek hak· 
kına maliktir. Bu 
kısma "Hab~is -
tan,. denir. Burada 
Habeş kabileleri bu 
lunur. GQya bun -
1a.r Hazreti SüJey • 
man ile Seba krn • 
llçesintn neslidir. 

Habeşte ya}ıyan · biribirinclen ayrı iki soydan 

• 

Yani arada heykel gibi güzellik gös
teren rir zenci ,.e yalıudi melezi. Bü
tiln memleketin on beş milyonu bu -
lan niifusu arasında bunlnr ancak üç, 
dört milyondurlar. Ötel<ilerden biraz 
daha zekidirler, A vrupaya kar~ı, mem 
lek't namına kendilerini gösterenler 
de bunlardır. Bütün memlekete ha -
kim olduldarmı iddia edlyt>rfarsa da 
hiç bir zaman bunu elde edememiş -
terdir. 

Memleketin kalan kısmı Etlyopi'-

dlr. Buranm halkı biishütiin başka ol· 
nnıkla beraber kendilerine dokunul -

madığı zaman ses ı:ıkarmaılar, Ha -
~liler birlikte çalıı;;ıl'lar. Fakat h1· 
kimiyetlerine giilerler . 

Manda 

birer nümune 
Eritre tarafında Aisamara'Jar, Tig· 

reliler; Somali çevresinde Ogaden \e 
Hararlılar hunlardrr. Bunların da 
şefleri ,·ardır, ondan korkarlar. lşte 
bunun itin hu memlekette yalnrı bir 
hükümdar yoktur, bir çok hükümdar
lar vardır.,, 

Gazete bunları yazdıktan sonra, im. 
parator Haile Sclcisiyc!IC asıl yerleri 
olan yalnız Godjam, l'nllo, Cimmcı, 

Kaffa'11ı brrakmak doğru olacağını 

lıildiriyor. Snnra. Jngili: ltalyan an • 
rn,mazlığına geçerek lngiltercnin il -
gili olduğu göl çtwresinin ~inraldr, 

ltalyanrn arodığı r•el'imli yerll'rin cc
n11bu r.arlddc olduiiunu yöstcrrrek bu 
rıolda bir anlaşma 11apmo.k kabil ola· 
~ağını anlatıyor, 

o amaz. 
Habeşistanın Ankara iş güderinin 

bir arkadaşımıza söyledikleri 
&be§istarun §dtrimizde bulunan 

Ankara işgüderi B. Markos, önümiiz· 
deki salı günü Atinaya gidecek ve Ha· 
beşistarun oradaki fahri konsolosile 
görüşecektir. 

Dün kendi$ile bir arkadaşımrz To
katlıyan otelinde konuşmu§tur. 

Habef işgüderi, son vaziyeti has -
aamyetle takip ettiğini söyliyerck, Ha
beeistan üzerine rnnnda konulması 
bahsine tema.~Ja: 

iş görebilir?. 
J'a:iyeti takip ediyoruz. Beşler ko· 

mitesinin iki tarafa teklif ettiği kara· 
rın ne olduğunu lıcnüz bilmiııorum. 

Hükumetimiz tetkik ediyor. Ve kabul 
edeceğine dair aözlcr de rıar.. Fakat 
mandayı, OB!<i ... 

Adisababadaki Türklerin işgüde • 
rinizin tavsiyesi üzerine Cimm•ı §Clı -

rine nakledildiklerini gazetede oku p 

dum. Cimma Habcşiıtamn ortasında 

bir nıiislüman şehridir. Ba§larında bir 
"sultanları,. rnrdır. Fakat lıükümetc 
bağlıdırlar. Bütiin kabileler hükıimc • 
te bağlıdır. Son tclılikc karşısında bü
tün Habeşistan bir tek vücut oldu .. U· 
limıl ce.plıe, sağlam bir bütündür.,. 

Habeş işgüderi Bay l\farkos, mem -
lekctimizle Habeşistan arasındaki ti
caret konuşmalarına 11alı1 devam e -
dildiğini ,.c yakında her iki tarıtf için 

ita ya yeniden onuşmaya 
razı olacakmış amma .• 

Bir İngiliz gazetesine 
Lavalin iki yüzlü 

göre lngiJizleri bedbinleştiref 
siyaset kullanması imiş 

Öne"':siz tedbirlerin Roma'ca tahrik sayılmıgacağı bildiri/il 
Parıı1 20 (A.A.) - Eko dö bileceği kabil olacağı riüdıünül lngiliz deniz bakanl1ğı, Jıa: 

Pari gazetesinin Cenevre özel ay- mektedfr. yı, icabında, petrol tedarik e 
tarı, Bay Mussolininin İngilter~ Romanın yetkeli çevenlerindt: aine mani olmak ıuretly le 
tarafından aüel müeyyidelere ba~ deniliyor ki: getirebileceğine kanidir. 111/. 
vurulmaması tartiyle İtalyanın "Bu önergeler, §imdi.ki mÜf filosunun İtalyanlara I(ı 
Libya ve Bingaziye asker gön - külleriyle katiyyen kabulü kabil petrollarr yolunu kapamak i~ 
dermekten vazgeçmek $Uretinde olmıyan §eylerclir. Ya ce~ri bir w· lan harekatı bu amacı gütıııJ 
Londrada bir önergede bulunmuş rette tleiiftirilmezler•e ~an iti.- dir. 
olduğunu haber vermekte-dir. Ay. bare alınamazlar. Bu Jeğifiklik - CebBJüttarık boğazının kJ 
tara göre, bu önergenin lngıltere leri CenerJreclen beklemek kabi! ması lt:ılyaya Amerika petrO 
tarafından kabul edilmesine ihti- olup olmıyacağından ıüphe edi . rını kapayacak ve bu suretle 
mal yoktur. yoruz.,, ya yalnız İsviçre, Almanya ve 

