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7 Gömböşle Konuştuktan Sonra 

Hitler,Memel'in Yakininde Bulu

C ek 1 er nan Koenigsberg' e Hareket Etti 

2 indde : 

S Uncüdc: 

Peyami Safa'nm fıkrası : 
" 1'nlebc cinayetleri " -
~rhan Selim'in !ıkrası : 
"Bır fıkrıı" - Siz ne dersi
niz ? - Şehır haberleri. 
Ankara telgrafları - Fe
lck'in fıkrası : "Erkek olan 
kadınlar ", 

ita/ya Beklenen Teklifini Geciktirdi 

Akdenizde Fransız - ingüliz Elbirliği 
için Pazarlıl< Devam Ediyor 

4 iıncu4e : 

5 incide : 

6 mcıda: 

Memlekette TAN - Şat
ranı;. 

Son haberler - İcmal -
Matmıızcı Doktor. 

İ,_ı:ı;ır yolcuları - Sağlık ö
gudu - Sevişmeler, evlen
meler. 

Habeş İmparatoru ilkönce Kuvvetlerini Geride 
Tutacak, Durumun Açılmasını Bekliyecek 

7 incide ' 
8 incide 1 

9 uncuda: 

Guzcl san'atlar. 
Dunya gazetelerine gôrc 
hlidiscler. 
Kazan Hnnlığmm son gün
len - Faydalı bilgiler -
Hikfiye. 

İngiltere Ve 
Uluslar Kurumu 

İtalya Habaistana karşı harekete 
geçtiği takdirb lngilterenin Uluslar 
Kurumu miJındaki müeyyideleri 
tatbike tarafta ~lduğu malUmdur. 
Yirmi giındenl11 İngiliz diplomasi-

i, Fransa başu olmak üzere, Ulus
lar Kurumuna aJ olan bütün devlet
leri bu nokta üıfind~ toplamıya ça
lışmakta idi. Bu jdefıne varmak için 
de İngiltere il".,~, •u•~nııa mısakr 
im.uıl:ım kla girjliklerı taahhütleri 
h.ttırlatmaktadır. 

Vaziyet 
[Dün gelen haberlerde, Habeşis

tandaki durumun herhangi bir dü
zene girmekten çok uz.ak olduğunu 
bildirmektedirler. lngiliz. ve ltalyan 
menfaatlerinin clbirliği ile korun -
ma•ı için, ltalya hükumetinin lngil
tereye teklifte bulunacağına dair 
dün gelen haber henüz. teeyyüt et
memiştir. lngiliz.ler, böyle bir tek
lif vôki olsa bile, bunu iki taraflı 
bir görügmc mev.zuu yapmak ve Ce 
?evre çerçevesinden dışa çıkartmak 
ı!lcmccliğini aöylüyorlar. Habeşista 
?a gelince, imparator seferberliği 
ımuılamıştır. Bir hal ta sonra davul 
larla ve mahalli vasıtalarla ilôn e
dilecek olan bu seferberliğe rağ
men, imparator gene kuvvetlerini 
~nrnn otuz. kilometre kadar geri
srnde tutacak ve vaziyetin inkİ§af ı
nı bekliyeccktir. 

l Dün bu hususta aldığımız. telgraf 
ar onuncu sayfamız.dadır.] 

Bu vazıyetin alurılığı şundadır 
ki şimdiye kadar ~sakın müeyyide
kılni tatbıkten k nan İngiltere, 
rnüt>yyid l rin tatbi c taraftar olan 
da Fransa fdf. Roll ansızın degiş
mesi, Ingiliz diplom~sinin Uluslar 
Kurumuna karşı g üğil siyasada 
esaslı hır tebeddul r}nnsım nu t;ı. 
ı;ammun ediyor? Yoks~·alnız ltalya
H beş davasına münhar bir politika 
oyunu mudur? Zihinfde beliren 
bu suale herkes kendi ~ımma göre 
cevap verirken, Fransıı hükumeti, 
lngıllz hükumetinden bu noktadaki 
gôrüşlerini izah ctmcsinfCSm~n is
tedi. Fransız tıükumetiniJngiltere
yc gönderdiği notanın huıa:ıır bi! su
alden ıbarcttir: İngiltere ı:P~ş!stan 
hakkında misakın müeyyiderı~ı tat
bika taraftar olduğuna göre iler~c 
Avrupa kıt'asmda da müey~cl:rın 
tatbikını istilzam edecek birazıyet 
meydana gelirse, İngiltere buazife
}'i yapmaktan kaçınmıyacal ~ı.? 
F nsanın sorduğu sual diploJ1 lı
s~nın.Qan halkın anhyacağı di16ev
rılince, u demekti: Bizi 1ta•Ya 
~arşı Ha~ş istiklalinin korudl~ 
lÇ~n harekete te vik cdiyorsunuzJ''• 
guzcl. Misaka karşı sadakatimizi ,._ 
ter~ek için istcdiginizi yapalım.,_ 
kat ılAe:de Almanya da Avusturya? 
istiklalıne tecavüz etmeğe kalkışırt 
bu defa da siz bizimle beraber yür\ 
vecek misiniz? 

1ngilterenin Fransa tarafından 60 y ENİ HATLARIMIZ 
rulan suale vereceği cevap bütüfiç k H 
dünya tarafm?~n ~iıy~k alaka ile er eş attı 
beklenmekte ıdı. Çünku Avrupanın 
batısındaki istiltükoyu korumak nok-o A 1 
tasında İngiltere her türlü taahhütle- a Ç f ıyo r 
Te giriştiği halde Orta Avrupa ve 
d?ğu Avrupa sın~~ları ~~lçkında şim- ~nkara, 30 (Otel aytarrmız bildiri
d~ye ~a~ar taahhude gırışmekten çe- 3) - Şimdiye kadar Çankmya ka
kın~ıştı. ~ransanm sorduğu sual, dolan kısmı açılmış dcmiryoı hat
ln~ılt.~reyı,. Habeş işi dolayısiyle tf ray döşemesi çok ilerlemiş ol
mUşkul vazıl:'ette bulunduğu bir sıra- d;fndan Çankırrdan 120 kilometre 
da bu taahhUtıcri kabul ettirmek için ·ı~ki Çerkeş kazası merkezine ka-
bir sıyasa oyunu da telakki edildi. ~ llan kısım da yakında işletmeye 

[Arkası 3 üncüde] a 
3

1!~ bulunacaktır. Cümhuriyet bay 
A. ŞUkrU ESMER ç (Arkası s üncüdeJ 
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Mt.hiş Fırtına 
E ~ 

Dün Akşam Cresunda 
On Yedi Kişi (pğuldu 

Kamutay 
Bugün Açıhyor 

Ekseriyet o 1 u r s a 
ruznameye geçilecek 

[Özel aytarımız bildiriyor] 
Ankara, 30 

Kamutay yann öğleden sonra top
lanacaktır. Yarınki toplantı fevkalade 
toplantının ~ir devamı olduğundan, 
başkanlık dıvanı seçuni gibi formali
teıer olmayacak ve ekseriyet bulun
dugu takdirde, ruznamedeki işlerin 
gorüşülmesine geçilecektir. 

'.A ~ i'r ~ Genel sekreterlik bürosu, kamutay 
, ' ,.. /' yaz tatiline girmeden evvel, ba ılarak 

• üyelere dağıtılmış bulunan işleri tarih 

1 

sı.rasr:ıa göre tanzim ederek, ruzname 
yı hazırlamıştır. 

Ha_bcş • Baıkuman uıı ·~"'er tny<n Yarınki ruznamede göze çarpan iş-
cdılen Gen ral Dede Vond Wossen [Arkası 3 üncüde] 

REJiM DAVASI 

Selanikte Yeniden Kanlı 
Çarpışmalar Oldu 

Giresun, 30 (özel aytarınuz bildiriyorf Bu akşam şiddetli 
bir fırtına oldu. üç yelkenli, üç motör ae:f11a":~a battı. Bunla
rın içinde bulunanlardan on yedi kişi her°Jf. gozü önünde, çok 
feci bir surette boğuldular. Diğer altı kişi·-~lden halat•atılmak 
suretile kurtarılabildiler. 

Telgraf, telefon hatları yıkıldı ağaçlar rildi. ilimizin her 
tarafı ile tel muhaberesi durdu. Şiddetle der eden ~~ırtmanın 
daha yaptığı hasarın hakiki plançosu henüz 10:;1 _degılir. 

[fırtın mn ba~ka Yerleııde yaptığı tahriH' ır aldığımız 
.. herler l Ouncu sayfanuzdadır] 

Atina, 30 (Özel aytarnnız
dan) - Hürriyetperver partisi 
lideri Sofulise Se13nikte yapılan 
karşılama töreninde cumuriyet
çiler ile kralcılar arasında bir
çok çarpışmalar olmuştur Cu
muriyetçilerden Dingas, Mav -

rokordados ve Mısırlı Oğlundan 
mürekkep bir heyet Makedonya 
genel ilbayına başvurarak cu -
muriyetçilere karşı yapı'arı mri
I)asebetsizliktP-n sikayet etmiş
lerdir. 

[Arkası S lncidcl 

Buranın son se~im dolayısile Litvanyaya 
karşı bir gösteri olduğu söyleniyor 

Berlin, 30 (A.A.? - Havas Ajansı 
Aytan bildiriyor: 

Hitler - Goemboes konuşması iki 
saatten fazla siırmüştür. Bu konuş -
mada yalnız Gocring hazır bulunmuş
tur. Evvelce Mncar Başbakanı ile an-
cak 25 dakikalık bir gorüşme yapan 
Von Neurath, gbrüşmede hazır bulun 
mamıştır. Akşama dogru, Goemboes, 
Avusturya elçisı ile ltalyan büyük el 
çisini kabul etmiştir. Eiyasal çcven -
ler, bu iki diplomatın kabulünü, Ma
car - Alman konu malarmın, Avustur 
ya - Ma~ar ve ltalyan - Macar dost
luk ilgilerine hiç bir §ekilde zarar ve
recek mahiyette olmadığım göster -
mek isteyen bir hareket olan tefsir 
etmektedırler. Goemboes, bu akşam, 
yahut yarın Almanyadnn ayrılacaktır. 
Oteki taraftan. Hit1erin doğu Prusya 
sına ani hareketi siyasal çevenler a -
rasında gerçek bir hayret uyandırmış
tır. Çünkiı Bitler, ilk defa olarak Ko 
enigsberg'e hareket ediyordu. Litvan 
yaya kargı bir gösteriş olarak tefsir 
edilen bu hareket, Hitlerin Memel se 
çimine çok büyük bir önem vermek
te olduğunu göstermektedir. "Memel
deki Alman kardeşleri'' ne son bir ça Litvan:yanın merkezi olan ı<ovno 
ğm yapmak i.ızere Hitlerin bir soylev 
vermesi beklenmektedir. mış ve polıs işe karışmıştır. Birçok 

Gömböşün ziyaretleri 
Bertin, 30 (A.A.) - Gömböş biri

biri ardı sıra Schacht, Hess, Göebelsi 
ziyaret etmiştir. Bunlar çok kısa sü
ren nezaket ziyaretleridir. 

Birçok yaralı var 
Kleipcda, 30 (A.A.) - Alman seç

menler, seçim dairesine girerek seçim 
komitesi üyelerini dovmuşlerdir. Bu
nun üzerine bUyuk kanşıklıklar ~ık-

yaralı \•ardır. 

l O ki i yakalandı 
Memel, 30 (A.A.) - Juknaiciai'de 

çıkan hadiseden sonra 10 kişi yaka· 
lanmıştır. 

Seçim sandıklan mühürlendi 
Klapeida, 30 (A.A.) - Juknaiciat 

ve Agluonenai'de çıkan hadiseler müs 
tesna olmak uure, dü~ku gün sı..ikü
net içinde geçmistir Seçmenlerın yüz 

{Arkası 5 incide] 

......... ---~ 

2000 Lira Mükafat 
Veriyoruz 

Türkiye Ev Krali~esi k·m olacak? 

Müsabakamız bütün 
Ev kadınlarını 

Alakadar edecektir 

) 

MUS4BAKAMIZ: 1 - EV TERTiBi, 2 - DiKiŞ, BiÇKi, NAKIŞ. 
3 - ÇOCUK BAKIM/; 4 - YEMEK PiŞiRMEK MEVZULARI 

UZERINDE YAPILACAKTIR. 

Müsabakamızda dört mevzuda kazananlara ayn ayrı 
mükafatlar verilecek, Müsabakamıza girecek olanların 
fotoğraflan gazetemizde neşrol unacaktır. 

Müsabakaya girme şartlarını ve 
dağıtılacak mükafat 11 arı yakında 
ayrıca ilan edeceğiz. . ..................... ~ .. ~.-•. , .......... . DM 
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DUSLJNDUKC[ 
TAL~BE. CiNAYETLERi 
Daha birkaç gün evvel, iz. 

tniz San'at Mektebinde, resim 
muaUimini öldürdükten sonra 
bir çukura düşerek parçalanan 
talebenin ürperttiği tüyler dim
dik dururken, dün de Kabatq 
lisesinde almanca profesörünü 
bıçakbyan başka bir talebenin 
bnh aergüzeftini öğrendik. 

Bir yıl içinde kaç vak'a! Ay
larca evvel Samsun lisesi riyazi
ye mn•Dimj V edadm evine de 
bomba konmuf ve en ziyade 
mektep talebesinden füphe edil
mit olduğu halde fair yakalana
m~tı. istanbul liselerinden bi 
rinde de bir cerh vak'ası olduğu
nu hatırlarız. Anadoluda birkaç 
talebenin bir kültür müfettifini 
taşa tutarak yaralacbklan da 
henüz unutulmadı. tstanbulda 
Alman mektebi talebesinden bi
rinin kıyafetini değiştirerek 
vemedarm gırtlağına sanlcbğı
m, boiuftuldannı da birkaç ay 
evvel gazetelerde okumuftuk. 

Türk kanunlan ve terbiye e
saslan, muallimin talebeye hafif 
bir tokat atmumı bile yasak et
Mİ4 oldup halde, bizim talebe 
muallimlerine tokat değil 
tokat değil kurfun, tokat d!i!f 
bıçak. tokat değil bomba atmak 
hakkını kendilerinde görüyor-
1ar. 

Ayni neviden bir vak'a serisi
nin bir yandan tam bir kültür, 
bir yandan da tam bir cemiyet 
maeleai haline koyduğu bu hl
diee, "ne aJç.khk 1,, diye fiddet· 
li bir nefret ~ omuzlar
dan silkip atılarak poliee ve a· 
dalete havale edilip ıeçilemez. 
Hayır! Burada alelide zabıtan 
blarmm bmuhk. aşk veya 
h~ psikolojilerini qan umumt 
bir kültür ve terbiye davası var
dır. 

Meselenin dibini kazıyarak 
parma~ köküne kadar u
zatmanak bütün o atılan tqlar. 
bıçaklar, bombalar, kurşunlar 
üç bq muallimi değil, mektep
lerimizdeki bütiin bir disiplini 
ve ahl4k niz~ devirecek ha-
le gelir. Burada polis. hikinı ve 
kültilrcii elele çalışmak mecbu
riyetindedirler. 

Peyıml SAFA 

Tiitiin " içki budab 
G&mek " lahisarlar Bakanhğı 

034 ydmm ufi ve pyriufi hhdat 
lleaapJan üzerinde tetkikler yapmak· 
tadır. Bu lıuauata ıereken blinço bir 
baltaya •dar bitirilecek ve Utlf du· 
rumu kabı olarak anlaplabilecektir. 
Umuldufuna ıare titttlnden 32, içki· 
!erden dart buçuk milyon lira olmak 
llzerc pJritaft bir hlldaf elde edil
mlftir. Bu mikdar hhdatm ıeçen ee
nelere aabetle normal olduiu anJatıl· 
maktadır. 

Sdalaat Bakam Ankva1a aitti 
Tıüyadald slçmaa itlerini incele

IMk bere lluratlıda yapılan toplan
tıya mpuhk ec1en Sallık " ao,..ı 
Yardım 8'1rwm Dr. Refik Saydam 
diin lltanbula ıelmtt ye üp.m Anka· ._g,_ hateket etmlftiı'. Dr. Refik Say· 
.... casmen itleri lseıine buırı.dı
lı nıporu Bqblbna nrecektir. 

, No. 4S 

Cumbadan 
Rumbaya! 

At,on ı,ı için 
Yeni tedbirler 

Afyon itleri berinde Ekonomi Ba· 
kanlığı ile temaı etmek üzere Anka· 
raya giden Uyuıturucu maddeler ift
hiları ıenel direktöril Ali Sami, dün 
sabah şehrimize dönmiiJtiir.Aldığıımz 
malilmata göre, alman yeni tedbirler, 
dahildeki iı ihaal temevvtiçlerinm ba
rice akıetmeune ve Afyonda1ci fiyat 
haaaaaiyetinin •peklillsyona vasıta ot 
masma ••ydan vermiyuektir. Yapı• 
lan yeni organizMyon fudlir: 

Geçen senelere alt afyOnlardan mtı
nasip bir mikdar dnlet ihtiyat stoku 
olarak lnhilar anabann4a tutulacak -
tır. Eak'i .tokun 500 181ldıjı her sene 
satışa verileeelr ve IAtq amanı Ey

UU sonuna kadar mallarını lnhiılara 
vuen qhu veya kaydettiren banka
lar heaabma lnhiarda aÇJlac:ak cari 
hetaplara d<Srt ayda bir n hariç catlf 
fiyatından ardiye, agorta. alım ve ... 
tun manipü14syonJan ve anaUzJeri am 
balij, idare maaraflan ve bnunt ko
misyon brşıhğı olmak O.ere yüzde 
15 indirildikten sonra yatmlmak ıu
retile terriye edilecektir. FAki mallar· 
dan ardiye alınmamaktadır. 