BlRlCIK OMIT 35 BiN ASKER AVRUPA DEV· vasıta Romanyadan petrol te 
Cenevre, 20 (A.A.) - Bura LETLERINE KARŞ rik edebilecektir. O da. bu ı1l 

da beılenen biricik üm\! tudur: Roma, 20 (A.A.) - Cenova . leketler uluslar ıoıyeteıinin 
Roma betler komite1'inin öner· dan hareket eden 35 bin askerin temel yasağına rağmen petrol 

geıini hemen ve kesin ıurette red · nereye gönderildikleri hakkında rirlerae. 
detmi9 değildir. Reuter ajansı aytarı ile görüşeıı ALOlZl HALA CENEVR 

CEV AY VERMEDEN yetkeli bir ıahıiyet demi§tir ki: ECER ROMA YA GiOER5 
BEKLlYECEKLER "ltalyan kurJrJederinin hare • Cenevre, 20 (A.A.) - B• 

Paris. 20 (A.A.) - Reuter A- ketleri gizlidir. Fakat bunların loisi, hala Cenevrede balunt11 
jansından: hi,biri Avrupa df!rJletir..e kartı tadır. Genel görünür, §U nıe~ 

Entranıiıan gazeteıİnİn Ce serJketlilmediklerini ıöyliyebili dedir: Şayet Romaya ıridect) 
nevre ayları bildiriyor: rim.,, luraa bir daha Cenevreye do 

Bay Musaolini, yarın, Cenevre- . Gene) olarak sanıldığına görı'! yecektir. Bu da, uluslar sos)'' 
nin uzlafma Önergelerine cevap bu kuvvetler Bingazi Vt! Trabluaa ıi ile münasebetin keıi!mesi 
vermeden evvel iki veya üç haf ln gönderilmit bulunmakta.dır. mek olacaktır. 
hekliyeceğini bildirece~tir. Bu HABEŞLiLERiN İSTİKRAZ VE MISIRDA HAVA 
arada, Bay Musııolini lngiltere ve lMTIY AZ IŞLEERI MANEVRALARI 
Franse.yı önergelerinin teferrüa Londra, 20 (A.A.) - · Ch~rtok Kahire, 20 (A.A.) _ Mıt • 
lı hakkmda istimzaç edecektir. ile Habeş elçisi Martin arasında hava manevraları, bilh~ssa ~ 

3S BlN ITALYAN ASKERi yapılan görüşmeden sonra Habe.,. bardunan tecrübeleri yapılı11' ı 
NEREYE GlITl? elçiliği şu bildiriği yaym1ıtıl': tadır. 

Roma, 20 (A.A.) - Reuter A- istikraz ve imtiynı meseleleri Nevyork, 20 (A.A.) - ~-, 
jansı ayları bildiriyor: iki tarafı memnun edecek ekilde cUm.hur Bay Ruzvelt, Ameri~Jôi. 

Bir ordunun iki fırkHını teş - düz~ltilmiştir. Pariı elçisi Bay Strauı ae A 
kil eden 35 bin neferin §İmdi ne · Napoli, 20 '(A.A.) - Doğ\I kanın Türkiyedeki eski el~isİ 
rede bulundukları bilinmemekte · Afrikayr. yeni efracl gitmektedit. MoJ'8&D Tav'ı ve deniz yön , 
dir. Bu aıker Cenevede on ıekb: Cumartesi günü 6000 efrad yük· Henri Ruzvelti kabul etıııı1 
vapura yükletilmi,ti. Bu vapurla lü dört vapur hareket eanİ§tİr, Bu kendileriyle Avrupanın du1 
rın birincisi Eylülün 9 unda ve vapurlar ''Toıca.no", "t>ozzuoli", hakkında görütmüttür. Bu f'ı 
ıonuncuau 18 inde hareket etmiş · "Gange,, ve "Ermani,, cHr. meler hakkında bir ıey sızlll,ı: 
tir. Gianfance vapuru d:in akJarn tır. 

B1J vapurların doğu Afrikasınn gereç yükiyle Masavvara hareket IGIL TERE lTAL y AN TEl4; 1 
gittikleri söyleniyordu. Şimdiye etmiıtir. Abbazia vapuru yarın. LERIN1 SOGUK KAR.ŞIL~i 
kadar hi~ değilse buni21.rdan on özel bir karabinyeri lejyonu götü· ~I 
birinin Süvey§ kanalını geçmesi recektir. Londra, 20 (A.A.) -
gerek idi. Fakat bu sabah Port Sa- haber alma bürosu bildiriyot' 

1 f b .1 LAVAL IK1 YÜZLÜ SiYASET Star gazetesi, yazıyor:. 
itten gelen bir te gra u gemı er- Ml KULLANIYORMUŞ 7 
den hiçbirinin oraya vermadığınt Mussolini, Haheıutanın er~ 
bildirmektedir. Yetkeli çevenler Londra, 20 (A.A.) - Alman ğini tehdit etmekte olduiu ~ 
bu askerlerin kuzey Afrikaya haber alma bürosu bildiriyor: rada bir Tuna paktı projesi' 

.:ı· ı News Chron"ıcle, Bav Eden ib k A t ryan n ve d:ıha de gönderildiğini inkar e,.uyor ar. ra vus u ı 
Roma, 20 (A.A.) ...- Reuter A· Bay Laval arasındaki w>rüımelet su Viyanadaki fatiıt kuklal~ 

jansı Aytarı bildiriyor: müııasebetiyle tunu ya:uyor: kumetinin. erkinliğini ~o.f'\J~ 
Burada timdi be,leı- komites1 lngilizlerin beclbinliklerinitt lngilterenın muvafaka.tını , 

.ebep. len°nclen biri Bav l.avalin i- w it 1 l i ~ önergelerinin, ltalyayı memnun , ya ugraşıyor. ayan e çıs ı 

edecek değiıiklikler yapıldığ! ki yüzlü hattı hareketi ve Franıı-: metinin yeni önergelerini .,e 
takdirde, İtalya tarafır.dan bi : gazetelerinin kullanmahta oldu zaman pek soğuk bir ınuadl 
aytqma esası olarak k~.bul edile· ğu liıandır. Bay Eden ile Bay LC\'•, maruz kt'.lmıtlır. Kendiıirıe 

"Böyle bir teklifi llabe§ler asla ka· 
bul etmez. /mparatorulnl.lz, kabul ct
rnektenae harbi tercilı eder. Harp o -
lur~a bi:lm yapacağımız tedafüi harp· 
tlr. Fakat. iı sarpcuıardıktan 9onra, 
aahrlerlmi~ karşılarındakilerin ya -
kasını salıvermiytceklerdir •. /Ju mu -
hakkak ... Habcşista11 kolau zaptedilir 
bir memleket değildir. Dağlıktır. He· 
le kayalar ••• Çete lıarbi, Habeşlerin 

pek usta oldukları bir harp usulüdür. 
rete harbi karşı&ında tayyareler ne 

uygun bir anla ~maya varıhlcağını =======:ı:a::=====::::;:;: 
söylemiştir. nacağını,, söylemiş olan Türk k:ı-

rJal araaınclaki aon göriı~me. hiç- gilterenin Ha~istan mese~ 
bimoktada memnuniyet verici hiç luılar soıyeteai paktına t 
bir ıonuca rJQ.rmamııtır, ihtimal bir kotarma yoluna girnt~ 
Bay Laval, ancak namuılu biY yeni hiçbir önergeyi jncel 
simsar gibi hareket ettr.ı§tİr. Fa- yanntmıyacağı bildirilmi!ti~· 
kat kendiıinin Bay Muısolinin fpgHi~e Star ga,ı;etesinl~ 
hatırı için Uluılar Sosyetesine ı . yasal muharriri bir lngHi~ ./r 
hanet etmeye daima hal:ır olma yan harp ihtimallerinden b' 
sınclan hala korkulabiUr. den yem bir yazısında ıö1te 

• ... ı 
nün muhafızı ve muakibi olan j kaddes bir Yedia olacaktır. Ge . 
'dost ve kardeş milletlerin atletle- rek galiplere ve gerek mağluplara 
ri, vatandaşlarının teşviklerinden arsıulusal sulhün ve tesaniidiin 
kuTvet alarak fakat daha ziyade mihrabı uğrunda yapt1klarr ferdi 
lstanbulun bln~sever mHhitinin fedakarlıkclan duydukları ruhi ve 
tesiri altında kalarak ruhi ve be - manevi haz kafidir. 
deni tekemmülleri için müsabaka B. Fakis Sakalaıin 

edeceklerdir. Balkanların genç ve Türk kamununa minnettar 
zinde atletleri, atletik bir vicdanla b I 
kardeş gibi sevişerek ve birlik O· u unuyoruz 
Jarak zaferin mukaddes çelengi Yunan atletleri, neticeden e . 
için yarışsınlar, Emin olsunlar ki, 

1 
min ve nikbin olarak Balkan olim

ınununa ( efkanumuıniycsine ) 
minnettar bulunuyorlar. 

27 ki~ilik Yunan atlet kafilesin
den onu, yenidir. Fakat eski ol
sun, yeni olsun bütün Yunan atlet
leri, düıiist ve temiz bir surdte ya. 
rışmağı bilirler. Yunan atletlel'i 
Atinadan hareket etmezden ev -
vel: 

- "Dürüst ve temiz bir surette 
yarıtacağız ve eğer diğer atletler. 
den üstün isek galip geleceğiz,, 

diye söz vermişlerdir. 
yüksek, vazifeleri bütün diinya 
tarafından takdir edilecek ve yurd 
daşlarr candan gelen temenniler
le ve mukaddes bir huşu ve rik -
liat ile muvaffakiyet haberlerini 

Biz bütün Yunanlılar, buse -
gelmişl?rdir. Bu nik~inlik: yunAan neki Balkan olimpiyadını tertip 
atletlenn: ~uvaffak~yet ıçı~ la · edenlerin birçok delillerini gördü
znngelen ıtımadmefsı de verıyor. ğümüz bitaraflıkları ile en iyi ve en 

piyadına iştirak için 1stanbu1a 

tiekliyeceklerd!r. 
Şehirler kraliçesinin güzel çe . 

lenkli mükafatı kendilerine mu -

Yunan sporcuları:, "bu senel<l mükemmel olan, atletlerin kazan. 
Balkan olimpiyadında Yugoslav, rnalarma fırsat vereceklerinden 
Romen ve Bulgar atletleri :ırasın. emin bulwıuyoruz.,, 
da birinciliği Yunanlıların kaza - ~- N. Kapıcıoğlu 

Bu gazete, Bay La vali ilk ıaf1 rip bir mütalea ileri ıümıe)(t( 
uluslar eoıyeteıine verm~ye iki fe- - "12 :!.dadaki ltıılyan h•;iı 
yin mubur edeceği fikrindedir, ları Türkleri de enditeye 
Bunlardan biri•i, Fraansada Bay mü§!Ür. '\f 
LavllldP.n daha çok taraftıırları f ngiliz mehafilinde fı 
bulunan Bay Herriot'un nüfu~\I, kar~ı ltıılyanlar tarafrnd•~ 
diğeri de lngilterenin uluslar ıoi· la~k her hangi bir ihre.Ç ıı; 
yetesinde itleri idare ~tmekte ve tine kanı kuvvetli Türk or . ~ 

birinci mevkii işgal etmekte bu - dan da istifade etmek Jl1 
lunan Fransanın tinden bu mev nazarı it.ibare almmaktadtt• 
kii almış olması. ni meh,.file göre Tfük. 

Paris, 20 (A.A.) - Eko dij şarktakt hldiıelerin ç .,ı. 
Pari gazetesinin Londı a ayları kökünden deği!lirecek ,.,s 
bildiriyor: mühim \'oller oyniyab\lir.,ı 
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lstanbul sıhhi müesseseler arttırma "BORSA·_ .. oıvıet nıminıııar1 ue nıınıırı ısıetme ~mum i~nresi illnlırı 
eksiltme komisyonundan : 

Şi§li Çocuk Haataneıi için 4 kalem levazımı tıbbiye olbaptaki 20-9 • 935 -ı 
!e.rtnaııJnesi veçhile açık okıiltmeye konmuftur. Jilzalarmda Jlldls lprl!tU olanJar, uu • 1 

Sivasta inşa edilecek cer atelyeleri 
eksiltmesi Ek ·ı dn4e muamele sUrenlerdlr. Rakamlar il&. 