Bu usule dbi olmak iateadyen es
ki mal sahipleri inhisar idaresine va· 
ziyetlerini bildireceklerdir. Senelik sa 
tışlar, yeni mahsul ile temin edilecek 
ve her yıl yeni mahıul alındıktan aon· 
ra utrt ihtiyacmdan fazla kalan mik
dar bir kontrol altında imha oluna
caktır. Bu suretle yeni stok birikme· 
terine ve köylf1nUn elinde mabıul kal
maıma meydan verilmiyecektir. 

Oniimilzdeki senelerde afyonun fi
yatı ile miktan bir muvazene halinde 
tahavvül edeceğinden kiSylUnilft eline 
maJı.uUine mukabil sabit bir umumi 
bedel geçebilecektir. Mal u .oldukça 
fiyat yillrlelecek, çotaJmca niebet d~ 
bilinde ~ektir. Bu ndyette çift· 
çiniıı nıenfaad çok ekmek delil. an • 
cak: morfin derecesi yilbek ve temiz 
toplanımf maJ yetiftinnektir. inhisar 
idarea ilin ettifi veçbile temiz top
lanmq afyonlan eneli utm alacak· 
trr ve tesell&m günleri allkadarlara 
bildin1ecektir. idare yeni afyonları, 
Emanet deposuna tealim ırritile ve 
peşin para ile, alacak ve 11ruı gelen· 
lere haber verecektir. 

Diğer taraftan. Afyon inhisan ida .. 
ı esi yeııl &lıt fiyatlarını bugtlrı l1ln et
miJtlr. Buıtmden itibaren inJıisarm 
Emanet depolanna afyon kabul edll
miyecekt!r. 

f 4 1 
Gazhane hat$& ~l~ a~or 
Yeni yapılan Kadıkiy • Gazhane 

battım~ dUn teeribeleri ,.pılmıttır. 
Hat busiinden itlbl'ras ftlemele açıla 
caktır. Bu m~ o dnr halkı 
ilk tramvayı karfllayacaldJr, bu arada 
bazı liylevler nrileccktir. ltaıı1ıkly 
halkı yeni hattan çok memnun olaw"' 
lardır. Allkadarlara tepklriir telgraf• 
lan gcmderecelderdir. 

Hayvan ıeraiıi buıün açılıyor 
ElıJt 1iayvan 1er.,lili. bup saat 

14,5 da ıtdirnebpıda belediyenin fen 
nl ahırlarında ilbay tarafından açıla· 
calrtır. Sergiye bu sene 25 kısrak, 48 
tay, 16 boğa, ıs inek olmak üzere 104 
hayvan~· Ser&L üç gün bal· 
ka açık bulundurulacak. perpmbe gll 
nil kapanacaktır. Milkifatlar, perıem 
be ehli daiıtılacaktır. 

Oai..,.itede batüa dertlere 
betlamJOI' 

UniYenitede kayıt " kabul mua• 
melesi dün aJqam bltmiftlr. augila 
relrtarthl lfllıt sayı.ne denelotf bat 
lanacaktır. Rektar bu ll:Sylninde Unl 
venltentn kurulutundan tbndfye ka• 
dar ıeçlrdlli teldırıtll d""*i •e bu 
sene aud gabplar.apu anlatauk • 
tır. 

Ne Dersiniz'? 
TALEBENiN PARASINA GÖZ KOYULA'MAZ 
lıılanbul Tram&JC17 Şirketinin 

garip 6ir tat.be ücret tarilen ucrr
tlır. au tarileye 6ÖNI, ancak, on 
fııet )'Clfana kcıclar olan talebeler 
6u tenmatlı tari/eden üıtilaJe 

eıf ebilirler. Y Cifi 16 i geçrrÜf tale· 
hler, tam iicr.t Uemelı mecbari
yetintletlir. 

Hallnılıi taleh., daima talebe, 
,,ani tloima qni ,.rail allıncla ya
flyaA bir ~ir. Y Gf larlıuun 
talehnin mali uaiyeti ü.nnd• 
n• ~ili llir deliJüdilı ~ 
•u bir türlü h.tiNrniyarus. 16 
)'OflllCI ••lotiı 6ir çoeaA., Aenu 
orfomeldep ı.feNsülir. Brmdan 
tonra, nan oe Üf yd 4alta aiNft 
hir U.. tleoren oqnlır. 

LU.ye deoam eden pctıJJew 
tla ha tenaiLitlı üc,..t tarilai tat· 
6ilt edibrutlitlir. Çocuk, on altı ya· 
fUUI 1Huer ,,..,,... ne bir yerden 
••lir 6aflar, ne tle bir 111C1CfG g• 
pr. BilôlıU, lise;,. wirbtd, iter 
~an ıala.a ,,...,.,._ oilaiıae 
tlalaa .,,,. 6ir 7iilı olmlıl• IHrrflar. 
Liaeye deoam eflen ~ı.r, or
tcımekeh n.......,.. eoleriıulen 

tlalwı -- .. mıı.,.. 6itnNlt, dolo-

)Qile mutlalıa tram11e1y a 6inmek 
mecburiyetindedirler. 

Mektepler açıldı. Sabah ak
fClm, binlerce yaıırunı11n · tramvay 
duraklonntla beklefti iini B.Örece
iiz. l.tanbul Tramı~ay Şirketi, 

yollann müuıacleaq~iiini ileri aii· 
rerelı., aabalalan tal-.beler için mu

ayyen NGtlerde taılebe arabalan 
tahrik etmiyor. Hir; olmaa.a. tale
be bilet tarilaini bütün liae ta
lebaine tatbik etn1elidir. Mektep
lerimi• 1ıo,...,.. Türk yoımıları 
pnden güne artıyor. Birçok Türk 
ailai .aenllin ol.Jufu için, çocuğu
ncın biliin ilaltiYQf lorını lôyiltile 
temin edebilcliifi için çocufanu 
,,..11.teb• •J;ntl•rmlyor. Türlı ço
cufanan 6ilgi,.a olan heoaüa. da
ycınanuycıralt. bin bir mahrumiye
te il.atlanıyor ıı• çocufuna okut
mal• çıılıfıyor. 

Böyle 6ir ailenin, 6iı,i çalılan
na lıOfUfClll ~lılonntlan maddi 
Wr hldemefi tlüfiinmelı 11icdan· 
.... olar. 

Bu W;rl• difüni)WllS. 

Siz ne dersiniz? \. __________________________________ ~ 

K•r•denlzde 
Pırlın• durdu 
Uç Silftdenberi Karacleniade devam 

eden fırtına din tamamen yatlpmf 
ve geri kalan aeferlere bqlınmqtır. 
Cmrmteei aqu. 11at on dokuzda 
letanbulda kalan Bartın upuru o ge
ce denbln fulalrfmdan dıpn çıka· 
maımt ve Büyllkdereden ancak dün 
aabab aynlabilmİftlr. 

Amua limanında beklemekte olan 
Antalya vapurundan denü tiearet )'5-
netgeane -... bir maltmat plme
miftir. Cuamu@li ..... beklenmekte 
olan Antalpmn. buda u,,,.rmnza 
dekımeai o.it ~dit. 

latanbula • ftl'acak olan CUm-
1ı;::ı,- 41t•an Sinop limanmdan 
a ~· Cllmhuri
yet, ....... sini beklenecektir. 

Uç PJ!ıldell .beri.. ..Eteiti lim•nmda 
havanıq ,ntıpa11nı bekleyen Gilney
ıu vapuna 'C\tın ıqam saat l 8 de hma
na ıelmittir. Güneysu, bir günlük Si
nop • Erelfl yolunu ancak diirt gün
de yapabilmit ve nihayet Eretlide de
mirleyen 24 remi slbi orada bekleme
.,. mecbur kalmıftır. 

P09ta npurlanndan bqb yoluna 
devam edeaüyen ıs filep te din •
bah limmdao a,nlnqJerdır. 

Doluda Glmrlk 
iti• rl 
ŞeıuiQüsde bulunan Giinırllk •e in· 

hhatlar ltUttttar.ı Mil Okuldq, diift 
~ileclen IODfl laıu.tlar ytinetaeain• 
de JU dinktir KUnlr Hlllrevle gG. 
riipallt Ye IUt 11 de GümrGJrlet ida
resine ıelmlftlr. Aclil Ok:uldq, dolu 
Werimiıdeld atmrtlk işlerini cazden 
ceçirmelt •e yeni tefkll olunan ~tin
ctl ıenet iapelrtarlGk balıeainde gere
ken mubafua tepilitr eualanm tffoo 
bit etmek için pe~be &Unii Kara• 
4eıılıe hafeket edecelctlr. MUıtqar, 
bqbauı prk ıedslnden ctandUkten 
eonra ip~ ettiil if1er Olerinde met-
pl ola~ •e bil&• içinde yapılacu 
ttfldllt 11Ukında tnhlaarlar Bakanlı· 
ima bir rapor verecektir. Tetkik ce
slainln bir buçuk ay drmeai umalmü 
tlldrr. 

ld. ......... hepelnl ,. yapar,.,. ,..,. 
tırlldı. .. ~ bilmem ki.-. 
Hncl blrinI dtlttıııeJim? Htptisıi de 
Mil mi yapardm1 

-Beni 
- Pakat dedikodudan ~kinmea 

misin? Haydi mahalleyi bırak. enoe-
1& annen ne der? Bunları diltflndUm 
ben ••• 

Dedikodu 61, bftfm oflU hak
kında anneahain tlyledilJlerinl de 

Telefon kablolarını 
Bozan b6cekler 

Son yatmurlar, telefon ıöriltmete
rtni de epey ıtıçleftirmiftir. Kablo bo 
ru1anna Ana olan böceklerin tahrip
leri her yatmurdan sonra oldup gibi 
bu defa da meydana çılmıl1 ve muha
berelerin bosulmuma bunlann sebep 
oldutu anlqılmqtır. Altı d)fli an1a· 
mma gelen Sinoaylon Se:adentatum 
adlı bu böcekler, kurtun borulan del
mektedir. Açılan delikten yapnırdan 
sonra ıu girmekte ve kablonun ıauu
tiyetini bozmaktadır. Bilba ... bu gi· 
bi bosukluldara Kadıkay • Haydupa· 
p şebekesinde teıadUf edllmittir. 

Telefon idareat. ıebeke Userinde i
cap eden tedbirleri almıt- •• mUhabe
reyi çok düaenll olarak bir cOn için· 
de temin etmiftir. B6ceklerin tahrip. 
)ednden kablo ve ~ ~· 
bilmek için zırhlı bcıftıUa i&tiyaç var 
dır. Eski Telefon aoıyetesi Kaeımpa-
18 • Sütlüce hattı üzerinde böcekler
den çok zarar gordüğü için yalnız bu 
ıebekeye ıırhh kablo okqk.pd~ 
tir. Biitf.ln şehir şebekeeinin nrhb 
lo ile defi4tirilmesi iae tahkikat ve 
zaman iti ıörülmektedir. 

Telefon idarai. devir ve tealim iti· 
ni bitirmif, abonman beaaplan üzerin· 
de tetkiklerine batlamqtır. Teaiaatta 
yapılabUecelr yenilikler, ancak kanun 
~tktıktan aonra tayin edilebilece~r ••• 

Turiam ofiıi 
BaJktnlar aruı turizm komhyonu 

yakuula tıoplaııtılanna baflayacakta'. 
Bu lausuata ıerek:en buırhldar bitiril 
mit. 'btı d.li komiayon tarafından dU
zenleMn raporlar tlmamlanımftır. 
Rapodann ea1a maddelerini toplayan 
umumi turizm ofiıinin de kurulma• 
umulmaJctadır. Turizm rslabatına en 
önce lttanbuldan bqllnacak ve hasır 
llnacak turizm plinma göre bir ba • 
yındırlık programı dU.enleııcelctir. 0-
flıin kontrolU altında plii, otel ve ei· 
Jence yerleri ile aynca özel bit gez • 
ıin tqkilitı yapılması da düttinülen 
naılar içindedir. 

tu.ırüat ne oluna olsun Sellmln ev
den Ptmlli OGll bQtUn dflnyacJa yat. 
nıa barakıyormUf sibi tetirli idi. l• 
temiyordu, Selimin gitmesini istemi
yordu: 

- Hayır 1 dedi, kalacabın l 
Selim Cemilenin dizlerine doiru 

bqnu indirerek: 
- Fakat ruhum, iyi dttıilıı bir ke

re, dUtUn Jri... 
Cemile ayalmı yere wrarü tek-

KUÇUK HABERLER 

• Avrupada bir tetkik geziainde 
bulunan Türkiyenin Amerika elçisi 
Skiner dün dönmü.ttür. 
. • Jiavalann yağmurlu gitmesi say 
fıyede oturanları ürkütmüt ve mek -
tepler de açılmıı olduğundan •ayfiye· 
lerden şehre göçler batlaDll§tır. 

• Dairelerde kıt mesaiainin tatbi· 
kına bugünden itibaren başlanacak • 
tır. Daireler sabahları saat 9 da açı
lacak, 12 de öğle paydosu yapılacak· 
tır. Saat 13 te tekrar açılacak, 17 de 
kapanacaktır. 

• Ilktetrin genel aylığı bugün ve
rilecek: ir. Ucretli memurların eylül 
aylığı dun verilmiftir. 

• Trakyaya yerlettirilmekte olan 
göçmen itlerini Sıhhat ~ nı Refik 
ile birlikte yerinde tetkik eden lakin 
ve Nüfus Genel Direktörü ıehrimize 
ıelmİftİJ'. Yarın Ankuaya gidecütir. 

• Iatanbul ilbay Muavini Htidai 
Karataban dün lstanbul Kamutam 
Gener'1 Hali•i ziyaret etmiıtir. 

• Şehir TiyatrOIU bu alqaından iti 
baren kıtlık temsUlerine batlayacak
tır. 

• 6000 lira sarfile Belediye Kara. 
ağaç meımhaana iflıembe ve blnak
lar için bir iskele yaptıracaktır. 

• Yumurtalı maddelere bazı yer • 
terde yumurta yerine boya kanftml· 
dığı görülmüttür. Bu &lbiler tiddetlt 
cezalandınlacaldardır. 

• Evlerdeki yajmur borulannm 
kaldırıma kadar matılmaclıiz ve bu 
auretle akan suların aıçrayarak ıeıen 
ıeçenlerin elbiselerini kirlcttiii ıörtn 
mUftür. Botulann matılmaaı yeniden 
tebliğ edilecektir. 

• 29 Tqrinievvel Cumuriyet bay· 
raınında yapılac:ak meruim banrlık • 
Janna beflamak isen yümda il •• 
tubayın bafbnhlmda bir komla)'Oft 
kurulacaktır. Kod8yonda Halk Par. 
tisi. lıferkea lııllNIMlan1ıp, KUldlr, 
Polia, Denb " idman lttlfaklan de
leıeleri bıılWıacaldardsr. XomiılJOll 
büyük bit proıram buırhyacUtır. 

• Puk ot.elde bulunan Macar 1e
flri Mariatai, 1&bUleyla 1lam Patri-
11 l'otyoeu ayuet etlDifdl Patdk, 
vekili Poll Karpoe'u iileden ....., 
Park otele cöndermlt ve ıiyaretl W. 
etmiftir. 

• --=-=ı~r.· 

giliz aeflrl ei'cl Loren lnllmti· 
deki hafta içinde I ..... dinecek· 
tir. 

• Posta, Telgraf Geaeı Dlrelrtlril 
Nuif. ıehrimUde bul._..p mUcl
'det içinde tetkiklerine denin etlblf ve 
Beyoğlu po1taneande meşgul olııaut
tur. Genel Direktor, gördüğü lüzum 
üzerine Beyoğlu poetanesi memurla
rından birine i§ten eJ çektirmiştir. 

• Ywws atletlerine kupa vermek 
iizere ıebıiıNM plea Atma:...-,. 
Kotiyu Rum Pattijild ilyaret etmJt. 
tir. 

• Balatköy Çimento Solyetui Qe.. 
nel Heyeti, dUn liltden aonra fevU. 
ilde olarak toplanmqtır. Oeneı He
yetin içtimaını isteyen yüade 10 bi1-
se tabipleri toplantıda bulwımamatJ.ar 
dır. Rmnamedeld maddeler tlaerinde 
göriljmeler yapıhmf, idare mecliaiae 
itimat gCS.terilerek heyet aynen hıra· 
lnbruftır. 

• Görilleıı lilsmn lserine enelce 
Babnlık emrine lhnan lstanbul Em
niyet ikinci 9ube yatdirektötll Sabri. 
dünden itibaren eski ...Uaine bq
lalDlftlr. 

• Yeni Ttirlc • Yunan tecim anlaf
mUI bucünden itibaren tatbik aaQ
aına girecektir. 

• GUmrUk ve lnhitarlar Genel Dl· 
rektörtı Mitat, benU. hmlrden daa· 
memittir. DirektiSr lnbiaar idarabıiıl 
patlayan barut depotu üa~rinde ince• 
lemeler yapmq, kasayı yerinde tttkik 
etmiftir. lmdrdeld tOtGn " BaıBm il
riinlerini de &öaden ıeçkınekte olan 

BlJDA B~NDhN 
BiR FIKRA 

~adına doyulmaz, üattinde 
derın derin dü,ümneğe ~er 
bir küçük fıkra işittim. Şöyle 
ki: 

Büyük Savaştan önce Alınaıı 
sosyalistlerinden, amma sahici 
sosyalistlerden birisi bir kitap 
çıkanruf. Çıkarır a, bunda yazı
lacak ne var, demeyiniz. Alıııan 
sosyalisti kitabını çıltanr çıkar
maz, başlatnış, irili ufaklı bütün 
burjuva ve küçük burjuva mat
buatında bir medih, bir bravo 
bir af erin vaveylisı. ' 

Sosyalist bu methü aena kar
şwnda afallamış bir. Alnuf sa
kalnıı ele, başlamq d~ünmeye. 
Ve kendi kendine demi' ~ .,_ 
kitabı bunların böyle befenişle
rine bakılırsa ben mutlaka bir 
hata i•ledim, bir yanlıfllk yap
tnn." 