C v ıı tme 9 - Birim ... iteşrin - 935 Çarşamba günü saa"< 14,30 da 12 kaJ>8Dll aatıt flyaUarıda. 
t a.ga)oğlunda Sıhhat müi:ürlüğü binasındaki komisyonda }apılacak· ı:----- Nukut 
il', 

Sivasta yeni kurulacak olan cer aielyelerinin bütün müttemila• 
tiyle birlikte in,ası kapah zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

Tahmini fiyatı 2047 !ira 50 lrnruıtur. 
Muvakkat garanti: 153 lira 65 kuruıtur. 
Şartnameler paranı olarak hastaneden ahnab!lir. 

k İsteklilerin cari ser:eye ait Ticaret odası vesikasiyle 2490 sayılı 
a.nunda yazılı belge ve bu işe ye ter muvakkat garanti m~kbuz ve -

1' Bl\nka mektuplariyle belli saatte Komisyona müracaatları. 
(5772) 

....____ _____ ~------~----------------------------------------
Gir eso n Jandarma okulu satınalma 

komisyonu reisliğinden : 
Gireson Jandarma okulunuu aşağıda yazılı yıllık ihtiyacı olan 

~~ dört kalem erz.aklui; le iki ka lem odunu 18 - 9 - 935 den 
.. - 9 - 935 tarıh Pa:rıntesi gün ü tekrar açık eksiltmes\ yapılmak 
Uıere t.emdit edilmİ§tİr . .!lunlardan sıgır eti kapalı zarfla, diğerleri a
çık eksiltme iledir. latekl:lerin oku la müracaatları ilan olunur. (5783) 

Cinsi Muvakka' teminat Miktarı Muhammen bedeli 
Lira Kr. Kilo Lira Kr 

Sıgı: et~ 441) 25 

lnrıik 6 37 
Soğan 24 00 
Beyez peynir 4~ 00 
R.eçel 2?. 50 
Şehriye 33 00 
Zeytin yağ 25 . 50 
1'uru f a.~ulye 105 00 
Nohut 75 00 
Sa.de yağ 90 00 
Zeytin taneıi 75 00 
Pirinç 165 00 
Mercimek 37 50 
lC. biber 6 19 
Odun 195 00 
Odun 56 25 

llllUNNıı~Mıı"'llllllllllll1H1111uıııııııı111111mt1lfllffllll11t1Uldl~H1 

Yurttaş 
Yerli mallarının yabancı malların

dan iyi olduğu yerli mallarının ya • 
hancı mallardan ucuz olduğu ve ni· 
haYet Yerli malı senin malın olduğun
da:,. daima onu al. 

Ulusal Ekonomi 

35000 5950 00 Kapalı 

zarfla 
500 85 00) 

8000 320 00) 
1000 600 00) 
500 300 00) 

2000 440 00)' 
1000 340 00) 

10000 1400 ro) 
10000 1000 00) Açık ek-
2000 1200 00) sil llXl.e 

5000 1000 00) 
10000 2200 00) 

5000 500 00) 
300 82 50) 

260000 2600 00) 
15000 750 00) 

TIY A TROLAR: 

(Büyük bale; Sinemacılık ve 
tiyatroculuk birleşikleri). (IHu) 
amemacılık ve Tiyatroculuk Bir 
]eşiği: Önümüzdeki Sal• akşamın· 
dan itibaren, on be, g~indenberi 
hazırlamakta olduğu temsillerine 
başlıyor. 

llk temsillere ait jro~ram: Pa-
ve zar günü gazetelerle ntşroluna 

Arttırma Kurumu caktır. ilk hafta için fevkalade 
llııı.. ... program hazırlanmıştır. 
·~hh11111t1IMlllllt1111111llllllltı1t111111tflffltll1tnmlflUn ------------------

lstanbul birinci ticaret mahkeme -

Dr. Hafız Cemal 
Daltiliye mütehassısı 

Pazardan batka günlerde sa· 

~~ (2,S dan 6) ya kadar İstanbul 
b ••anyolundaki ( 118) numaralı 
~~at kabinesinde hastalarını 

lll eder. 

O) Mta.yenehane ve 
'23~ '---.'._ yazlık telefonu 

ev telefonu 

Kandilli 

sinden: 
Karolin Servetin Kasımpaşada Ka 

ranlık çeşme çıkmaz sokak 41 N o. lu 
evde Hüseyin aleyhine adliye yangı -
nından en-el açmış olduğu kira ve 
tahribat bedeli olan 1421 lira alacak 
davası yenilenerek mahkemeye veril· 
miştir. Mahkemeye gelmesi için Hü • 
seyine gönderilen davetiye ikametga
hı me~hul şerhile tebliğ edilmemiş ve 
mahkemece H. U. M. K. nun 141 in
ci maddesine göre ilanen tebliğat ic· 
rasma karar verilerek mahkeme 24-

Do k f or 10-9:lS per~embc saat 14 de hHakıl -
Lı. mıştır. O gün için ya1..ılan davetiye 
~liseyin Usman varakası mahkeme divanhanesiıne a _ 
8 sılmıştır. Müddeaaleyh Hüseyin yu -
abık Haseki /ıastanesi dahiliye karıda yazılı günde mahkemeye gel -

mütehcusuu mez veya bir vekil göndermezse gıya· 
14ıeu Lutüf apartımanı saat 4 - 7 e hında davaya bakılacağı tebliğ yeri-

~==================:::::=== __ ne __ g_e_çm __ ek_u_·z_er_e __ il_a_n_o_ı_un_u_r_. ____ ~ 

~KURUN~ 
h lıtelemıze gönderilen yazılar, gazete· 
ıeı.Ctnnek lçl.n ise, zartmm köşesi.ne ( ga

) lceUnıeaı yazılmalıdır. 

ıo ~ılık laUyen okurlar, mektuplarına 
DlUlc puı koymalıdırlar. 