Kitabı bir daha gösden geçit-
mif. Ve hakikaten yanl!f bir 
halt kanştırdığJlu anlamış. Ki
tabı toplatnuf piyasadan. llıta
snu düzeltmiş ve yeııident=· 
llllf. Bu aef er eski ınethü yı 
yapanlar kilfürü, kala has
mıflar. 

Ve bu küfür yağnrtuu' altnı
da neşesini bulan liıtadı: ''itte 
timdi hataaız bir eaer }&Zcbğı
mı anlıyorum., demiş •. 

Fıkra bu kadar ... 

Orhan ~ELiM 
1 

- Kalacakıun f ı,• i a uandı ve sonra bir 11çra· 
Selim yalvarıyordu. Cemilenin fıtta kalktı. Hemen evden çıkmak 

mantıfma, duyplarma, aJrhna. m..>e Selindn babaımı görmek istiyor· 
fma milracaat eden kib utak •• wu. Niçin? Ne yapacak? Bilmiyor. 
mubut, muntazam a6zlerle onu iJr. Çabucak glybıdi •e aokap fırladı. 
naa çalqtı. İlilerek dis1erini öpU TeYkifhanerıin nerede oldutunu da 
yor: bilmiyordu. lıfahalleıdn bakbJına 

- Senden aynlmak: ister aormak ibtfyatauhpu yaptı. Oradan 
lmkin var mı bUn&? Fakat vasiyf Sultanabmede gitti- Tevldfbaneyi 
~ biliyorsun. Yea.cemiD ,._. bulmak. bele N.U beyle k..,.k 

hıçy~~bmm kelilen Cemil/ m~d~ni almak için çok Cüçlük 

arçrayıtta ayağa kalktı. Sellmt, çeJıanitti. 
nünde durdu, parmapu bavadtı· Nihayet, lçerde delil. bahçe a,.. 
byarak: aınm parmaldıtı önünde biribirleri-

- Son defa olarak bir daha ~1- ne temas etmemek prtile konuşma-
yorum: Kalacaksın 1 d•dL ..1. ıanna izin verildi Selimin bab&u 

Selim bll1 &nu ınantrkt ohq ~ • 
•et etmek iatiyordu: pumaJdağm &ltine geldiil ~ C.. 

- Cemile, Od ,a.em.j. mileaia ylltinl cffriince ha e ir-
Diye titri,- .e ya11aa letlt ldtdi ve Wıt töri: ''Aman ~ ne 

töze b&flarken. CelllDe ~ kadar kıramsl Nenlı var? Nigla tit. 
Yirdi; bpdln ~ Oda- rfroıtunus1,, cllye IOrmalr olcla. 
dan ve koridordan pisti. c:.:,ı:ir te1 e17U~rdo. 

Tirtir titriyordu. e~ 
Annesine ~1 le fa. - balh lrapı. bu ıup1ı .. 

medi. Odama bp111ds: ken- B ftlphel. - tera blkln adamlar. 
disini yem•i• ptnım a ıelt- arkaamaM "9 'blabakk. bu 11dlt 
miyec&tini ıöyledL Hill yor, Be- 1.Uı ODU~· tıkaınqtı. Selfmtn 
lime kartı biç heaapta harJ: babıuı ona hayretle bakmıya deYlm 
ketinin sebebini •. hlf- ederek: 
teY dilıttııemlyorclu. ..... - ltabaau mmn. nllcbm. a• 
den gelecek anulama var, ..a..a.. -'din1 .u.... aorclu. 
bır1ktr. Bir llteiin .......- pA _,. 

( Arkall ftl') 
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Mektepler Açıldı 

MAAŞ YER iNE ucRET Adliyede 

ilk Tedrisat Kadrosu Gefdi 
Kadro Mevcudu 256 dır ERKEK OLAN KADINLAR 

Evkafta Maaşlardan Elli y · T · ı 
. L. T enı ayın er 

Bın ıra asar r uf Ya pıl ıyor Ankara, 3?, (Özel a>:tanı:nı~ bildi-

Bu devrede okullarda ikmale kalan 
talebenin c;oğu terfi etmiştir 

Ne dcrlcr&e desinler, kadınlar için 
erkekle~mck ve erkek olmal· bir ga"\ 
yedir. Son çağın kadınlan nraıında 
cinsinin husuıiyc:.lerine tam bir sa• 
dakntle bağlanıp kalanların yanıbn
şında kocaman bir çokluk, hep erkek 
işine, erkek kılığına, erkek karakteri
ne göz dikmiş duruyor. Bunu görüp 
te hala kadının kadın kaldıfına inan
mak bönlük olur. Kadınların böyle 
kdıkça. )"Bşııyış ve alışkanlıldarca cr
kekleşmeğe doğru gidişi i beni er
keklik n:ımına tasnya düşürmüyor 
dersem yalandır. Çiınkü vazifenin mi 
uzvu, uzvun mu vaz.ifeyi doğurduğu 
henüz kestirilmiş bir ~ey değildir. 
Kadınlar böyle erkek işi yapıp gider
lerse günün birinde et'kekle cbilirler. 

riyor) - Yuksek tasdıka ıktıran c-
[Ozel aytarımız bildiriyor] den yeni adliye tayinleri şunlardır : 

. .. .. _ .. Ankara, 30 Malatya a~l~-· ihtisas ~'.111k~mesi 
Evkaf Genel Dırektorlugu memurları aylıklarının tevh't müddeiumumıligıne başmu~de.ıumu 

d"Jüne dair olan kanuna ilişik cetvelde bazı d w • 'kl'kl ı ve ta- mi muavinlerinden .~h~et Lutfı, !'c-
a u ki l"' ih k d K egışı ı er yapıl- rine temyiz raportorlerınden Halıd, 
ına~_ı hakk!nda ,.aY. a ya ın a .a,:11utay .. G.:nel Heyetinde gö- Behisni hakimliğine K~hta hakimi 
rüşulecektır. Bu layıha, ıdare teşkılatını kuçultmekte ida · Mustafa Reşit, BaJıkesır azalığına 
meınur ad~dinden 76 v~ maaşlarından 50.000 lira kadar b~;~~ Kilis hukuk h~kimi Ali R!z~, • Uşak 
6arruf .temın etmektedır. azalığına Manıs~ ceza bakımı .Feh-

Layıhanın bir maddesine göre, tek kadrolu k . mi, İstanbul aslıye ~z.alıgma eskı Ge-
17 18 ve 19 derecelerden acıtacak 1 aza memurları!~ libolu müddeium.uı:nısı Mu.zaffe;. Sam 

, . uncu ~ yer ere, kadastrodakı sun ceza hiikimlığıne, Kırşehır ceza 
maaş emsa~ hasılı, kısmen. veya tamamen ücret verilmek üzere hakimi Hamdi, Amasya azalığına lm-
memur tayın olunabilecektır. 1 roz m. u. Cemal, Ordu azalığına 

Ve nitekim üç dört gün evvelki ga. 
zetelerden öğreniyoruz ki; hastanede 
bulunan iki kadın ekel< oluyormuş. 
Her şeyi anlıyorum, fakat kadının et• 

kc olurken neden hastaneye gittiğini 
anlamıyorum. Kadınlık bir hastalık 
mıdır ki; erkekliğe geçerken h stanc
ye uğruyorlar. 

Altı Saylav 
Seçilecek 

Ankara, 30 (Özel aytarnnız 
bildiriyor) - Başka vazifelere 
tayinlerl:lde.~ dolayı istifa eden 
saylavlaı\a olenlerden inhilal e
den altı . yJavlrk _vardır. Bunlar 
için yakıtıa kısmı seçim yapıla-

Parti Grupu 
Toplanıyor 

Kayseri ceza bakimi, Zeki, Yabana
bad'a eski Rize ceza hakimi Cevdet, 
Sultaniye hakimliğine Antalya ceza 
hakimi Ahmet, Vezirköprü azalığına 
İslahiye müddeiumumisi Hadi Torol, 
Sulh hakimliğine Sorgun müddeiu
mumisi Ahmet, Nallihan hakimliğine 
Arabsun müddeiumumisi Mehmet Ce 
mal Manisa ceza hakimliğine Bursa 
cez~ hakimi Yahya Naci, Çiçekdağ ha 
kimliğine Manisa ~iıddei.~mu?1i mu~ 
vini Tahir, Manısa muddeıumumı 
muavinliğine Çiçekdnğ hakimi Avni, 
Antalya ceza h§kmiliğinc Rize müd
deiumumisi Kadri, Menemen ceza ha 
kimliğine Nevşehir müddeiumumi 
muavini Ahmet Kemal, Adapazarı 
sulh hakimliğine Erçiş müddeiumu
misi Süreyya, Sandıklı ceza hakimli· 
ğine başmüddeiumumi muavinlerin
den Nafi, Bolvadin milddeiumumiliği 
ne Nezip müddeiumumisi Necati, 
Kandira ceza hakimliğine 1şkilip 
müddeiumumisi Hamdi, Dinar ceza 
hakimliğine Kandira hakimi Sabri, 
Gebze muddeiliğine Gerze müddeiu
mumisi, Celal, :Manisa ceza hakimli
ğine Uzunkopriı müddeiumumisi Ce
lil, Uzunköprü müddeiumumiliğine 
Bozcaada müddeiumumisi Mehmet 
Zeki, Gerzeye :Manisa aza muavini 
Hikmet, Sivasa hukukçu Mustafa 
Burdura Celal, Balikesire Necmed
din, Kütahya muavinliğine Mehmet 
Taki. Sökeye Osman, Urlaya Meh
met, Karaburuna Dörtyu· . • "Jn Ka
zim, Muta Manisadan Mehmet Sabri, 
Eşmeye Bahçeden Sami atanmışlar
dır. 

1935 - 1936 okuma ;yılının ilk gününde talebeler 
Belki siz aldrnnıycmaunuz: Ben ta• 

aalanıyorum. Gitgide kadınlıktan gel
me erkekler nrlı.)or. Bunun sonu ne 
olacak bilmmı. Ote taraftan kadın
larm da düşünmeleri gerektir ki git
gide adetleri azalıyor. Gerçi diycbİ· 
lirler: 

caktır. 

A.lmnnf1an yedi profesör 
ıagırılıyor 

'Ankara, O ( Ö~el ay~arnnız 
İ>ildiriyor) - . ~~ı. Cografya, 
Tarih fakü~51 .. ıçın ~Almanya • 
dan yedi p~sor çagırılacaktır. 

iki ü~ cezası 
Ankara, 3 (Özel aytarnnız 

bildiriyor) -~dapazannm Ne
zirpazar kazt:ıdan Hüseyin i
le Tarsustan tleymanın ölüm 
cezasına çarpllmalan hakkın
daki karar ve syalar Kamuta
ya verilmiştir. 
~ 

Jki Bakan Antaya döndüler 

. A.n~ara, 30 (özel aytarnnız 
b~~dırıyor) - Parti grupu bu
~~erde bir toplantı yapacak, 
hukfırnet siyasal durumu hak -
kında parti üyelerine izahat ve
recektir. 

Hava k urum una 
üye olanlar 

Ankara, 30. A. A. - Hava tehlike 
sini bilenler : 

Şehrimizdeki bütün lise ve 
ortaokullar dünden itibaren 
derslere başlamışlardır. Bu yıl 
derslere sabah 9 da başlanmak
ta ve günde beş ders okunmak
tadır. Okullarda ikmale kalan 
talebenin çoğu terfi etmiştir. 
Haziran devresine nazaran mu
vaff akiyct derecesi çok iyidir. 
Ancak talebenin bir kısmı maze
retlerine binaen henüz imtihan 
olmamışlardır. Bu sebeple ge -
nel durum henüz tamamen an
laşılmamıştır. Mazeret imtihan
larına 15 Birinciteşrinde son ve
rilecektir. 

Orta tedrisat kadrosu 

olan ortaokulun o civarın ihti
yacını karşılayacağı düşünüle -
rek Çamlıca ortaokulunun ka
gatılması kararlaştırılmıştır. 

Bu okulun yerine yeni bir ilk
okul açılacaktır. Bu suretle üs
küdardaki ilkokul çağma gelen 
talebe çokluğunun önüne geçil-
miş olacaktır. 

Uk tedrisat kadrosu geldi 
Istanbul ilk tedrisat kadrosu 

hazırlanarak Kültür Bakanlığı
na gönderilmişti. Bakanlık kad
roda incelemeler yaptıktan son
ra tasdik etmiş ve dün Kiıltür 
Direktörlüğüne göndermiştir. 

Bu yıl kadro mevcudu 256dır. 
Fakat bu yekfıne öğretmen ve
killeri dahil değildir. 

- Azalsın. nzal ın da değerimiz 
artsın!. 
Yanlı§ fikir değil.. Yalnız dikkat 

edilecek nokta şudur: Böyle bitevive 
kadınlar erkek oldukça günün birinde 
kadın yalnız müzelerdeki kııdifeJerl 
ile tarihten evvel yaıamıı bir mahluk 
olarak kalmasın ... 

B. FELEK 

İngiltere Ve 
Uluslar Kurumu 

[Baş tarafı 1 incide) 

Finans BakaFuat Ağralı ile 
Gümrükler Btnr Ali Rana 
Tarhan bugün nbuldan şeh
rimize gelmişler. 

Vapurlarolaylık • 
Ankara, 30 (~l aytanmız 

bildiriyor) - Gleri limanla
ra uğrayan vapu a kolaylık 
gösterilmesi ilba ara bildi -
rildi. 

Mehmed Hacı Zülfü oğlu Halil 
Viranşehir 40, Hacı Bekir Adana 20, 
İsmail ve Mchmed 20, İbrahim 20, 
Mustafa 20, Arif Köşker 20, Ali fab
rikacı 70, Naci 20, Ali Galib 60, Sü
leyman 20, Koço Kondopolos İstan
bul Tellal 30 bir defalık, Koço Kon
dopolos 20, Nisim Samuel Alvo 20, 
Şapkacı oğlu İsrael ve kardeşleri 20, 
iş Limited Ş. ihracat ticareti iş han 
300 bir defalık, Banka Komerçiale 
İtalyana 500 bir defalık, İpokrat 
Zctpon lisesi direktöı·ü 24, Aleko Ki
ko 27,24, Cirkokis 23,40, Eleni 28.08, 
Bayan Ana Vasiliyadis 20.40, Turan 
alçı fabrikası 20, Turan Alçı fabrika
sı 20 bir defalık, Ali Riza 20, Evye
nias BelvU bah~esi sahibi 60, Davut 
lstiklal caddesi 20. 

Hava Kur:umuna iki bağ veren 
' yurttaş 

Türk Hava Kurumu İstanbul Şu
besinden : 

Kamutay 
Bugün Açılıyor 

Yeni açılan Kumkapı ortao
kulile Ortaköy ortaokullarına 
talebe kaydı sürmektedir. Muh
telif okullardan bu yeni okulla
ra verilen 1100 talebenin yer
leştirilmesi bugünlerde bitecek 
ve bu okullar da Birinciteşrinin 
ilk haftasında derslere başlamış 
olacaktır. Yeni iki okulun öğ
retmen kadrosunu, dün Kültür 
direktör vekili Mehmet Emin 
Ankaradan getirmiştir. Gene) 
ona tedrisat kadrosu da Kültür 
Bakanlığınca hazırlanmıştır. Bu 
günkü postadan çıkması beklen
mektedir. 

Dün yabancı, azlık okulları -
nm öğretmen kadrosu da Kül
tür Bakanlığından gelmiştir. Bu 
yıl 15 açığa Muallim mektebi 
mezunu t~yin cdiJmiştir. Bun
dan sonra da bu okullara yalnız 
Muallim mektebi mezunları ta
yin edilecektir. 

lstanbul Kültür Direktörlüğü 
Kültür Direktör vekili Meh

met Emin dün sabahki trenle 
Ankaradan şehrimize gelmiştir. 
Mehmet Emin Ankarada Istan
bul kültür işleri etrafında Ba
kanlıkla temas etmiştir. 

İngiliz hükumeti nihayet bu suale 
cevap vermiştir. Metni dun gazeteler
de çıkan bu cevap okunduktan sonra 
da Ingilterenin Uluslar Kurumu mi
sakı ile tayin edilen müeyyideleri her 
zaman tatbika hazır olup olmadığı 
söylenemez. Cevap Fransanın sordu
ğu suale cevap vermemek ıçin kale
me alınmış bır dıplomasi vcsıkas.ı ol-
makla beraber, İngilterenın Uluslar 
Kurumuna ka ı vaııyctinı aydınlat
mıya yardım etmesi ıtıbarilc entere
sandır. Esasen geç nlcrde Timc:s ga-
zetesi de yazdıgı bır başmakalede bu 
noktaya enteresan bir cumle ile te
mas etmişti. Londralı arkada ımız de
mişti ki: ingıliz ulusunun n zannda 
Uluslar Sosyetesi ıstatukonun deva
mmı temin ıçin yapılmış bır kuruı:ı 
değil, vaktile savaşla elde edılen neti
celerin banş yolu ile başarılmasını 
temin için kurulmuş bir te§~ilatt.ı~: 

Kadıköyünde 'Moda caddesinde 107 
numaralı evde oturan Bay Haçik 

Yunanlılarla y tecim Bağdasar Barutciyanın Kartal İlçe-
anlaşm& sinin Pendik ve Dolayba Karyelerin-

Ankara, 30 ( öz@Ytarımız de Tasarrufu altında bulunan iki kıt'a 
bildiriyor) _ Yuna~rla yeni Bağ yerini Türk Hava Kurumuna 

· l {ı yarı bağışlamak suretile gösterdiği yük-
t~~ım .. an aşm~sı. ~s . n sek vatan severliğine alenen beyanı 
gumruklere bıldınle~r. . teşekkürü bir vicdan borcu biliyoruz. 

r 

YENIY ATLARIMIZ 
~ tardfı l incide J 

1 
:n:1i~i? en uzun güneli, yatı beli güne
lı ıçınde 20 - 30 dakikalık bir yo1cu
l~k ~apmak fır a ını bulacakları gibi 
şımdıye kadar memleketin iman yo· 
!unda yapılmış olan işlerin değerli bir 
tarafını görmekle de zevk duyacaklar 
dır. Bu hat Filyostan sonra asıl hedefi 
olan siyah cevherin bulunduğu büyük 
havzaya girmeğe başlamıştır. 

Bugün Filyostan sonra Çatal ağzı
na kadar birinci kısım ve Çatal ağzın
dan Zonguldnğa kadar ikinci kısım 
üzerinde pek mühim, önemli işler ya
pılmaktadır. Hattı yapmakta olan Ab 
d~rrahman Nacidir. Bu kısımlarda 7 
hın metre uzunluğunda 16 tünel var
dır. Köprülerin sayısı da 77 ye var
~aktadır. Hat üzerinde toprak işleri 
1 ıtrnek üzeredir. Bu sahada 2400 ame 
e çalışmaktadır. Tünellerin açılma-

• . sında . en mükemmel aletler ve kuv-
Çanhrrr - Çcrkeı • Ereğlı - Fı(J Vctlerın içerisini havalandırmak için 

hatlarını gösteren harita en Yeni vantilatörler kullanılmaktadır. 

ramına kadar hepsinin tamamlanrı,f\, • • 
BI ve bayramda b.~·Yük törenle açıı~•ş ışlerı Bakanı 
61 kararlaşan bu 0ncınJi demiryoııaıg ug .. ,. 
Çerkeşe kadar olan Parçasının açıla Un ge tyor 
sı bu seneki büyük Yapı çalışmasınıDişişlcri Bakanı Tevfik Rüştü A
muvaffak~yctle başa~ılan birinci kı ' Cen.~vredeki son görüşmeler hak
mını teşkil ctmektedır. Bu kısım üze da hukOmete malumat vermek ü
rinde Yıldızın Göllük Soınuca Buşull '. bugün İstanbula gelecektir.Dış 
Akkaracalar, Çerke 01ınak üzere 6 1 Bakanı, bu akşam Ankaraya 
istasyon vardır. Bunlardan Çerkeş 4 ket edecektir. 

(Baş tarafı 1 incide) 
1er arasında şunlar vardır: 

1 - Düzcenin Nuhviran köyünden 
Mustafa oğlu Emin ve Akyazı köyün 
den Mustafa oğlu Zekeriya, Sökenin 
Seltikçi mahallesinden, Yusuf oğulla
rından Cambaz Süleyman çavuş ile 
Koçarlı nahiyesinin Çeteli köyünden 
Kör Ali oğullarından Ali oğlu Hüse
yin ve Aydının Üzümlü köyünden, A· 
li oğullarından Hüscyinin ölüm ceza
sına çarpılmalan hakkında Adliye en· 
cümeni mazbataları, 

2 - 1331 sayılı kanunun yedinci 
maddesile 146 sayılı tefsir hükmünün 
icra ve mas kanununun 33 üncü mad
diesi hiıkmil ile mülga olup olmadığı
na ve Devlet Şiırasının mUtegayyip şa 
hıslar mallarının aynen iadesine karar 
verip veremiyeccğine dair hükumetin 
tezkeresi üzerine Maliye ve .Adliye en 
cümenlcrinin hazırladıkları mazbata· 
lar. 

Hükumetin bu mesele hakkında 
Kamutaya müracaatı, emvali mesru
ka kanunlan mucibince devlete inti
kal eden mallara istihkak iddia eden
lerin hakkım bunların ancak 331 sene 
sindeki kıymetlerine taalluk ettiği ve 
bu malların aynen iadesine cevaz bu
lunmadığı halde Tercan kazasında bu 
maııann iadesi yolunda açılan dava 
üzerine mahkemece müddeiumumile
rin lehinde hüküm verilmesinden ve 
Temyiz icra ve iflas dairesinin mah-
keme kararlarını tasdik etmiş olma
sından ileri gelmiştir. 

Maliye ve Adliye encümenleri maz 
batalarmda bu kısımları uzun uzadı
drya tahlil etmişlerdir. Adliye encü
meni miicerret bir hadiseyi incelemek 
maksadile kamutayca bu hususta bir 
karar verilmenin doğru olanuyacağına 
mazbatasında işaret etmiştir. 

Yeni şubeler açılacak 
Açıkta kalan talebeyi yerleş

tirmek için yeni okullar açmak
tan başka, ortaokullara birçok 
şubeler ilave edileceğini yazmış
tık. Son verilen karar üzerine 
liselerin ikinci devrelerinde de 
şubeler açılacaktır. Bilhassa İs
tanbul tarafındaki talebe çoklu
ğunu karşılayan Istanbul Erkek 
lisesine ilave edilecek şube ade
di çoğaltılmıştır. Bu arada lise
nin birinci devre birinci sınıfının 
şubeleri de artırılacaktır. 
Çamlıcada bir ilkokul açılıyor 
Çamlıca ortaokulu talebe kad 

rosunun pek az olduğunu yaz
mıştık. Kadıköyünde açılacak 

Mehmet Emin rahatsız bulun 
ması dolayısile dun Kültür Di
rektörlüğüne gelmemiş, evinde 
istirahat etmiştir. Yardirektör
lerinden Şevket Süreyya öğle
den sonra kendisini ziyaret et -
miş ve Bakanlıkla yaptığı te
maslardan sonra gereken işlerin 
yapılması için görüşmüşlerdir 

Kültür Direktörlüğüne kimin 
tayin edileceği henüz anlaşıla
mamıştır. Mehmet Eminin ve
kalet müddeti de bitmiş bulunu
yor. Bu sebeple şimdilik Kültür 
Direktörlüğüne Şevket Süreyya 
vekalet edecektir. 

Yaş kaydının birdenbire değiştirilmesin
den dolayı mektebe g i remiyen gen~ler 

YO§lan müsait olmaclığınclan Nafia Fen Mektebine alrnmı'}'an gençler 

bin nüfuslfı bir kaza me~kczi olup nü- c============ 
fusu 6000 i igeçmektedır. 

3 - Mülga öksüz yurdları genel 
direktörluğü muhasebe direktörü Ah
met LQtfi hakkındn Divanı Muhase
bat encümeni mazbatası. Encümen 
~azbatas~nda Ahmet Lutfinin birkaç 
bın çocugun aç bırakılmasına mani 
olması dolayısiJc kendisine usulsliz ha 
rcketindcn dolayı verilen para cezası
nın affi için Kamutayın efkatine la
yik görüldüğünü tasrih etmiştir. 

Dün matbaamıza yirmi kadar genç 
talebe müracaat ederek şu istekte bu
lundular : 

bu itibarla mektebe kabul edilmemize 
imkan kalmadığım bildirdiler. Tabu 

Times gazetesinin söylemek ıstedıg! 
şey 1ngilterenin Fransaya verdıgı 
cev~pta hntt.ı daha açık bir dil ılc şu 
yolda ifade bulmu tur: "Uluslar Sos
yetesi azasından herbiri bızzat sosye
te pakunın da tanıdığı gıbi dün~anın 
statik olmadıgmı kabul etmelıdır_.,, 
İngilterenin Uluslar Kurumuna kar

şı aldığı bu vaziyette İngiliz dış sıya
sasının ruhu da sezilmektedir. O da 
önce çızilen programla yurumemck, 
herhangi bır mesele çıktıgı. za~an 
şöyle ve böyle hareket edılecegıne 
dair onccden baglanmamak ve h~r 
mesele çıktıkça vazıyetin ıcabına go
re hareket etmek. 

İngiliz dış sıyasası üzerinde ente• 
esan bir etut yazan bir sıyasal ya

zıcı. bunu, ''İngihz dış siya .asın~ 
programı, progr msı lıktır., sozl~rıle 
ifade etmişti. Programsızlık sozu 11: 
tarif edilen bu sıyas nın hedeflen 
muayyen dcgil mı? Yanı İngılt~re ne 
yapacagıru bilmıyor mu? Bıl kıs çok 
ıyi biliyor· Genel hcdcfr lngıltercnın 
ve Domınyonlarının 
emniyetini ... e m e n f a a t i n i ko
rumaktan ibarettir. Bu genel hedefe 
varmak için de şu ve bu mesele uze
rinde ne yapacagını önc~den bildi.r
mek işine elvcnnıyor. Bır devlettn 
istiklali tehlıkeye duştu mU, ne ya
parsınız? sualine cevap olarak İngil
tere hangi devletten bahsediyorsu
nuz? Ve bu istiklal ne gibi artlar 
altında tehlikeye düşmuştür? Dava
nın nereden çıktığına ve c;ıkı tarzı
na göre fetva verilir demek i tıyor. 

On beş yıldır İngiltere bu sıyasayı 
takip etmi~ur. Habeş m 1 ınden 
bilistifade İngiltereyi daha kesın ta
ahhütlere bağlam k içın Fransa tara
fından , tlan te ebbu de lngıliz 
diploma sini yurüdu li yoldan ayı· 
ramamıştır. 

A. Şilkrü ESMER Bu hattın bir yol ta~~fın?a 150 ki
lometrelik uzunluğu uzen~de nıisli 
görülmemiş bir derecede tabıat güze]. 
likleri ve çam ormanları vardır. Bu 
yolda dolaşmak imka.~ım . bulacak o
lanlar yalnız hattın guzellıklerini gör 
mekle kalmıyacak, 1 - 8 yıldanbcri 
milyonlar harcanarak tam~~l~na? hat 
tizerinde yapılmış otan uyuk ışleri 
ve her biri nefis birer sanat eseri o
• n köprüleri görmek ve ı:nernıcketi· 

ilkleşrin Pazar'' 
el Nüfus sayımında 

' yabancı herkes o gün 
t~~u yerde kendisini yaz-

4 - Askeri ceza kanunwıun bazı 
maddelerinin değiştirilmesine dair la 
yiha ile askeri muhakeme usulü ka
nununun bazı maddelerinin değiştiril
mesi ve 26 ıncı maddesine iki fıkra 
eklenmesine dair Ulyiha ve askerlik 
mükellefiyeti kanununun bazı madde
lerinin değiştirilmesine dafr Jayiha. 

"- Biz sanat mektepleri mezunu
yuz. Nafia Fen Mektebine girmek Ü· 
zere Anadolunun muhtelif köşelerın-
den Istanbula geldik. Mektep idare
si, bize lazımgelcn kolayhğ .. gösterdi. 
Evrakımız hazırlandı ve her cihetçe 
mektebe girebileceğimiz anlaşıldı. 
Ayın 17 sinde yapılacağı ilan edilen 
müsabaka imtihanı bugüne kaldı. Im
tihana girmek Uzere mektebe gittik. 
Yaş kaydının 25 den 21 c indirıJdigi, 

imtihana giremedik. Simdi müskul 
vaziyetteyiz. Yirmi gündür burada 
mektebe girebilmek umidiyle bekle
dik. En sonunda alacağımız: cevap bu 
mu olmalıydı? Vaktıle bu vaziyetten 
haberdar edilmemiz lazımgclmeı: miy 
di? Her mektebin kayıtlarını kapamış 
olınası, bır sene açıkta kalmamıza se 
hep olacaktır. lstegimiz şu: Şimdiye 
kadar olan 17 - 25 yaş ara ında talebe 
kabul eden ve bugüne kadar bu yaş
taki talcbclenn muracaatınr kabul e-

den mektep idaresı b zım husu i vati
yetimizi gözonlındc tutmahd r. Alaka 
darlann dikkatini çclmenizi istiyo-

Başvekalet 

\.ltistik Umum Müdürlüğ~ 5 - Zirai satış kooperatjfi birliği 
hakkında ki liiyiha ile çiftçiler kredi 
kooperatifine dair layiha. 

ruz.,, 

Genç talebeleri isteklerinde haklı 
buluyoruz. Mektebe kabul craıtinın 
son dakikada degr tırılmesı bu genç
leri magdur va iyete du urmem lıdir. 
Alakadarlann bu iste ı herhalde e • 
hemmiyctle gözet ccğinı umuyoruz. 



'·-====== 4 ================================================TA N===============-::===---======================= 
........... n......-....uuu...,...nrr uann .. u o auunrm:m:s aa....-.. 

MEMLEKETTE TAN 
C R& & z::ıu & il ..... ____._.... 00 s:ıı:Rt 

Darendede Son Yıl içinde Ağrı Ilbagının 
Onbeş KöprU Kuruldu Gaze~~'!'iz~ 

Verdıgı Dıyev Darende 30, (Özel aytarımu bildiriyor) - Uray, sının için
deki bütün yollan yeniden yaptırmıştır. Bu yollar üzerinde bir 
beton. beş alıpp köprü de kurulmuıtur. Darende - Kangal yolu 
üzerinde dokuz ahşap köprü ve yirmi dört menfez yaptırılml§, 
Heyiketelt mahallesinde büyük bir derenin mecrası değittirile
rek mecra aiti.da bulunan genel yolla on iki ev kurtanlmıştır. 
Darendenin en önemli ihtiyacı şehre içme suyu ıetimıektir. 
Bunun için de kaıabaya bet kilometre uzaklıkta bulunan Uçpı· 
nar memba auyunu ıehre getirmek üzere bir ıu mWıendisi ça
ğm)mıştır. Proje taptınldıktan sonra faaliyete geçilecektir. 

Uray ilçe için lüzumlu olan bir otel, lokanta ve kıraathane 
yaptırmaktadır. Uray meydanında iıtiml&k edilen eski kasaba 
arsasına Tohma mnağmdan su çıkarılacak ve bu ıudan iatifa
de edilerek ıehre elektrik tesisatı ve.şehrin alt yönünde bir mez
baha ile bir hamam yaptıntacak'fır. 

Üzümlerimizin Sürümü için 
Çanakkale 30, (Özel aytanmu bildiriyor) - Bozcada, Lap

•eki ve Gelibolu üzüm ürününün sürümünü temin için yapılan 
teşebbüsler üzerine şimdilik nümune olarak bu ilçelerin bu yıl
ki üzümünden tetkikler idaresi birer miktar almağa karar ver
miştir. Çok ve iyi üzüm yetiştiren lılu bölgelerin malı rağbet gö
rurae halkın bağcılığa olan hevesi bir kat daha artacaktır. 

Nüfus Sayımı Hazırlıkları 
M. Kemalpaıa 30, (Özel aytanmı.ı bildiriyor) - Genel nü

fus sayımı hazırlıklarına önemle devam edilmektedir. Şehir ve 
köyler 300 e yakın sayım mmtakaama aynlmış ve sayım me
~urlarile kontrol memurlan tayin edilinittir. Yakında bütün 
hazırlıklar bitirilerek defterler tayin edilen memurlara dağıtı· 
lacakttr. 

Kültür lşyarlarının Toplantısı 
Aydm 30, (Özel aytarmıız bildiriyor) - İlimiz ilçe kültür 

fşyarlan dün Aydmda kültür direktörlüğünde toplanmıtlardır. 
Bu toplantıda yeni deTı yılında okutulacak öz dille yazılmış 

kitap çizelgeleri üzerinde incelemeler yapılmış ve ilimiz kül
tür işlerinin genel durumu üzerinde konuşulmuş, kararlar alın
mıştır. 

Antepli erin MUvaff akıyeti 
Antep 30, (Özel aytanmız bildiriyor) - Halkevi Temsil Ko

lu, son müsameresinde ''Mel'un" piyesini oynallllftır. Müsame
rede Antep saylavlan, ilbay, komutanlar ve yüzlerce davetli ha
zır bulunmu,tur. Provalan Suriye döniifü çağınlan Vedat Ur
fi idare etmittir. Temsilde sahnenin zenıüıliği bilhaaa dikka· 
tı çelmif, müsamere btiyük muvaffakıyet kazanmııtır. Apğıda· 
ki resim "Mel'un" piyesinin güzel bir aahneaini gösteriyor. 
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YOSMAI 
Etem lzuı BENiCE 

- Ne komisyoncusu?. 
- Btiyük, büyük, çok büyük 

çok paralı bir komisyoncu. Bir
kaç Avrupa fabrikaıunm repre
zantam. Ankara'da, latanbul'da 
herkes onunla talll§. Kodaman 
Aylavlarla, birçok devlet adam
larile aenli benli. Bir büyük yer· 
1i bankanın da ıeOeri arumday
Dllf. Bllni cebine attı mı bq y(ls-
JWcten, binlikten qatı banknot 
çıkmıyor. Hem de çok yqb de
lil Kırk i1d fillıı. 
-Adı ne?. 
- Pek kafamın içtnde katma-

nıış ama, galiba Mitbat. 
- Nasd kadm ijltiyor?. 
- Tıpla tıpkllma ıenin gıl>i-

einf ..ıtttı. 'Uzun boylu, iri ka
ra &idi, beyaz ~ tenli, 
bukle bWde saçlı, kimuzı du-
4aldı Dfak atadı, fıkırdak, ten. 
konutku. - çok dppelikten, 

yete ya.-nalanndan çakar. 

görgülü, akıllı bir ıey istiyor! 
Alyanak madam anlattıkça 

Yosma kılm kıkır gülüyor, gül
mekten baygmlıklar geçirecek 
gibi oluyordu: 

- Bu senin söylediklerinin 
hiçbirisi bende yok artık ma. 
damcığmı\ 

Şiımaıt lcadın: 
-OOoo .. Oöoo nnd yok. Tö-

be de .. töbe de. 
Diyor, illve ediyordu: 
- Seni ıu adama yapalım. 
y Olma biras yiiıüne, mimik· 

lerine çeki cm.en vererek: 
- Ben arftk bu itlerden çe

kilclidı madam.. 
Dedi, .a.unu ıürdilrdü: 
- Artık benim para, lüks. 

bsaamak, yapmak lura1anm 
~ ~d. Birine bağh idim. 
Oıidan da aynldnn gı"bi bir teY· 
Artık bqkalan için değil, ken
dim iç_in yaıamak iıtiyonım. 
Hem benim öyle güzel bir sev
gilim var ki.. 