~~an yazılan geri ıöndermekten, 
ltoııuı t.1z yoııaıımı, mektuplarm içine 
Q~ aıı P&.ralarm kaybolmruımdan, na.n 
ltıır, 11ııtkaıı Yazılardan dolayı, dJrektOr -

,.. 11.tıe aoru sorgu almaz. 
'-llblij 

2~mİf •ayılar 5 kuruıtar 

Zayi - Fatih Maimüdürlü -
ğünden almakta olduğum 5347 
numaralı maat cüzdammı kaybet
tim. Y erıisini çıkartacağımdan di
ğerinin zuhurunda hükmü yok -
tur. 

J.:ındürma zabiti miltekaidi 
KEMAL 

Operatör - Ürolof 

Dr. Mehmet Ali 

* Londra 6:t0. - · * Vlyıııa 23, -
* Ntl'fOr~ iM. - * Madrfd !6 -
•Faris IC58. SO * Berile 40, -
• Mlliııo 19:1, - • Varşon 24.-* Brli.beı 8ıt,- • Badapeşte 24, l'O 

*Atına 24, - • BUk.res u. -
• Cenene 8t0 -· • Belgrıd .•6, -

• Sofyı 24, - * Yolı:ehıma 35, -

* Amaterdı rı, 81, - * Altııı 90,-

• Prac 98. - * Mecidiye 53. -
• Stokholm 31, -- * Banknot t:H -

Çekler 
• Loııdrı 6H.- * Stokblrn 3. t 140 

• l'\evyort o.19ıs * Vlyar. 4.2035 

• Parls 12.06 • Mıdrld 5.8060 

• Mlllno 9.7219 • Berlln l,9710 

• Brükse' 4.71- * Varşon 4,208~ 

• Atını. 83.85'lll • Bndıpeşte 4,19.~ 

• Cenevre 2.445:. • Rlllı:re' 101,!">9-

* Sotya 63,59:10 • llelgrıd :ı4.ı!02S 

* Amsterdım f.1711°1 * Yokohımıı 'l.74-

• Pral! IQ,~JS~ • Moskovı 1086 so 
ES H A M 

• iş Bınkas• 9.~ · ı - Tramvay 9,-

l
•Anadolu 24.30 *Çimento u 8.75 

Reji 2. '25 Onyon Dd. -.-
sır. Hıyrtyı IS. - Şark De!. -, -

•Merku: Bankası 57.25 Balya , 
U. Slgona -,00 Şart m. ecza -, -

Bomontl 7,60 feleroa -.-

-latlkrazlar - tahviller 

1 - Bu intaat ve tesisatın ke§İf bedel: 1.380.522 lira 14 kuruş~ 

tur. 
2 - Bu it için isteklilere verilecek evrak ~unlardır: 
A) Eksiltme tartnamesi, 
B) lntaat avan projeleri, &'lb. 

.. C) Fenni ıartnameler, 
D) Umumi farlname; 
E) Keıif hülasuı, 
f) Mukavele projesi, 
G) Vahidi kıyasi C.~yat cetvdi. .,. 
istekliler bu ite a~t evrak ve projeleri (50) lira mulial:jilinde 

Devlet Demiryollarının Ankara ve Haydarpafa veznelerinden alabi· 

lirler. 
3 - Ekailbne 16 - 10 - 935 tarihine gelen Pertemlie glinü 

saat 15 de Ankarada Devlet Demiryolları Umum MüdürlüK lilnasın .. 
da toplanacak merkez birinci komisyonca yapılacaktır. 

4 - Eksilbneye girebilmek için isteklilerin qağıda yazılı te• 
minat ve vesaiki ayni gün saat 14 de kadar Komisyon Reisll~ne :ver• 
mi' olmaları lazımdır. 

A) 2490 No.h kanunun 16 ve 17 inci maddelerine uygun 551B5 
lira 66 kunııluk muvakkat teminat. / 

B) Bu kanunun tayin ettiği ve ,artnamette yazılı vesDralar,' 
1 

C) Bu kanunun 4 üncü maddesi mucibince , bu eksiltmeY,e g1t .. 
•ı913Tlrk Bor.l . 4.90 Elektrik -.- meğe kanuni bir mani bulunmadığına dair imzaları tali~a: Dit 

• U 28,85 Tramvay 31.?0 mektup. .... -
• w IIl 28,65 Rıhtım « -

btltrwDıhlll l 94 12 * Aııadola r 43.- D) Nafia Ba:kanltğm.dan musaddali ehliyet vesiliatı, . _ 
.ırcnt lltltruı 9S. - • Anadola ıı .ııı.- 5 - Teklif mektuplan ihale günü saat 14 de ka"dar ına1'11itız 
• 1:~: .. ~,:am ~~: .r-.~::s:~~ ~1 
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1
·;: mukabilinde Komisyon Reisliğine verilecektir. Posta ile g<in'clerile• 

'ii;;;;iiiôiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;ı;;;;;i;;;;;;;;i;;i;;;;;;;;;iOiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~ cek teklif mektuplarımn iadeli teahhütlü olması ve nihayet Mı ıaat• 

CUMARTESi: 21 EYLOL 

tSTANBUL: - 18,30 danı muıikiıi 
ve hatif muıiki, 19,30 çocuk saati, Me· 
ıud Cemil, 20 Ege caz, 20,30 ıtüdyo 
orkestraar, 21 Bedriye Tüzün, türkçe 
aözlü .....ıer. raebP cq_ ve taQao or"ea· 
tralan, 21,35 ıon haberler, borsalar, 
22,10 plik neıriyatr. 

VlY ANA: - 18,50 gramofon, 18,20 
gramofonla danı havalan, 19,35 Cenev· 
reden Uluı1ar sosyetesi toplanblJDlll 
nakli, haberler, hava raporu, ıpor, rö
portaj, konuıma vesaire, 21,20 kantık 
program, 22,50 filim konuımaaı, 23,05 
haberler, 23,15 yeni tarlalar, 23,55 ko· 
nuıma, 24,10 cazband taktım. 