Y oama ıöıiinü bitirmek üze
reyken sokak kapısı çalmdı, ma
dam: 

- Hizmetçiye de bugün izin 

Atn, 30 (Özel aytanmız bildiri· 
yor) - O'ç ay evvel Atrıya &elen 
yeni ilbay Ye f&l'bay Bürbanettin Te· 
ker ile ilin ıenel iflerl üzerinde gö
riif tüm. Bana tunları IÖyledi: 

··- Uç aydanberi buradayım. O. 
zet yönetim Ye uray bütçelerinin tan· 
ziminde burada buluaamadm. Fakat 
bu bütçelerde baymdmbk faaliyeti o
larak kabul edilen esu1an detittir· 
medim· Mevsimin darbjııu ıöseterek 
vilAyete celditim pden itıöaren 
bayındırbk ·itlerine pittik. Kasaba
dan ceçen ıenel Clıddeyi yaptmyo
naz. Kenarlannda kaldırım yapılacak· 
tır. Bir cümhuriyet alanı ı ııoruz. 
Burada iıtimWd icap eden iki dük
kan. bir otel, bir ıanj yerinin para· 
u tesviye edilmittir. Yerin diinltil· 
meaine yakında ba9lanacaktır. Yine 
kasaba içinde suyu içilmeğe değer 
bir kaynağı asri bir çepe haline ge
tirdik. Uray binaaı bucilnkü ve ya
rınki ihtiyaçtan karşdıyıcak tekilde 
tamir ve ralah ettik. Uray ve temizlik 
itlerine bilhassa dikkat ediyoruz. 

Merkezde kültür daireal, ille okul 
binası tamir ediliyor. Bir HalkeYi 
yapacatu:. Arsa Ye paramız hazırdır. 
Projelerini hazırladık. Bu sene teme
lini atacağız. Bütçembe ıelince, yine 
merkezde ve Diyadin kuaaında birer 
ilk okul yapacağız. Genel yol üzerin· 
d'e, ayni tipte koruma odalan yaptın· 
yoruz. Ôael yönetime ait olan Ma
la.ıgert büktlmet dairesini ve Tutak 
ilk okulunu tamir ettiriyoruz. 
ErNnım iltilwnetiJlden il smınn· 

dan itibaren tranıit yolunu il merkc· 
zine kadar yaptırmaya ba!ladılı:. Faa
liyet ıılcı surette devam ediyor. 

Van yolu üzerinde özel yönetime 
ait olan ilri beton köprüyü ihale et
tik. Onlar yapıbyor. Yine Van yolu 
üzerinde Murada karqan dere berin· 
de Bureumansur köprllsünil yaptınyo 
rm. Ala•lrirtte de mel yönetime ait 
olan jandarma dairelini tamir ettir
mekteyi~. 

BUtUn bu yukarda aaydığımız işle
re bugün fiilen batlanrarttır· Mevsim 
bitiminde bu itler ıenel pe Y•!'r!JI 
hariç olmak üzere tiltecektir. Biltçele
riJDb ıelmedıtl lcia ,apablldijimia 
it budar. Gelecek yıl daha muntuam 
bir prô&f&IDla İf ve ibtiyaçluı. daha 
yakmdaq )r.Jvnyaçatıı ... 

KUÇUK TELGRAF 
HABERLERi 

• Kıqebir, (Tan) - Memleket 
b11taneaiain inilncleki •iaç kiprii ,.. 
kılarak betondan yeGiclcn yapılmak
tadır. 

• Adana, (Tan) - IUmiz dinkçi· 
ler urammdan Mehmet oflu Mehmet 
iJc Ha1U otlu 16 yaımda Ali arala
nnda cıkan kavp aonucuı\da Meh· 
met kundura bapjı ile Aliyi sağ •· 
yalmdan Yaralaımttır. Yarah hasta· 
neye kalchnlmlJ ve auçlu da evrakiyle 
birlikte adliyeye tellim edilmiftir. 

• Adapaım. (Tan) - Adapua
n - Hendek, Onnanlı:6y • Akyuı, Ka· 
taycı • Derbend • lnılt peleri üze
rinde 14 silindir çahftınlmaktadır.Kı 
11 umanda ilimiz sınırları içindeki 
yollar yapıtmıı bulunacaktır. 

• Kırıebir, (Tan) - KWtür Ba· 
kanlıtı ıenel iapekterlerhıden Tevfik 
burayı cehli. Okullara futa gelecek 
talebelerin halini n tedbir almmıaı· 
nı inceliy~ktir. 

• Xırtehlr, (Tan) - Yıllardanbe
ri iyi bir onartma latiyen hlik6met 
konap, ialil bir tamir &örmektedir. 

verdim, kötü ettim. Kapıyı aç
mak h~ bana dUfUyor .. 

Diye IÖylene töyloııe yürü. 
dU. Youna da: 

- Ben de çıkayım artık.. 
Dedi. Madam: 
- Y oo •• otur. Şimdi geliyo -

rum. Daha hiçbir ıey konu§llla
dık. 

Diye yürümesini hızlandırdı. 
Dönüıte madJm: 
- Bak gördün mü ıana kimi 

ıetirdim?. 
Diye ten ıen içeriye girdi. 

Yo.ma madamm arkasından 
gördütü dclilwıbyı hemen ta
nıdı: Bir kere yine bu evde kar
ıılattıfı çocuk. Refet. 

Delikanlı Yosma'yı görür 
ıannu birden hophya sıçny~ 
ve: 

.-O naalamu?. 
Hiç ıizi bulacafmu ıannıı

yordum !. 
Ne umulmaz karşılaşma_ 
Sizi kırk yıl araıam bulamaz

dnn. 
Diye diye hemen genç kadı

nın elini kavradı. pppadak öp
tü. Yosma şaşkın bir haldeydi. 
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l<ISA PARTiLER 
No. 29 - Çifte kurban 

(Bu parti 1910 da Hamburgda 
oynanmıştır.) 

Aklar Karalar 
Holzhauıen Dr Tarraach 
ı. e2 • e4 e7 - eS 
2. Ag 1 - f3 Ab8 • c6 
3. Ffl • c4 Ag8 • f6 
4. Abt • c3 Ff - e7 
5. d2 • d4 e5 X d4 
6. Af3 X d4 d7 - d6 
7. O - O (Rok) O - O (Rok) 
8. h2 - h3 Rf8 - e8 
9. Fc 1 • f4 Af6 • d7 ? 

10. Fc4 • b7 il Şg8Xf7 
11. Ad4 - e6 il Şf7 X e6 
12. Vdl - d5 + Şe6 • f6 
13. VdS - f5 kit ve mat 

39.- Bu da iSyle 

Aklar Karalar 
1. e2 • e4 d7 - dS 
2. e X dS V d8 X dS 
3. Abl - c3 Vd5 - d8 
4. A&l • f3 Fc8 - g4 
5. Ffl • c4 e7 • e6 
6. h2 - h3 Fg4 Xf3 
7. Vdl X f3 c7 • c6 
8. d2 - d3 Vd8 • f6 
9. Vf3 • g3 Aıs - h 6 ? 

10. Fcl - ıs Vf6 - g6 
11. Ac3 • bS f c6 X bS ? 
12. v 13 x bs + rı Ras x bs 
13. Fc4 X bS kit ve mat. 

No. 31 - Paytak için hücum 
(Bu parti l 927 de MUnihte lcUçUkler 

turn uva1111da oynannıııtır) 

Aklar Karalar 
Sprinee Gebhard 

1. d2 • d4 Ag8 • f6 
2. Aıl • f3 e7 • e6 
3. Fcl • es c7 • c6 
4. e2 • e4 Vd8 - b6 
5. Abl • d2 1 Vb6 X b2 
6. Ffl • d3 d7 • d5 
7. O. O (Rok) Vb2 • b6 
1. Vdl • e2 d5 X e4 
9. Ad2 X e4 Af6 X e4 

10. De2 X e4 Ab8 • d7 
l 1. c2 • c4 h7 • b6 1 
12. Ve4 X e6 + ff f7Xe6 
13· Fd3 • g6 kit ~e mat 

No 32 - Roktan ıonra 
(Bu parti Uipçicde oynanmııtır) 

Aklar Karalar 
Mieses N. 

1. e2 - e4 ,ci • d 
ı. Ah, 3 Asa • f6 
3. Ff ı ı A(6 e<t 
4. Vdl · • 5 Ae4 • d6 
5. Fc4 • b3 Ff8 - e7 
6. d2. d3 O· O (Rok) 
7. Acı • f3 Abl - c6 
a. Af3 - es h - h6 
9. h2 • h4 J Ad ı 

,ıo. Ac3 • dS Ae8 • f6 
ıı. Vb5. 161! f7 x 16 
12. Ad5 X e7 ++ Şg8. h8 
13. Ae7 X 16 kit ve mat 

No. 33 - Muhafunıı ıah 

(Bu parti 1927 de Roterdamda 
oynanmlJtlr .) 

Aklar Karalar 
Oalam N. 

l. c2 • d4 d7 - d5 
2. c2 • c4 Aıs - f 6 
3. c4 x dS Ac6 x dS 
4. e2 _.4 Ad5 • f6 
5. Abl • c3 Ab8 - c6 
6. Acı • f3 Fes • ı• 
7. d4 • dS Ac6 • eS ? 
8. Af3 X es JI F&4Xdl 
9. Ffl • bS + c7 • c6 

1 O. dS X c6 V d8 • b6 
11. c6 X b7 + Vb6 X bS 
ı. b7 X a8 (Demaya çıkar ve Ruh 

olarak kit der). 
12. • • • • • • Vb5 - b8 
13. Ra8 X b8 kit Ye mat. 

Bu çocuğu burada görmüş, hoş
lanınıı, anıızm gelen çılgm bir 
i•taha ile onu istiyerek, bilerek 
kendini vermişti. Fakat, bugün 
hiç böyle bir duyu ile buraya 
gelmiş değildi. Bir sinir yatış
tırmasını isteyiş onu madamın 
evine kadar getirmişti, hemen 
gitmek istiyordu. Hem artık o
nun hayata, insanlara, insanh
f a bakışında bir değişiklik, gö
rüşlerinde, duygularında, ru
hunda, düşünüşlerinde hiç eski
ye benzemiyen, eskiyi andmnı
yan bir &}rnlrk vardı. Hemen 
kıtlıktan çıkmıı biı" aç iştahası 
ile ellerine yapıpn ve ppır şu
pur öpen delikanlıya kan ne 
yapacatmı, ne diyeceğini ke-:ıtt• 
remiyor, hem çekinmeğe, ko
nınmağa çahfıydr, hem de te
ninden ctamarlanna geçen •ı
cak, qkırtan ~keklik dişilik 
hislerinin yayılma ve ürpertme
lerine kapılıyordu! 

içinde dirilen bir karşıkoyma 
ile: 

- Madamcığım ben gi<liyo
rum ! 

Diye yerinden kalktı. Ma 

T ardedilmiş Bir Talebe Eski 
Muallimini Bıçakla Vurdu 

Vurulan muallim lwutaltaned• 
Evvelki gün tehrimUde feci bir ci· 

nayet olmut. 20 yaıtannda bir ıenç 
eski bir öğretmenini ağır surette ya
ralamıştır. Katilin Kaba tat liıeainde 
talebe olduğu ve aınıfta bırakıldığın
dan dolayı ögretmenini öldürmeğe te
şebbüs ettiği hakkındaki iddialar doğ 
ru değildir. Yapdan ilk tahkikata gö
re carib bundan üç sene evvel Kaba· 
taş liıesinde talebe iken mektepten 
tardedilmittir. Bu ıebeple kendisi ta
lebe değildir. Ve. cinayetin sebebi de 
unıfta kalmak değil. tamamile buıuıi 
mahiyettedir. 

Eski ögretmenini öldilrmeğe teıeb
büs eden gencin ismi Bilrhandrr. 

Yaralanan öğretmen de Kaba.tat 
ve Haydarpaşa liselerinde almanca öğ 
retmenliği yapmaktadır. Lunter Lu
zen adını taşıyan öğretmen 50 yqla
rmdadır. 

Pazar ıünil olan bu çirkin hadiseyi 
öğretmen f6yle anlatıyor: 

"- Saat on bir buçup dofru eski 
talebem Bilrhan Galatada Yuıcı so· 
kağındaki eviıne geldi. Kay.eriye gi· 
deceğini, onuncu ıınıfa girecctw IÖJ 

ledi ve yazdığım kitaplardan birkaçtı 
m iatedi. Kendi.sine iki kitap •erdün. 
Aldı ve gitti. Aradan on daldlı:a geç
memişti ki Bürhaıı tekrar ne geldi 
ve ucuz fiyatla benden 20 kitap daha 
istedi. Bunu da kabul et.tun ve itte
diği ldtaplan sarmağa başladını. itte 
tam bu esnada ensemde bir ağırlık hia 
settim. Bilrlwı beni bıçakla öldUnne
ğa kalkmıttı. Hemen, ne yapıy0raun 
Bürban? diye bağırdım ve elindtki bı
çağı almak istedim. Bu bıçak 2- un• 
tim uzunluğunda ve 2,5 santim geniı
liğinde olmakla be~ber her ikf tarafı 
da keskindi. Ellerim doğrandı. Fakat 
bıçak ta bu mücadele e1naıında kırıl
dı. Ve Bürhan kaçtı. 

Beni niçin öldürınek istemifti? Her 
halde beni toymak. hınızlık et.mele 
iatiyordu. Kendisi ıimdi ta»bem ol
madığı cibi evvelce taJebeıf iken de 
onu sınıfta d(Jndürdiljilmtl JatırJanu
yorum. 

Cinayetin aad sebebi ynüz meç• 
buldilr. Zabıta önemle ~ta bq
lamJ§tır. Nuılu firar ed#l katil d8 
her tarafta sUtatle arandktadır. 

,_ SARAY SiNEMASININ -
OnUmUzdekl per9embe •kfarnı ı•ı ... ~in 

biletler evelden ahnablllr. 

MAURICE CREVALIER nin 
o reee. en son n Fra-• fitmlerıma en fala pa""Jeni 

FOLi BERJER 
baflıyor. Telefon ı 41881 1114•--• 

~11111111111111111111111111111111111111111iii.ıııtt1t111111111tİilltlfltlltlCllllltl~ 
E MARCEL CHAnTAL -

1
-- FERnAnD GRAVEY Fransızca 1 

" mefhu ~ipa orkMb'ia S ÖZ L Ü -
ROD SANDOR -

Perşembe ak,amı M A C A R 
MELEK 

ı.!!:.~.~.~f.lı:~: ...... u-•B~ .. ~ .. §lJ 
• ıuı11111111ııuııiiiii11111111•11muaıu111nuliili.,.11111111nnıumn ! 

i ill iHADI Milli 1 
1 Türk Sigorta Şirketi 
1 Harik ve hayat üzerine .~&Orta m~a_.d~ icra ~eriz. 
:: Sigortalan halk ıçm miiHıt .-.ıu haWlir. 
E M.,.lıai Warai : Galatall• 01t7'Jft Hanuul11 
il 

1.. Acentaaı bulunmayan tehirlerde ac:enf' aranmaktadn. 
Telefon : 4.4887. 7808 
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dam: 
- Bresi ne oldu sana bö.vle?. 
Derken, Refet: 
- Y oo.. ölürüm de bırak

mam!. Allah seni karşıma çı
kardı. O gündenberi kaç yüz ke
re seni madamdan sordum, her 
uğradığım yerde aradım, bil
mezsin?. Damarlarımda, gozka
paklarmıda, bütün benliğımde 
hata senin o günkü tadın, o gün
kü. görünüşün; o günkü istekli, 
senli benli, diri, güçlü varlığın 
bütün egemenliğini sürdürüyor. 