BERLIN: - 19,05 ıpor yayını, 19, 
15 konuırna, 20,05 keman ve piyano 
konıeri, 20,40 günün akisleri, 21,05 ha· 
herler, 21,15 kanıık muıiki yayım, 23, 
05 haberler, 23,35 ıan ve musiki konse· 
ri. 

BUDAPEŞTE: - 17,05 bir fabrika. 
dan nakil, 18,25 Çingene musidiki, 19, 
05 piyango, 19,10 cazband takımı, 21,1~ 
bir radyo filmi, 23,15 haberler, 23,40 or· 

kadar Komisyona gelmiş bulumn&.u lazımdır. 
6 - Bu i§ hakkında fazla malUnıat almalC iatiyenlerin '.Anhra .. 

da D. D. Yolları Birinci Daire Müaürlüğüne müracaat etmeleri. 
"'- :c2s82)' :<s174)' . ----~ _....,,__....,._...... ~·----~ 

7363 lira muliammetı kıymetli loltomotif, vagon ve emniyet supa• 
pı yayları gümrüklenmi~ claraK tealimi ş:srtile 18 Birinci Teırin 1935 
Cuma günü aaat 15 de Ankar&da idare binasında lCaP.alr zarf usulil• 
satın almacakdır. 

Bu ite girmek isteye11?erin 552 lira 23 Jiuruıluli muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettiği veaikalan, kantınun 4 ncil maddesi :mucibince 
ite girmeğe kanuni manileri hulun madığma dair lieyamıaroe ve tek .. 
liflerini ayni gün aaat 14 de adar komüyon RefsH~-..meler?. la-
zımdır. ı ~ · 

Bu ite ait şartname le\' parasız olara'i '.A'n'liara'da Malzeme llairesin 
den, Haydarpa§ada Tesellüm ve S evk müdürlüğün~en dağıtılmakta .. 
dır. [(5632) 

iki elisiltmesi feslieJ!len ve m uliammen lie"deli 16000 lira olan 
200000 adet telgraf makfoesi bandı 21'-10-1935 Pazartesi günü saat 
15,30 da kapalı zarf usulu ile Anka rada idare binuuida aahn ai'"'lla· 
cakdır Bu ite girmek isteyenlerin 1200 lirahli muvakkat teminat ver
meleri ve kanunun tayin ettiği vesikalar ve ite girmeğe manii kanuni 
bulunmadığına dair beyımname ve tekliflerle ayni gün saat lf.1130 a 
kadar Komisyon reisliğirıa vennele ri lazımdır. Bu i§e aid şartnameleT 
Haydarpafada Tesellüm ve Sevk müdürlüğünde ve Ankarada malze-ı 
me dairesin~e parasız ofarak ·.ı:ağıt dmaktadır. " "5707'' 

Uk eksiltmesi feshedilen ve muhaınıMn lie'deli 8856 lira oluP, 
miktarları a§ağıda yazılı olan yat ak e,yaaı 7 -- 10 - 935 Pazartesi 
günü aaat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında 
satın alınacaktır. Bu işe girmek is tiyenlerin 664,20 liralık muvakkal kestra konseri, 1,10 haberler. 

BOKREŞ: _ 18 os ıüel m ik' 
19 

teminat vermeleri ve kanunun tayi n ettiği vesikalar ve ite girmeğe 
20 konser, 20,05 k~nferans, 2~~5

1

' gra, manii kanuni bulunmadığına dair beyanname ve tekliflerle ayni gün 
mofon, 20,50 konferans, 21,05 cazband saat 114,30 a kadar komis!'On reisli ğine vermeleri lazımdır. 
takımı, 22,35 haberler, 22,50 g~e kon- Bu işe ait tartnam,·ler Hayda. rpaşada Tesellüm ve Sevk Müdür• 

"";;ri," 23,20 yabancı dillerde haberler, lüğünde ve Ankarada Malzeme dairesinde parasız olarak dağıtıl .. 
23,30 konserin devamı. maktadır. 

TULUZ: - 20,05 halk tarkılan, 20, 200 tane pamuk §İlte; 30 tan~ seyyar karyola §iltesi; 1600 tane 
25 Rus orkestrası. 20,35 haberler, 20,50 yatak ve yorgan çarşafı; 200 tane küçük, 1000 tane büyük yasdık 
hafif musiki, 21,10 filim musikisi, 21,2\l yüzü; 50 tane küçük, 300 tane büyük baş yastığı, 200 tane cibinlik. 
filarmonik orkestra ve koro, 22,05 "U- (5770) 
ğurlu kız" operetinden parçalar, 22,35 
muhtelif ıololar, 22,50 radyo fantezisi, Muhammen bedeH 44973 lira olan lokomotif, tender ve vagou 
23,25 opera orkestrası, 23,35 haberler, band!l.jları 5 lkinciteşrin 935 Salı günü saat 15,30 da kapalı zarf usu-
23,50 cıı.zband, 24,20 ıarkılar, 24,35 Ar- tiyle Ankarada idare binasında sa tın alınacaktır. 
jantin orkestrası, 24,50 eğlenceli sahne Bu işe girmek istiyenlerin 3373 liralık muvakkat t~minat ile 
ler, 1,05 radyo fantezisi, 1,20 haberler. kanunun tayin ettiği veJikaları, kanunun 4 üncü maddesi mucibine~ 

ı.--------------------~ 
Takvim 
Gnn doğuşu 
Gün batısı 

Cumartesi p AZAR 
91 Eylill 2'l Eylill 
2' C. Ahir ~3 C. Ahir 

s 4) 

18.10 18,19 

işe girmeğe kanuni mani~eri bulunmadığına dair beynname ve teklif~ 
lerini ayni gün saat 14,30 a kadar kom1syon reisliğine venneleri la· 

zımdır. 
Bu İ§e ait şartnameler 220 -~ uruş mukabilinde Ankara ve Hay. 

darpaşa veznelerinde sabbnalrta•j ır. (5579) 

Sıb&h aamuı ~.06 S.08 

~!::~::: :~~ :~ Kültür Bakanlığından: ~:dre:!nı defitt1ren aboneler 25 kuru§ 
ler, 