Diye genç kadının koluna ya· 
pııtı ve onu yerine çekti, oturt
tu. Öbür kolu ile de genç kadı· 
.lm batını kavramış, dudakhaı
m dudaklarına çekerken bir 
yandan da mınldımyordu: 

- lnanmanm belki, fakat, 
sözüme güven: Sana ben itık 
oldum. Yiızlerce kadınla konuş. 
tum, seviştim, tanııtnn, içlerin .. 
de bir tane senin gibisine rast
lamadım. Sen erkeği birdeubire 
kavnyan, çeken, tılsmılıyan bir 
yaratılışsın. İnsan sana ancak 
bir yandan şehvet sar'aımm 
verdiği nöbete, bir yandan da 

. 
bat dömı1elerine tutularak baka· 
biliyor. Bir konupıun bir kere 
daha ıelli içi yana yana arama
masıııa, her gördüğü kadın yüs 
ve VUCudünde senin varlığını ta• 
bayytil etmemesine imkan yok t 

~efet bütiin bu ateşli sozleri· 
ni söylerken şişman madam da 
sanki benzeri bir yoksunluğun 
sızısını yüreğinde duyuyor gibi 
dalgın ve kendinden geçkin on
lan seyrediyordu. Ve .• pek belli 
idi ki Yosma çekinmeıine, çır
pınnıaauıa, rnantığmda kurtulu· 
ıunu aramasına karııbi hisle
rinde. ıiııirlerinde yenilineie ve 
fon günahım iılemeğe doğru 
cidiyordu 1. 

Bu aaet'erd• 
··-·······- - .. -··-· 

Refet'in bir et silindiri gıbi 
Yosma'nın kaypak ıövdeıi tize
rinde çabalayıp homurdarnl:ğı 
bu saatlerde Hüseyin Efendi 
büyük binlik rakısını masanın 
üzerine koymuş, bardak bar.J .. k 
içiyor ve pos bıyıklarını bura
rak söylüyordu: 

(Arka11 varl 
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iP o 1 ! 
Yazan: Mahmut BALER -

Bu Hava ile Solumuzdaki Burnu 
Dönmenin imkanı, ihtimali 

Bile 
Yoktu 
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Bu vartada denizden yegane 
perişan olan zavallı aşçmuzdı. 
Askıdan düşen bir pantalon kıv
rmtısile olduğu yerde katmer
lenip kalmış, mantar simit yeri
ne bir gün evvel yaptığı kadın 
göbeklerini ağrandisman yapa -
rak beline, boynuna, kollarına 
geçirip. bu belalı denizden kur
tult1ş rüyasına dalmıştı. 

Başını kollarımız arasına ala
rak bumuna keskin bir kolonya 
koklattık. Fıkarayı bu ıslak rü
yasından güçlükle ayılttıktan 
sonra kuru bir yere götürüp 
defnettik. 

Herkes üzerine bir vazife al
dı ve durmadan çalıştı. Bir iki 
saat sonra gemi yatılabilecek 
hale sokuldu. Güvertede iki nö
betçi bırakıldı. Kalanlar, bitkin, 
yataklarına çekildi. 

Sabahın yedisinde güvertede 
bir koşuşma duyuldu. Kotranın 
demir taradığı ve adadan uzak
laşmakta olduğu haberi geldi. 

- Bu denizde de saç taran
maz ya. Fırlayın bakalım ço
cuklar. 

Diye yataklarından ok gibi 
fırlayan arkadaşlar bir hamlede 
kendilerini güvertede buldular. 
Bu kazaya vaktinde yetişilmiş
ti. Motora çalıştırılma emri .• ,e
rildi. Deniz o kadar kuvvet~i 
akıyordu ki, motor dört buçuk 
mil yaptığı halde kotrayı bir 
adım bile ileri atamadı. Vaziyet 
fenalaşıyordu. Derhal bağh 
olan yelkenlere sarıldık. Yel
kenleri bir yıldırım sür'atile aç
tıktan sonra kotranın harekatı
na hakim olduk. Ancak ye1ken 
ve motor işletmek suretile sa
ihile doğrulabildik. Bu sefer bi
raz daha yakma sokularak ~if te 
demir attık. Ve bütün zincirle-
T'i koyuverdikten sonra demirle
ri tutturmağa muvaffak olduk. 
Artık burada emin olarak kala
bilecektik. Bu tehlikeyi ve he
yecanım atlattıktan sonra ar
kadaşlar "geçmiş olsun" diye 
yataklarına çekildiler. 

Saat onu · geçerek deniz yor
gunluğunu alanlar birer birer 
uyanmağa ve yataklanndan 
kalkmağa başladılar. 

Fazıl, sırtına üstüste dört sü
veter giyerek, başının üstüne 
g _len kısmına da rüzgan kıs
men önlemek için bir tente bağ
ladıktan sonra bu zehir gibi ha
vada yine güvertede yatrrur.u. 
Sabah uyanan arkadaşların gtl
rül tüleri arasında Fazıl da kalk
tı. Arkac;ma geçirdiği mütead
dit süveterleri şapiroğraftar~ ka
ğıt çıkarır gibi itina ile sırtın
dan teker teker çıkardr. Arka
daşlar, bu eğlenceli merasimi 
fotoğraf objektifile tesbit etti
ier. 

/par pupa yelken açıklarda 

h:ı:umıstı. Urhan Asan: 
- Bu tepelerden bulanık du

manlar çekilmedikçe rüzgar 
dinmez. Öradan başka bir yer
de bulut görüyor musunuz? Ba
kın her taraf ayna gibi berrak, 
dedi. 

Niyazi: 
- Bulut mu? Dün akşam gö

rüyordum ama, bu sabah haki
katen ayna gibi olmuş. Bizim 
ahçıbaşıdan bahsetmiyor mu
sun? 

- Bırak canını şimdi alayı. 
Zeki: 
- Krlavuz kitapları buro.da 

esen rüzgarları yazması lazım. 
Kuzum Kamil Kaptan, al şu ki
tabı da bir göz gezdir, bakalım 
bulabilecek misin? 

Örhan Asanla beraber Kamil 
Kaptan ellerine aldıkları büyük 
İngilizce kitabın yapraklarına 

daldrlar. 
- Bulduk. Bakın rüzgarın bu

r4larda senede nekadar estiğini 
yazmrşlar. Ama bir alay da he
saplar var. Durun bakalım, va
satisini alalım. 

- Olrlu mu? 
- Evet, bu hesaba göre bu-

rada bir hafta daha ikamete me
muruz demektir. 

Mükrim: 
- Aman yahu, böyle cümle

leri toptan çekme. alrştıra alış
tıra söyle. 

- Anlaşıldr ki bugün. yarın 
buradayız. Getirin bakalmı şu 
bezik takımlarını. 

Diye lparm alt salonunda 
ranzalara ve iskemlelere çörek
lenen arkadaşların bir kısmı be
ziğe, bir kısmı da fırtına hika
yelerine başladılar. 

f Arkası varl 

Avrupaya Talebe Gönderilecek 

Maden Tetkik ve Arama 
Enstitüsünden: 

1.- Maden Mühendisliği tahsil etmek üzere Avrupa
va miisa baka ile sekiz talebe gönderilecekdir. İsteyen-
ierin aşağıdaki şartlan haiz olmaları lazımdır. . 

A.- Türk olmak, 
B.- Maden ocaklarında çalışabilecek kabiliyette ve 

sıhhati tam olmak, "Sıhhi muayene Ankara'da yaptın
la ... akdır.,, 

C. Lise mezunu olup Fransızca, Almanca, İngilizce 
dillerinden birisini okuyup yazabilmek, 

D. Yaşı on sekizden ~şağı ve yirmi beşden yukarı ol
mamak. 

2.- Mi.isabaka imtihanı Ankarada Maden Tetkik~
rama Enstitüsünde 9 Teşrinievvel 935 tar;.hinde yapı
lacaktır. Açılacak müsabaka imtihanında muvaffak ol
malda beraber gönderilecek tAlebelerin ihraz ettikleri 
derece itibarile ilk sekiz arasında mevki almaları lazım
dır. 

3.- Tahsile gönderilecek olanlar ilerde tahsil müd
detleri kadar mecburi hizmete tabi olduklarından bu 
hususda vesair mükellefiyetleri hakkında bir teahhüt
name verecek ve bunun için müteber bir kefil göstere
cekclir. 

4 .- İsteyenlerin : 
Ni.ifus hüviyet cüzdanını hüsnühal varakasını mekteb 

şahadetnamesini veya bunların tasdikli suretlerini ve 
dürt kıt'a fotq1rafı ile dilekçelerini 7 Teşrinievvel 9 35 
akf3amrna kadar Ankara'da Maden Tetkik ve Arama 
Enstitüsü Genel Direktörlüğüne göndermiş olmaları 

--SAGLIK 
ÖGÜTLERi 

Ev Kadını, 
Etten 
Anlar mısınız? 

Eskiden evlerin yiyeceğini, içece
ğini uşaklar, ahçılar alırlar ve hiçbir 
şeyin iyisini kötüsünden ayırt ede
mezlerdi. Eski zamandan kalmış bir 
konağın kırk lira aylıklı erkek ahçı
srnrn halis keçi etini kıvırcık eti diye 
alırken kasabın kıs kıs güldüğünü ge
çen gün bir hekim arkadaş anlatıyor
du. 
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Modern ev kadını evinin her şeyi
ni kendi alır ve her şeyin iyisini seç-
mesini l:iilir. Yiyeceğin, içeceğin en 
iyisini bulup ucuz almak için, erkek· 

Bir Çocuk Meselesi Ve Boşan
maktan Korkan Bir Kadıncağız 

ve bir şirketin meumurudur. Şirke
tin müdiri ile olan münasebetini an
latarak bizden fikrimizi soruyor; 

ler ne olsalar, kadınlara yetişemez
ier. Bence bu iş lr,'ldınlığa mahsus ta-
bii bir vergidir. Bununla beraber bi- \ 
raı. bilgi de elbette faydasız kalmaz. 

__...... 

•"' >l- -
H. M. işaret ile bir kadm yazıyor: 

"Ben bir şirketin ileri gelen ve 
çok iyi iş gören memurlarmdarum. 
Şirketin müdiri ile bir senedenberi 
sevişiyoruz. Yahut o beni seviyor gi
bi görünüyor. Onun hakkında her 
gün bir başka dedikodu işitiyor ve 
deli oluyornm. Bıı hususta sorduğum 
şeylerde hep beni haksız çıkarıyor. 
Bu kıskançlıkların lıeyhude olduğu• 
nu her fırsatta bana söylüyorsa da 
bir türlü inanamıyorum. Bununla be
raber filan kadına iltifat etıniyecek
sin; diyorum, benim önümde yapma
makla beraber arkamdan iltifatta 
kusur etmiyor. Kendisini çok kıska· 
nıyorum. O kıskanç olduğu halde be-

Jstanbulda et alırken, bunun mez
bahadan gelmiş olması bir kere temi
nat demektir. Mezbaha açılalıdanbe
ri eti daha pahalı yiyoruz ama. doğ
rusu eskiden yediğimiz etler şimdiki· 
lerle kıyas edilemez. Eski etleri unut-

1 
muş olsak bile, lstanbula ya.km köy
lerde, mezbaha olmıyan yerlerde ke
silmiş ve ucuz diye aldığımız etler bi-
ze o farkı hatırlatıyor. 

Etin iyisi gevşek olmaz. Uzerine 
basıldığı vakit parmağa mukavemet 
gösterir. Ve parmak üzerinden kal
kınca bastığınız yer belli kalmaz. Ko
kusu hoş getir ve tazelik ifade edt:r. 
Uz.erinde tane tane gör-ülen kabarcık
ları gayet ince olur. Adalelerin arası
na yağ karışmıştır. Kesildiği vakit 
arasından ne kan, ne de beyaz bir su 
akmamahdır. lyi etten akacak su pem
be gül renginde olur. Kemikler ke
sildiği vakit görülen ilik katıca ve 
pembe renkte olmalıdır. 

Karın tarafından ve göğüs tarafın
dan kesilen parçaların üzerindeki in
ce zar hiç bozulmamış olacaktır. Bu 
ince zar koparılmış ise kasabm bir 
hastalık alametini yok etmek istediği 
hatıra gelir. 

Hayvan ucnç ise eti aç1k renkte ve 
yumşak oh;'r. Hayvan olgun ise eti 
kızarır ve katılaşır. Pek taze et yum
şak olur, pisince sertleşir. Durmuş et 
katı olur. Fakat pişince yumşar. 

Etin iyiliği adalelerin arasındaki ya 
ğın derecesine göredir. Bununla be
raber çok yağlı etlere rft!bet göster
memelidir, hazmı güç olur. Yağsız et 
daha sulu olur ve daha iyi besler. 

Etleri Ü!t dereceye ayrrırlar. En 
makbul tarafları belkemiğinin iki ta
raflarile ( fiteıo) havsalanın etrafın
dan ve kalçalardan cıkarrlan etlerdir. 
Bacaklardan, boyundan, yanaklardan 

"On iki senedir evliyiz .Ben otuz 
üç yaşındayım, zevcim kırk iki ya· 
şmdadır. Çocuğumuz olmadı. Bir iki 
yıldanberi kocam evlat sahibi olmak 
ve evlat mürüvveti görmek merakını 
tutturdu. Bunu ikide bir söylemeye 
başladı. Şimdiye kadar aldırmıyor
dum. Fakat geçenlerde gene ayni 
bahsi ederken artık ömrünün sonuna 
yaklaştığını, evlatsız ölmek istemedi
ğini söyliyerek yan şaka benim ço
cuğum olmadığı için başka kaprya 
baş vuracağını anlattı. Bu söz bana 
çok dokundu. O günden beri konuş
muyorum. O da aldırmıyor. Ne yap
malıyım? Acaba bu bir şaka mıdrr, 
yoksa onun çoktan tasarlanmış bir ni
yetini mi gösteriyor?,, 

Eski zamanda olsaydık on iki sene
dir evli olan bu kadıncağız kocasmm 
kendi kendine vereceği ayrılma kara
rından korkabilirdi. Fakat bugün 
yalnız kocasının ayrılmak istemesi ve 
buna sebep olarak kadının çocuk 
doğurmıya sıhhi arızası olmasını ile
ri sürmesi kafi değildir. Evvela baka
lım iddiası doğru mu ? Kısır olan 
hangisidir? Yukarki mektuptan bu 
cihetin bir doktora sorulup sorulma
dığını bilmiyoruz. Yüzde yetmiş sek
sen doktorlar ktlçük arızalardan 
ileri gelen kısırlıklara çare buluyor
lar. Kadın, kocasını ve kendisini &b
hi bir muayeneye tabi tutmalıdır. Ev
lat sahibi olmak arzusunu tabii gör
mek lazımdır. Fakat kabahatli, kusur
lu olan ya erkekse? Yeni kanun ?u 
vaziyette cezayı asla kadına çektir
miyccektir. 

ni hiç kıskanmıyor. Beni mi, işimi 
mi sevdiğini bir türlü kestirelll.İyo-
rum. Fakat işimden ayrılmak istedi· 
ğim zaman deli gibi oluyor . ., 

• 
Hangisi seviyor? 

N, H. nm bizden öğrenmek istedi
ği hangi tarafın sevdiği ise btlnu şu 
lasa mektuptan kestirmek kolay dc-
ğil. Bir kere kendisinin uza}: rakip· 
lerden bile olsa kıskanmasıııa göre 
alakası meydandadır. Fakat şirket 
müdiri onu seviyor mu? s'vmiyor 
mu? Ne bilelim 1 .. Bunu aıılıy#cak ge
ne ken.diaidi ... n... .sövliy,lim fd 
kcndiailc alakadar olduğunu söyııyen 
adamın başka kadınlara iltifatının o· 
mm üzerindeki tesiri de ınudaka sev
gi delili değildir. Yalnız bil yol bir 
gün, usta bir erkeğin clincff şiddetli 
sevgiye ~ıkabilir. Bugünkıhalde o-
nun birçok teessürleri ve ıs.k~nçlık 

1 halleri kar ısındakinin t tıkindco 
1 ve bir çe~it izzetinefis ka,fgusundan 

Bakırköyden N. H. da bir kadm 1 ileri gelir. 

ve hayvinın karnının aşa~1 tarafla-
rından çıkarılan etler daha az mak- •-....;;;.~ Bat · afrmna • -~~...,.~-..... ..-...~~~~iiii!!ii!~.I 
buıaur. --------....l\ 1 Hayatın neşesi 

Eti kcmiklerile birlikte almak, hem 
yenilecek etin miktarını şaşırtır, hem 1 ı ı I Din~ olrnaktır. 
de tartılırken, kasabın parmağile ke4 

miğe dok~ınu vermesinden ~ 1 HORMOB.ıN 
dolayr-hileye demi~e~im-y~~lı.şlığ~ ' 1 

1 

elverişli olur. Onun ıçın en ıyısı, etı 
ayrı, et suyu için kemikleri de ayn 
almaktır. 

Lokman Hekim 
Yerini belli etmek istemiyen anne

nin mektubuna cevap: Kızınızda sı
caklık derecesinin akşamlan artması 
öteki şikayetinizden daha önemlidir. 
Onu hemen bir hekime muayene et
tirmelisiniz. 

r
"~" Haaeki haataneıi cil~iye ve ~·· 

Zühreviye tefı 

Dr. 

.:::-=• 

İstanbul Birinci Ticaret mahkeme· 

sinden : 

Ali Bahtiyar tarafından Hicabi ile 

Galatada Arapyan hanrnda 8-9 No.da 

komisyoncu Aleksan aleyhlerine ika

me edilen alacak davasından dolayı 

Aleksan namına gönderilen davetiye 

ikametgahrnın meçhuliyeti hasebile 

tebliğ edilmiyerek iade edilmiş ve 

mahkemece H. U. M. K. nun 141 in

ci maddesi mucibince bir ay müddet

le tebliğat icrasına karar verilmiştir. 

TABLETLERi 
Yorgun vücutları 

dinçleştirir 
iKTiDARSIZLICil 

ve 
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Bel Cievşekliğini 
giderir, yaşaoıak lleşeaini iade 

1 eder. Eczanelerde bulunı.ır. lı. 
tanbulda fiyatı 150 kurı.ış. Taf. 
ıilit için Galatı Poıta kutu11u 

nss 
rtURi OSMArt 

ER En 
Avrupadaki kongreden dönmüştür Yeniden yazılan davetiyenin bir par- •.~~~~iiiiiiiirr~~-~~~~!!!!!~• 

KUÇUK ILArtLAR 

Türkçe ve fransızca hukuk 
gazetesi 

Sahip ve Başmuharriri: Cevat 
Hakkı Özbek 

Türk hukuk ve içtihadını yabancı dil
le neşreden biricik gazetedir. En kıy

çası mahkeme koridoruna asılmıştır. 

Müddeaaleyh komisyoncu Alcksan 
muhakemenin bırakıldığı 2-12-935 pa 
zartesi günü saat 14 de mahkemede 
hazır bulunmaz veya bir vekil gön
dermezse muhakemesine ğiyaben ba
kılacağı tebliğ yerine geçmek üzere 
ilan olunur. (14993} 

metli zevatın yazıları: Her hukukçu .............. __ .-.iiriiiıii--...-...;;;;;;;~iiiiii!ır~~• 

ve idareci ilim sahibi okumalıdır. VAPURCULUK 

İstanbul lıcinc;i tcra Meınurlu· 

ğundan : 

Rüzgar yine ayni şiddetle esi
yor, deniz de ayni sür'atle akı
yordu. Bu hava ile yolumuza 
devam etmek şöyle dursun, bu
lunduğumuz yerden hıreketle 
solumuzdaki burunu dönerek 
(Tinos) un asıl limanm3. girme
mize bile imkan yoktu. Hava 
nekadar esecekti, bunda kaç 
gün kalacaktık, hiçbir şey kes
tirilemiyordu. Bununla beraber 
yediğimiz fırtınanın ezici yor
gunluğu <la Ustümüzden tama
mile gitmiş değildi. Burada 
mecburiyetle havayı bekliyc
cektik. Demirlediğimiz ır.evki 
(Tinos) adasının hali ve tabii 
bir limanı idi. Sedef düğmeler 
gibi beyaz kagir evleri, dağları
nın zirvelerine kadar dantel gi
bi örülmüş bahçelerile temiz bir 
köylü kızı elbisesini andıran bu 
şirin kasaba karşnnrzda ve so
lum uzda duruyordu. Önu .. ade
ce zevkle seyrediyor, fakat so
kulamıyorduk. Havanın neJ'a
dar devam edeceği günün en 
ehemmiyetli meselesi idi. Arka
daşların hepsi bunun münakaşa
sına başladılar. 

ve Teşrinievvel 935 tarihinde yapılacak sıhhi muayene- ·~~;...,m~~~~~~~~• Türk Anonım Şirketi 

Mahcuz ve satılması mukarrer Ga· 
latada Yolcu salonu karşısıqda Fi· 
renkyan hanında birinci katta mev
cut vitrin, koltuk, kanape vesair eş
yanın yapılan birinci açık arttırma

sında kıyrrıcti muharnineninm yüzde 
7 5 şini btılrrtadıgıııdan bu kerre 
2-10-935 tarihine müsadif çar§an:ıba 
günü saat 10·11 arasında ikinci açık 
arttırması yapılacak ve isteyenlerin 
vaktinde mahallinde hazır bulunacak 
memuruna müracaatlan ilan olunur. 

Dağların tepeleri kazazede 
bir baş gibi beyaz dumanla bağ-

Je hazır bulunmaları lazımdır. (2795) (6033) 

Topoğraf ve Ressam Alınacak 
Maden Tetkik ve Arama Enstitüsünden: 
Tecrübeli topoğrafla harita ressamları aranıyor. İs

teklilerin Ankara Maden Tetkik ve Arama Enstitüsüne 
r::ıüracaatları. ( 2796) ( 6032) 

Güzel San'atlar Akademisi Mü
dürlüğünden: 

Akademi resim şubelerinde uygun bir gündelikle ça
lıcımak üzere kadın ve erkek moddellere ihtiyaç vardır. 
İsteklilerin Akademi idaresine başvurmaları. ( 6035) 

Deniz yolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri: Karaköy Köprftbap 

Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdar· 

111111 zade Han. Tel 22740. 111111 

Trabzon yolu 
GÔLCAMAL vapuru 1 Birinci teşrin SALI günü 11aat 20 de 

RIZE'YE kadar. 0 5999,. 7630 

· lıtanbul Acentalığı 
Liman Han, Telefon: 22925. 

lzmar sürat yoau 
SAKARYA vapuru her hafta 

1 PERŞEMBE günleri 11aat 16 da 
1 lıtaabuldan IZMıRE ve PAZA~ 

1 

ıünleri de İZMİRDEN lıtanbula 1 

kalkar 

• • 
ZA Y1 MÜHÜR - Ziraat Bankası 

Ayvahk yolu İstanbul şubesine yatırgrğım para i-
2 B · çin verilen 7260 numerohı cüzdanda 

BANDIRMA vapuru irincdeş- kullandığım mühürümü kaybettim. 
rin ÇARŞAMBA günü saat 19da Yenisini kazdıracağımdan mezkur AYVALIGA kadar (6042) mühürün zuhurunda hükmü olamıya 

ilo!!~~~~~~~~!!!!!ii~~~• cağını ilan ederim. Sultanahmedde, 
Şerif oğlu Mustafa. 

(14996) 

İstanbul İkinci İflas Memurluğun• 
dan: 

Müflis Jozef Barliyaya ait muhte
lif erkek ve kadın ayakkabları ve şa• 

son ve terlik ve lastik ve şoson ile 
ve vitrin carnekan raflar ve saat ve
saire birinci arttırmada kanuni kıy
metler bulunmadığından satılama

mıştı. 3-1 Q.935 perşembe günü saat 

10 da ikinci arttırması yapılacağın
dan isteyenlerin Galatada Mahmudi-

ye caddesinde 1·2 No. lu mağazada 

hazır bulunmaları ilan olunur. 
(15027) 
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SPOR 
Balkan Oyunlarından Sonra 

Geçmiş Oyunlarla Sonun
cusu Arasında Mukayese 

Atletizm federQsyonu 8'1fkonı Bürhan Felek kupaları verirken .• 

:&ırtık altıncı Balkan oyunları da \ 
tarihe karıştı. 

Bir ild gün evvel, ilk iki günde 
yapılan nıüsabakaları ele alarak altı 
sene içinde B~!kan ~tletlerinin o mü
sabaka 1a1oa ~osterdıkleri ilerleme ve 
ya gerileoıı;Yı .. tahlil etrniştik. _Bugün 
de son gill mu_sabakala.rı üzerıne ay. 
ni §eyi }'~cagız. 

1500 Metre 
Bu mesiıde ilk iki seneye göre 

kaybedenle Bulgar.lardır. . Yunanlı-
1 R n)lılar, bız ve Yugoslavlar ar, oma 1 . 

1 
. 

biribirimiıe' an nıspet en muhafaza 
etmekle be~er, bu seneki 1500 de
receleri, gc{1 se~eler~e.~n.den çok 
düsüktür. JPU• hır duşukltikten zi
yade, sıkı yflurlardan sonra pistin 
iyi derece yP11Ya müsait olmryac.ak 
kadar ağırlaf§ olmasına vermek da 
ha doğrudur 

Yunanlı ygakopulos ve Roman
yalı Manea 5 senelerin en iyi 1500 , 
cüsüdürler. g;ene üçüncülüğü alan 
atletimiz GalPo~ güzel bir bitiriş. 
le bu mesafe bır şeyler yapabile
cek bir istidadPalik olduğunu gös
terdi. Bu da, :ematik çalışırsa, bi
zim is~n bir kil1Çtır. 

Gülle atma 
Gü11cde ilcrİnler Yugoslavlar

dır. Bunlar meylerini arttırdıkları 
gibi bir tanesi 14.43 ile yeni bir 
Balkan rekoru ~lŞhr. Bize gelin· 
ce dördüncü oy~rda g~lle bi~inci
si olan V cysinin scnedır bu ışten 
~ekildiğini görüf,!· Buna mukabil 
lrfan, geçen sen~. b.u ~eneye me
safesini arttırmış ik~ncı olmuştu~. 
Diğer Balkan a :r:nde pek bır 
fazlalık görülmenrdir. 

Oç adım 

Paterakisin yeri alan Ynmınlı 
Lambrakis ile Türknnından Pul
yosun son senelera adımda gös
terdikleri ilerleme Jrle kaT!jtlana~ 
cak kadar iyidir. gın. baska on 
dört metreyi aşan il< bır atl-e~ ~la
rak Zekinin yetişmipası sevınile
c:ck bir şeydir. 

Bu müsabakada g Balkan o
Y~nlarında da hiçbfuvaffakıyet 
gosterememiş olan Rlyablar bu 
sene de ayni durumdar. Yugos
lavlar stoper deniledırwndadır· 
lar. 

r:_~m~ dolayısiyle düşüktür ve iyi de
gıldır. Bununla beraber, Türk takımı 
oldukça iyi ve biraz bayrak alıp ver
mede çabuklukla birinciliği alabile
cek kadar sıkı bir koşu yapmıştır. 
İkinci olması bu ~abukluğu göstere
ırıeınesinden ileri geldi. 

Genel bir ölçü 
Bütün müsabakaları genel bir ölcsü 

düşünccsile gözden geçirirsek bütün 
Balkan atletleri birçok müsabakalar
da ilerlemişlerdir. Biz atma ve atla
malarda hissedilir bir ilerleme gös
termekle beraber koşularda ayni şe· 
yi yapamamışızdır. 

S. G. SAVCI 

Güzel Bir 
Elçabukluğu 

'uctOf.lıı.v takımınm ekılk kadro ile gelml:$l 
Rumenlerin bW ıre~meaine yardım etti 

Atlet Be$imin ya,Ztsının başlığı 

Meşhur atletimiz Omer Besim, ken 
di iddiası hilafına benim Yugoslav 
takımı tam da gelse Romenleri geçe
miyeceğimizi rakamlarla isbat edişi • 
me gılya cevap vermeğe yeltendi. Bu 
cevap, (mazeret palavralarına pay • 
dos) sözüme nazire olarak (yalancı 
pehlivanlığa paydos) başlıglnı taşı -
maktadır. 

Meşhur atlet, benim kendisine öte· 
denberi iğbirarım olduğunu ileri süre 
rek söze başlıyor ve (ben böyle bir
şey söylemedim. Yugoslavlar tam ta· 
krmla gelseler biz üçüncü, Romenler 
dördüncü olurlardı demedim) şeklin
de bir ağız kalabalığile yazısını tek
rarlryor, fakat bu tekrarlamada, ya.zı

~O metre sının tepeııine kondurduğu koskoca 
Bu müsabakada da eder, ge- başlığı güzel bir •içabukluğile or~ • 

çen senekilerden fcnaaBunu da dan kaldırıyor. 
1500 metrede olduğu pistin a- Cümuriyet gazetesinden kestiğim 
ğırlığına vermek lclzxmd~çeo se- başlığın klişesini buraya koyuyorum, 
nelerden bu seneye iyi µerleme Me§hı.tr atlet (Altıncı Balkan oyun 
gösteren Yugoslav Bn bu ~ıl larmda Türk atlet takımı niçin dör • 
Kiryakidisin bulunmama?ayısile düncülüğe düştü? Yugoslav takımı -
birinciliği alınıştır. Bunuf~her, nın ektıik kadro ile gelmesi Romenle
çok güzel koşan bu atlet;gmur- rin bizi geçmesine yardım etti) sözle
la ağırlaşmamış bir pistte.daha rini (Yugoslavlar tam takımla gehe
iyi derece alabileceği ve .d: lerdi biz üçüncü. Romenler dördüncü 
l{iryakidisin geçen seneki esLru olurdu) dan başka bir şekilde tercü-
tutabileceği beklenebilir. me veya tefsir edebilir mi ? 

Amma meşhur atlet, belki gene gü 
4d.tre r~ltüye getirerek son yazısında (ben 

Ayni sebeple bu koşuda re- ş~yle. yazmıştım, mürettipler böyle 
ve dızmış) dediği gibi (bu başlığı ben 

celer düşüktür· Yunan, Ro . koymadım, ga7.etenin yazı işleri di ~ 
Yugoslav atletleri aşağz yu~nı rektörü koymuş) diyebilir. Diyebilir 
aeviyeyi ınubafaıa etmektedı ~ amma gazetede çıkan bir yazı için de 
mesafede biz, seçmelerde \}ı (gazete teşkilatının ya7.rcıs101• fot<>ğ
vaf!ak olamıyacak kadar dü~- rafçısım, mürettibini, müsahhihini, 
dür. 400 metrenin eski k~ yaır işleri direktörünü ve sairesini) ay 
Mehmet Ali yerine yeni bir. hf n ayn mütalea etmek te kimsenin ak· 
kaç atlet yetiştireınezsek bura• tına ~elmez. 
kalacaktır. . . lğ'birar mes~lesine gelince böyle 

Çekıç hır şeye asla ıhtimal yoktur. Çünkü 
.. slavl atlet değilim ve meşhur atletin son za 

Bu musabakada Yugo ar manlarda boş bıraktığı yerinde gö -
başı muhafaz_a etmek~~ berabe zilnl yoktur: meşhur atletin yerimi 
b ff bir gerıleme gostermekt 1 b'l . ~ a 1 k . 1 1 d a a ı ecek bır spor yazıcısı olduguna 
ler. Buna mu abıt Yunan 1 ar f da hiç bir zaman kanaat getirmemi -
:fif bir ilerlem7 vardır. Romany~imdir. 
düşmü§tür. Bızden İrfan mesaff 
be§ metre kadar arttırmakta ve Sadun G. SAVCI 
bir Türkiye rek~ru yapmakla 'Ler~ 
Yaptığı mesafcyı büyiık bir ~ey s . . • 
ınamak taıımdır. Çünkü birinci Evvelki gecekı zıyafet 
arasında on bir. dündüncü ile arasAtletizm federasyonu tarafından 
ela sekiz metre kadar bir fark vardvelki gece Balkanlı atletler şerefine 

4 X 100 Bay r Jkatliyan otelinde 350 ki§ilik bir zi-

)3 da dereceler · ı· d~ct verilmiştir. Şölende misafir Ati u yarışta , pıs ın 

1 

•• 
GUZEL SAN' ATLAR 

Hayranlık 
Kilimancero'nın eteklerinde tütün 

yaprağı çiğniyerek sarhoş olmuş bir 
Hotanto'nun bir radyo hoparlörü kar
şısmdaki a!allayışı ile bir Hint min-
yatüriine bakan Matisse'in hayranlı
ğını yekdiğerine karıştırmak • mana 
ile manasızlığı biribirine halt etmek· 
tir. Hayranlık. budalalıkla, anlayışın 
ifadesidir. Cezanne albümüne bakan 
dört ressamı ayıpladığı bir yazısında 
Nizamettin Nazil, bu meftuniyetle 
Türk resmi arasmda bir münasebet 
arıyarak: "Işte bizde resim san·atinin 
kör, çolak, bodur kalmasının sebebi. 
Genç Cezanne siz.~n .. gibi düşünm~ş 
olsaydı, bugün albumu karşısında sı
zi yutkunduran bir Cezanne yetişebi
lir midi?" diyor. 

Evvela Nizamettin Nazife hatırlat· 
mak isterim ki, büyük Cezanne böyle 
yetişmiştir. Cezanne Delacroix'nm al
bümü karşısında hatta muasırları olan 
empresyonist'lcrin eserleri üzerinde 
günlerce ayni hayra~ld~. kapanma
mış ve ibadet eder gıbı gunlerce on· 
lara bakmamış olsaydı büyük Cezanne 
yetişebilir miydi ? ~ ~ • 

Yine Cezanne dogdugu şehırden 
kalkarak Parise gelip Louvre koridor
larında klasiklerin ~aheser1eri karşı· 
smda günlerce vecit ile kendinden 
geçmi§ bir baldı! dolaşmasaydı büyük 
Cezanne yetişebilir miydi ? 

O da, her deha gibi hayranlık sa· 
raları içinde büyük eserlerin usarele
rini gözbebeklerinde topladı ve yep
yeni bir san"atin vaftiz babası old~. 

!yiye, güzele hayran olmasıru bil
menin bir hüner ve eskiye hakaret ve 
istihfafla ba kınanın züppelik olduğu 
nu pek güzel bildiğinden emin oldu
ğum Nizamettin Nazif o satırları, es
kiye isyan e<lerek yeniyi yaratmak 
ha.mlesini özliyen bir hüsnü niyetle 
yazmıştır. Bunda şüphem yok. Ve 
§lipbesiz ki taklit. safından bir adım 
ileri gitmeden tesır altında kalan bu
dala1ar için o, doğruyu söylemiştir. 
Fakat Cezanne albümüne hayranlıkla 
bakan ve kendilerinden yeni Türk 
ıesminin yaratıcılığı beklenen ressam-
lara bu şekilde serzeni_ş etmekte hak
k ıyoktu dersem o beni, Cezanne'a 
karşı hürmetime olmasa bile tekamül 
düsturlarına olan bağhlığnna bağışla· 
aın. Bence, hayran olmasını bilmek 
bir hünerdir. Cezanne da hayrandı. 
Tlpkı bizim gibi, tıpkı kendinden ev
vel gelenler gibi. O da güzel ve mü
kemmel karşısında ayni vecdi duydu. 
O zaman genç Cezanne'ın karşısına 
bir Nizamettin Nazif çıkıp ta: " O, 
mürai bir misyoner gibii budaladır'' 
deseydi haklı olur muydu? 

Her yeni, bir eskinin devamıdır. 
Her hulus, kendinden evvelkilerin 
üzerine il~ve edilmiş bir kıymet, her 
deha bir miras ve hayranlık kainatın 
temeltaşıdtr. 