Bevliye mütehassısı ylmatssaı" namaz• 19·4:l l9.4t Bu yıl Kültür, Tüze ve Tarım Bakanlıklariyle Harita Genel Di-
~ .. 4C6 •• 07 
~ haıcııı aaı. Olkaa JUdarla realmlerliı Köprübaşı: Eminönü han telefon 21915 Yılın grçen gilnlen 26ı 26.1 rektödüğü hesabına yabancı memleketlere gönderilecek taiebc!erin, 
_ ...... ,.._İİİiiiiiiii~t ~ken~dbl;_l~!:ln~ıUr~-;._iiiiiiiiiiiiiiiiiii.J.J nııı11111111ıııııııııuuıııuıııııııııııı.uıı.uııııııııııllllllllllllllllllUJılllllltll ı ... Y.ıl•ın•k•aı.an-cü.· n.re.rı ___ , o•4---·•ıo•a-•l yar§ıya girmek üzere çtklı klan Fa külte vey& okullara mürac aat müd-

deti bu ayın sonuna kad;1r uzatılmıştır. .(5774) 



ABONE ŞARTLARI: 
Yill.ık ~aylık a aylık AYiık 

llemleket1mf.zde 71SO '20 2315 110 
Yabancı yerlere 1350 7215 tOO 115() 
Post& birliğine ı 

gln:xılyen yerlere1 1800 e:ıo 1500 180 

l'Urldyentn ber posta merkezinde KUBUNa abone yazılır. 

YAZI VE YONETIM YERi: 

latanbu.I, Ankara caddesi, ( VAHJ'I yurdu) 

ildare: 24370 
reıe.ton JYazı işlen: 1 24379 

,., · Telgra.t adresi : KURUN lstanbul 

PO!lta lrutmu No.. f8 

__________ ._. __ ~------------,_,---..------zw:-------··---------------------------------------------------------------------------~-----------------------------------------------------------~ 
r-B·a,-ağ·n-ıı v-e-Ro·m-aU-zm-ay-a k-&l'f-1--·---...... ı.===-=-== 1 s t 1 k 1 i 1 L 1 s e s 1 --::-. 

H AS I~ Direktörlüğünden: 
15 1 -ilk Orta ve Liıe kısımlarına yatı ve gündüz, kız ve erkek ta~~be kaydına devam olunm 

KAL M • N H 2- Kayıt için her gün saat 10 dan 17 ye kadar gelinebilir. 
) İl 3 - lıtiyenlere, kayıt şartlarını bildiren öğrenekten bir tane parasız olarak fÖnderilir . .... ........ ·- --· ·-·· 

1
.:::::::::::ı::m=-==::ı Şehzad•b•t• Poli• karakolu k~rşmnda. T•lelo~: 22534 ı:-.:::::r.::::=:=-

~•A•l•a•b•e•y-H•a•:•N-o•.•3•0•·•3•5--·-•· ·-.-·.· •···•·· ·•· · ·.--···--·~ z :ro~lDANUAll 

Kullanınız, bir tecrübe ka.fidır. 
Sabı depoıu: 

Benzin, yağ ve gres eksiltmesi 

Ankara otobüs işleri direktörlüğünden 
Kapalı zarf usulile ~0/9/935 tarihinde eksiltmeye konu'. mut olaı 

benzin, yağ ve gres şartnamesınde bazı ıleğitiklikler yapılmı~ olduğu~ 
dan ~(eyfiyet yeniden ilan olunur. 

1 - Teahhüt edile::ek şeyler ayrı .ıyrı eksiltmeye konulmuıdu.
Şöyleki: 

Benzin Yağ 

250 den 350 2ı; den 35 
tona kadar tona kadar 

tahmin bedelleri: 
Benzinin 12·7 750 lira. 
Yağın 1O,500 " 
Gresin 5,000 " 

Gres 
10 dan 20 

tona kadar. 

2 - Benzin şartnamesi 639 ku ru~a . Yağ ve gres §artnameletı be 
delai~ Ankara Otobüs İdı:.resincien alınabilir 

3 - Eksiltme kapalt zarf .:.sub ile yapılacakdır. 
4 - tik teminat: 
Benzin için 7637 ,t.; liradır. 
Yağ " 181.5 " 
Gres " 375 " 
5 - Teklif mektubları 30/ Ey ul/935 P~.zartesi saat 14 te kadar 

Anlrnra urayı otobüs id~resine verilmesi la~ımdır. 2609 "5518'' 

Jandarma genel komutanlığı Ankara 

' ( 

sat!nal~a ko~isyonundan: '~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Oineği ye evsafının te.mamiyk aynı olmak gereğiyle ~~300)met 
re kışiık \f!lbiselik kumaş 30/9/93~ pazartesi günü 1aat ( 10) d' 
Jandarm:ı Genel Komutanlığı ku. ağında kapalı zarf usul:!: le satır 

a.lınacaktır. Kumatın ba metreJı ne (255) kurut değer '!)içilmittir 
istekliler eksiltme saatinu.en bir saat önceye kadar 2490 ~ayılı ka 
nunun (2, 3) cü maddekrindeki belgelerle (439) lira 881 kurutlu~ 
vezne makbuzu veya baı..ka mekt..ı bunu havi teklif mektup 
lannı komisyona \ erilecekti r. Örneği komis~ ~numuz -
da ve İstanbul Jandartr.4' muaye.ıe kurulununda her gün görecek 
leri ve şartnamesi paraa•:r olduğu. (2533) ( 5488) 

iŞLETMESi 

Acenteleri: Karaköy - Köprübaşı 

Tel. 42.~62 • Sirkeci Mühürdar zade I•-- Han telPf on: 22740 --•I! 
1rabzoiı Yolu 

VAT AN vapuru 21 eylul CU
MARTESl günü saat 20 de Ho
paya kadar. "5697" 7214 

;r··rl<:· ava urumu 
Büyük Piyangosu 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

zengin etmiştir. 
19. cu tertip 6. ci keşide 11 1.ci 7 eşrinde 

~--~--------:-------· 

Usküdar mıntakası tahsil Aqvabk Yolu Büyük ikramiye : 200.000 Lirad 
•• d •• 1 •• .., •• d MERSiN vapuru 21 eylul 

IDU Uf ugun en: CUMARTESi günü saat 17 de Ayrıca: 30.000, 20.000, 15.000, 12.000, 10.00 
Madde 1 - Üsküda~ Mıntakası tahsil Müdürlüğü dairesile bağl. Dikili'ye kadar. (5746) liralık ikramiyelerle beheri ( 50.000 lira) lı 

~lan Cahsil şubesi için ·25500 .'<ilo Rumeli meşe odunu ve 22 ton kok • ------------ -- iki mükafat vardır •• 
kömürü açık eksiltme suıdile a!ınacakd~r. Mersin Yolu 

2 - Eksiltme 21 gün müdde:le 2/ 10/ 935 çarşamba gü11ü ıaat 15 ÇANAKKALE vapuru 22 ey- ••••••••••••••-••••••••-

~:ı:;:~::~:d~:~iye cadciesi 
98 sayıl tahsil müdürlüğü binasında i ~~!ep~:;a;.ü~~7~~t lO da Mer- !11111111111 1 1~111111111 11111111111 111111111~1111111 İJlllllllllll 

----------- - · 3 - Odun için temitı3tI muvakkate 22 lira 95 kurut kömüriçin 29 - s ) " • k B k 
lira 10 kuruş talih olanlar•n sö:..ü geçen daireye müracaatla:, (5609> 1 rabzon Yolu ' :--:c e ant an ast 

ERZURUM vapuru 22 eylul = Tesis tarihi: 1888 
Tornacı alınacaktır 

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

olma mahalleri bilahar:ı bildiri\ mek üzere bir istida ile Umum 
Müdürlüğe müracaatları . "5346'' 

ALENi TEŞEKKÜR 
Sevgili kocam Kuleli askeri mekte

bi resim öğretmenlerinden binbaşı 

mütekaidi Rıza Caddebostanmda bir
denbire ölmüştür. Ölümü anında bu -
Junanların gösterdiğ i yüksek insan -
lığa ve ölüsünü mezara kadar takip 
etmek zahmetinde bulunanlarla ge -
lenlere candan teşekkürlerimi bildi -
ririm. 

Müeyyet Rıza 

Göz Hekimi 
Dr. Şükrü Ertan 

Babıili, Ankara caddesi No. 60 
Telefon: 22566 

Salı gÜnleri meccanenclir .. 
. 

I stanbul üçüncü hukuk mahkeme
sinden: 

Fatma tarafrndan Beşikta5 aka -
rctlerde Şair Nedim caddesinde 23 
sayılı Mustafanm kahvesinde mukim 
Çolak Ihsan aleyhine açılan 93:ij1121 
~o. lu boşanma davasında Çolak Ih -
sanın 12-9-935 tarihli meşrubata na
zaran mezkur ikametgahı terk ede -
rek halen nerede oturduğu anlaşıla -
maması üzerine dava arzuh:ılinin iJa· 
nen tebliğine mahkemece karar verii
diğinden kararı mezkur mucibince 
mahkeme divanhane!.'line asılı dava ar
zuhali suretinin on gün zarfında ce -
vap vermek üzere kendisine tebJiği i· 
lan olunur. (V. No. 9212) 

SabJbt: ASIM US - V AKIT matbaa.~ı 
Neertyat dlrektörtt: Refik Ahmet Seve~gO 

PAZAR günü saat 20 de Rize-
ye kadar. "5787" ~idare merkezi: /S1 AN BUL (Galata 

lstanbul asliye birinci lıukuk mail- 'ı 
kcmesindcn: _ 

l\faseh Torosyanın Yeni cami kar- == 

şısında 94 No. da Ohanes ve Garhis == 
Kegonyan aleyhine açtığl alacak da -
vas mda tebliği muktezi dava arzu -
hali suretinin müdde.aaleyhlerin ika - 1 

metgahrnın meçhuliyeti hasebile H. 
U. l\f. K. nun 141 inci maddesi muci
bince yirmi gün müddetle ilanen teb
liğine ve muhakemenin 18-10-93:> 
tarihine mUs:ıdif cuma günü saat 14 

Türkiyedeki Şubeleri: 

Istanbul, (Galata-Yeni Cami) 
lzmir, Mersin 

Yuoanistandaki Şubeleri: 
Selinik . Ati na. Pire 

Her nevi Banka muamelatı. 

1 1~11~ 1111~11 11111 1111111111 lllllllllllllllllllllllllllllllllllil"llll! il~ !llll lllllllllllllllllllllll~llllllllllllllllllllll~~I 

Nafıa Bakanlığından: de talikine karar verilmiş ve bu hu -
susa müteallik dava arzuhali ve da

Yetiye de mahkeme divanhanesine ta
lik edilmiş olduğundan mumaileyhle
rin müddeti mezkQr zarfında cevap 

Bakanlık ihtiyacı için muıham men bedeli 7590 lira olan 230 
kok kömürü Bakanlık binasında te slim şartiyle kapalı zarf uıul 
eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 3 Birinci T eşrin/935 tarihine rastlayan Perşembe 
Yermediği ' 'e tayin olunan giinde da· saat 15 cie Ankarada Bakanlık Malzeme Müdürlüğünde yapılacs1' 
hi bizzat gelmediği ve yahut bir yekil 
göndermediği takdirde muamelei mil- İsteklilerin tekliflerini Ticaret Odası vesikası ve 569.251 Hr. 
tcakibei kanuniyenin yapılacağı mez- muvakkat teminatları ile birlikte 3/ Birinci T eşrin/935 Perşembe g 
kar arzuhal ve davetiyenin tebliği saat 14 e kadar Malzeme Müdürlüğüne tevdi etmeleri lazımdır . 
makamına kaim olmak üzen• bermu- istekliler bu husustaki şartnam eleri parasız olarak Ankara da, 
cibi karar ilan olunur. (V. No. 9213) kanlık Malzeme Müdürlüğünden alabilirler. 2612 "$64!? 