Ben Allahm bile kainatı örneksiz 
yarattığına inanmıyorum. 

Elif NACI 

na Şarbayı ve Balkan elçilikleri erka
nı hazır bulunmuşlardrr. Şölende At
letizm federasyonu Baııkanr Bürhan 
Felek, güzel bir söylev vererek Bal· 
kan oyunlarının sonuçlannr anlatmış, 
Balkan federasyonlarına teşekkür et
mistir. Bundan sonra Balkanlı karne 
ba;kanları da birer söylev vererek gör 
dükleri misafirperverliğe hararetle te 
şekkür etmişler ve organizasyondaki 
mükemmeliyetten dolayı bu işle uğ

raşanlan tebrik etmişlerdir. Söylev· 
terden sonra, derece alan atletlere ma 
dalyaları verilmi§tir. 

Hey' etler dönüyorlar 
Balkan oyunlarına iştirak eden B~ 

gar ve Arnavut atletleri diin .akşa~ki 
konvansiyonelle memleketlerıne .gıt • 
mişler, istasyonda Türk atletlen ta· 
rafından uğurlanmışlardır. Yunan ve 
Yugoslav atletleri de bugün memle
ketlerine döneceklerdir. 

Sırıkla yüksek 
Atlama 

Pazar günü havanın karanlık olma
sı hasebile yapdamıyan smkla yük
sek atlama müsabakasrna dıün devam 
edildi. Alınan neticeleri aşağıya yazı· 

yoruz: 
Birinci: Elenços (Yunan) 3 metre 

70 santim. 
!kinci: Bakof (Yugoslav) 3 metre 

60 santim. 
Uçüncü: Tanoa (Yunan) 3 metre 

60 santim. 
Dördüncü: Fethi (Türk) Uç met-

re SO santim. 
Beşinci Kalay (Yugoslav? 3 metre 

50 santitn. 
Altıncı: Ayhard (Romen) Uç met-

re 50 antim. 
Bu müsabakanın haricinde Yunan

lı Elenços bir atlayıs daha yapmış ve 
bu defa üç metre 85 santim atlamış
tır. Elençosun eski rekl;ıru 4 metre 16 
santim olduğuna göre dünkü atlayış· 
lan eski rekCJrundan çok dü;?üktı.! 

Bursa" D,, Grupunu Çağırıyor 
Sergi aCjmaları iCjin Halkevi tarafından 
grup ressamlarına müracaat edilmiştir 

Memleketimizde günden gü
ne plB.stik sanat cereyanları ar
tıyor. Memnuniyetle haber al
dık ki, Bursa vilayeti Halkevi 
uo,, grupuna bir mektupla 
müracaat ederek Bursada bir re
sim sergisi açmak teşebbüsünde 
bulunmuştur. Halkevlerinin 
memlekette mevcut resim teşek 
küllerine müracaat ederek vila
yetlerinde birer resim sergısı 
açmaları için "Tan,, gazetesinin 
san'at sütunlarındaki neşriyatı
mızm Bursa vilayeti tarafından 
nazarı dikkate alındığım gör
mek bizi çok sevindirdi. 

Ve ilk olarak Bursa vilayeti. 
bu hususta harekete geçmiş bu-

Londra 
Yukute-le yazıyor 

NasYonal Galeriye dair 
l3ütüo dünya müzeleri "Nasyonal 

Galeri" kadar rahat olsaydı müzeye 
gitmekle parka gitmek arasında bir 
benzerlik olurdu. Luvr'dan her za
man bir baş ağrısı ile çıktığımı yaz
mış ve bu baş ağrısının yarısından 
çoğunu Luvr'daki resimlerin tanzim 
değil de, biribiri üzerine istif edildi
ğinden geldiğinin farkında olmamış
tım. Londrada kaldığım iki üç ay 
boyunca hemen hemen hergün Nas
yonal Galeriye gidişimi bu müzenin 
haftanın üç günü bedava ziyaret edi
lişine değil de, harik;uladc bir zevk 
ve cömertlikle tanzim edilmiş olması· 
na hamledin. Evvela bu mütenin bir 
kat olduğunu söyliyeyim ve sen Luv
run o muazzam ve kasvetli merdiven
lerini gözünün önüne getir. Bütiin 
duvarlarda bir tek resim sırasr oldu
ğunu tasavvur et ve Luvr'un o biıfüi
ri omuzu üstünden bakan ve duvarı 
insafsızca parçaltyan resim diıdlerini 
hatırla. Ve sonra bu bol ışıklı müzeye 
en güzel Alman ve Italyan pl inıitifle
rini yerleştir. 

• 
Nasyonal Galeride primitiflerden 

başka insanı, daha doğrusu bir rt"ssa 
mı olduğu yerde çiviliyecek katl:u 
kuvvetli üç dört greko var. Ve sana 
Greko hakkında söyliyeceklerim var 
Şaheserler önünde bütün seyirciler n 
geçirdiği edebiyatı bol hayranlık dev. 
resinden silkinip kurtulduktan sonra 
onun boya, tüval ve frrçasile karşı 
karşıya gelmek lazım, bu yüzden bir
çok müzelerde bir tren penceresinden 
bakıyor: ··Aman ne güzel şey yaralı· 
bi !" diye güzelliğe olan düşkünlüğü
müzü bağırryor ve geçiyoruz. Ekseri
ya önünde lazımgeldiği kadar durma
drğnnız bu resimlerin birisinden kafa
mızda bir kol, ötekinden bir bacak ve 
bilmem hangisinden bir püskül kalı
yor. Ve ekseriya kahbe hafızamız bu 
gayrimütecanis parçalardan bize bir 
adam. bir reslm yapıyor ve biz habe
rimiz olmadan bu ucubenin teııiri al
tında kalıyoruz. 

Sen ister kabahati o resimlerin bizi 
önlerinde çiviliyecek kudrette olma· 
dıklanna, ister kötü bir tanzime, is
ter kendi hafızana yükle ... Sonunda 
bütün ressamları kötü bir mide fesa
dına uğratan bu hikayeden başka bir 
yazıda konuşuruz. Benim ressamlr
ğunla alay eden Greko'ya gelelim. 
Hakikaten ben ne zaman Greko'dan 
bir resim görsem aklıma ilk gelen şey 
bu kolu bükülmez ressamın bize, bi
zim çalışma tar.nmıza bıyık altından 
gülmesidir. Işık gölge ile onun kadar 
büyük bir kudretle oynıyan, siyah ve 
beyazı onun kadar büyük bir cesaret
le tüvale çakmasını bilen reıısam gör-

Biz bize 
1 

benzeriz 
Dört ressamın Sezan albümü önün· 

deki softaca hayranlrklarını tasvir 
ederek her türlü yüksek hayranlığa 
çatan Nizamettin Nazife cevap veri
yoruz: 

Yalnız ressamlara inhisar etmeyip, 
bütün Türkiyeyi bu yüksek hayran
lıkla itham etmeğe cesaret edişini bu 
genç yazıcının coşkunl uğuna bağışlı

yonız. Bu yazının şahsa dokunur ta
rafı olsaydı, cevapsız kalacaktı. Yal
nız güzel san'atlara değil, bütün fa
aliyet şubelerimize hayranlığın mani 
oluşunu ve bu hayranlık hastalığına 
ilaç olarak isyan etmek lazımgeldiği
ni söylüyor. 

• Evvela muharririn bir mikrop ka· 
dar muzır telakki ettiği hayranlığı ele 
alalım ve iman şeklini alan bir hay
ranlığın muzır olup olmadığını tet
kik edelim. Zannederim müstait ve 
kabiliyetli. bir adamın hayranlığı, ya
ratıcı kabiliyetine hiçbir surette ha
lel getirmez. Çünkil o hayranlığını 

lunuyor. 
"D,, grupu Bursa Halkevinin 

bu müracaatini büyük bir mem
nuniyetle kabul etmiş ve ilkteş
rin içinde bu sergiyi açabilece -
ğini bildirmiştir. "D,, grupunun 
Bursada açacağı sergi bir hafta 
müddetle acık bulunacak ve 
grup azasmlan bir sanatkar da 
yine Bursalıların daveti üzerine 
oraya giderek arzu ettikleri kon 
feransı verecektir. 

"D,, grupu bu sergi ıçın e
hemmiyetle hazırlanmaktadır. 

Bursalıların bu teşebbüsünü 
samimiyetle alkışlarken diğer 
vitayetlere örnek olmasını da te
menni ederiz. 

Müzeleri 
medim. Nasyonal Galerideki Greko· 
larda izini saklamıyan bir fır~ var. 
Onun resimlerinden bir parça ötede 
Velaskez'in bir portresi var. Velaskez
de boya tüvalin iliklerine işliyene ka
dar ezilmis ve sürtülmüş, Greko'da 
dün yaprla"'n bir resmin tazeliği v~:· 
Ve bu tazelik muhakkak boyanın bu
yük bir işkenceye maruz kalmadan, 
bir kimyacı taassubu ile biri bine 
bölmeden, rahat sürülüşünde olacak. 

Klasiklerin icinde onun kadar bo
yadan korkmıyaru yok. Onda bugün
kü ressam1ann çok güvendikleri boya 
tadı, boya kalınlığr .var. 

• Nasyonal Galeride beni bir mıkna-
tıs kuvvetile çeken Greko'lardan ken· 
dimi kurtr.rdığım zaman yarısr şark 
minv;ıtfüü, yansr Alman klasiği olan 
bir Kranah önünde dinleniyorum. 
Greko'nun bir girdap sür'atile başımı 
bir saman çöpü gibi döndüren resim
lerinden sonra Kranab'ta kendime ge
liyorum. Işık gölgesi olmadığı halde 
portakal gibi dönmesini bilen kaşsız 
bir melek bası; 

- Uzülme Yukule-1e diyor, Greko 
sana ı~ık e:ölgeyle yaptlacak bir şey 
bırakrnadise, j'kimitiflere ve.şark, garp 
mi..,y;o• iiv~;ilerine koş. Orada yapıla· 
c.ak i3 • clr. 

Cedri RAHMJ 
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tahlil edebilecek bir zekaya malik ol
duk~a hayran olduğu kimsenın hangi 
davay1 ileri sürdüğünü ve onu nasıl 
hallettiğini bilir. O nun tesırı altında 
kalsa bile ondan menfi d ı;il muspet 
neticeler çıkarır ve her halde onu 
meslek kültürünün yukselmesinde 
bir basamak diye kullanır· 

• 
Evet dostum, biz imanla $ezana 

hayranız ve bundan utanma değil if
tihar duyarız. Bu hayranlığın sebebi· 
ni müsaadenizle izah edelim: Sezan 
on dokuzunçu asrın ve asrımızın en 
büyük ressamıdır. Çünkü bugi.ıne ka· 
dar hala bütün resim aleminde gün
den güne artan bir tesiri oluşu, onun 
büyüklüğünü izaha kafidir. Bu bü
yük adam tesir altında bırakan hay
ranlrğrnrn taklit demek olmadığını 
ispat etmiştir. Sezan muhtelif tesir
lere her zaman açılmış bir kapı idi. 
O Pusen'in Dölakurva'nın ve hatta 
dostlarından Pissaro ile Sis\ y'in ve 
birçok empresyonistlerin hayraıu idi. 

• Orijinal olmağa gelince, hiçbir ori-

Resim münekki 
Ve Esthete yokl 

Zevksizlik yaratılıştaki ekaiklr 
ğildir. Her insanın zevk, içinde 
bir maden gibi örtüm durur. 
imkanları, görgü ve tahsil bu 
terbiye etmek fırsatını verir. He 
gi bir şeye karşı duyulan alaka 
tiyaç ve muhit hazırlar. Muhit 
tiyaç yoksa beklenilen bir al5: 
dolayısile o şey de mevcut değil 

San 'atkann eser yaratmak v 
si kadar önemli bir emek te Est 
lere borçtur."Estetique" i meslek 
miş, görüşleri olgun bir edebiyat 
kaleminden zehir damla-sa, yapa 
menfi kıritiklerin de hazan san'at 
basında yepyeni bir hareketi ha 
yabileceğiniden şüphe etmiyo 
Ben münekkidi bir propagandacı 
ğil; monoton ve esintisiz bir sa 
muhitini uyandıran. ateşliyen, h 
bu ateşi köı ükliyen bir müşevvik 
dediyorum. Bizim edebiyatçrları 
bilmem neden kendi içlerine çekil 
ve bilhassa resim alanına kaprla 
kapamış bir haldedirler? Yuka 
bahsettiğim zevksizlik ancak olg 
laşabilmek için toprağını ve gıdas 
bulamamış olanlar içindir. Ekse 
mesleklerini Avrupada etüdiye ed 
ken resim müzelerini gerip o eser 
üstünde az çok tahliller bile yapa 
mek fırsatını bulmuş genç bir ede 
yatçı zümresi ve bu gazetenin siitıı 
lannda san "at hakkındaki yazılar 
büyük bir zevkle okuduğum imzal 
var. Bu tatmin edici alaka bir sam 
alevi gibi pek çabuk geçiverdi. N 
den devam edemedi bilir misini 
Hem bu neden devam edemez? Sa 
at sadece bir sevgi değil. ufak tef 
alakalara doymıyan derin bir bağlıl 
ister. 

Fransanın meshur san'at krritikl 
rinden (Theophil Silvestre) in Fra 
sız san'atkarları adlı eserini okudu 
tan sonra daha çok inandım ki: 
nun kadar ateşli ve içi sevgi dolu bi 
edebiyatçı bizim kısır san'at hayatı 
mızda uyandırıcı bir hareket yapabi 
lir. Hiç şüphe yok ki bir ressam yü 
rüdüğü yoldan teknik bılgileri anca 
kendi arayışlarından bekler. Bununl 
beraber incelmiş ve şayanı itimat bi 
zevkin, orİJinal bir bakış ve duyuşun 
onun yolunu aydınlatabilecek, yerin
de bir ikaz olmıyacağmı kim iddia 
edebiiir? Gene bu Fransız edibi ese· 
rinin bir yerinde diyor ki: '"Hayatımın 
en tatlı saatlerini Delacroix'nın atel· 
yesinde onunla lıa§başa komtştuğu~ 
ve bir eseri üstünde münakaşalara gl
ristiğim zaman duyarım.'' 
~Eğer şu yedi duygumuzun bazan 

yaru1abileceğine inanıyorsanız bana 
hak vereceksiniz. Niçin bir ressrımm 
da bazan eserinde lıaııal bir ifadeye 
temayül edebileceğine inanma~alı.? 
Işte güzellik ve noblesse tahlı!le~
ni humctmiş, nihayet berhangı bır 
duyu§ ve telakkide sabit bir fi~r: sap
lanmamış görüşlerin bizim ıçın 'le 
derin bir ihtiyaç olabileceğini bilmem 
anlatabiliyor muyum?. Ba:zan biribi
rini aylarca görmedigi halde buluş· 
mak ve başbaşa dertleşmek ihtiyacını 
duymıyan bizler ortada iken ; muhay
yel ve müstakbel bir esthete'dea ide1l 
alaka istemek belki çok ağır bir dilek 
olur. Zaten serzenişlerimi tevcih et
tiğim rerhangi bir hedefi de henüz 

· düşünmedim. Ben yalmz onu diliyo
rum ki: Allah tarafından şöyle bir 
Kaf dagı yeli esse de o bileği kalın 
edebiyatçılardan birisi tebdili marifet 
edip bu işi kendisine mal t."tse ve or
taya bütün heybetile çıksa, kırsa. ge· 
çirse, yıksa, devirse . .Fakat, canda~, 
içten ve samimi bir kanaat, ateşlı, 
zevkli ve imanlı bir duyu~la ... 

Ben her şeye razıyım. Biliyorum ve 
içten duyuyorum ki bu bir hareket 
olacaktır ve öyle bir hareket ki: 

San'atkara biraz kendisini, onun 
lakayt ve uyuyan muhitine de biraz 
san•at sevgisini öğretecektir. Daha
sına gelince: Ressamlar ?a . kendi 
eserlerinin kritiğini kendılerı yap· 
maktan kurtulacaklar. 

Ar if BEDii 

jinalite yapayalnız değildir. Netckim 
bugiın Sezamn en orijinal tehikki 
edilen ese;rlerinde muhtelif tesirler 
yer almıştır. Onda görülen ilk büyiık 
tesir yaptığ1 san'atm cflsefcsini ku
ran Dekart tesiridir. Ona Dekartm 
müessir olduğunu söylerken Dekar· 
tm da muhtelif felsefi unsurlardan 
kurulmuş oldugunu unutmamak la-
zım. • 

Türk ressamlannrn yaratıcı olma-. 
clıklanm ve bütün hayranlıkları ile 
Garba benzemcğe çalıştıklarını iddia 
ediyorsunuz. Halbukı biz bize benze
diğimizi iddia edenlerdeniz ı. . Şarkla 
Garbın biribirinc kaynaştığı Türkiye
nin ressamlan olduğumuz için Şark· 
la garbın hassasiyetleri bizde fıtri bir 
surette vardır. Yalnız biz bu ikı has
sasiyetten yepyeni bir netice çıkaı· 
mağa çalışıyoruz. Şarka ve Garha 
her zaman hayran olmağa hazruz; 
çıiııkü biz bize benzeriz. # 

Arif Dl 
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Dünya Gazetelerine Göre Hidiseler 
VEHIP PAŞA DiYOR fı<i 

Su Bizim Müttefikimizdirl 

Habq aalıerleri tr« nle nalılcdilirlı•n 

P•tit Parüicn'den: 

Vehip Pasa 150 bın Habeşli~ 
nin teşkilatını :darc cdi,-or. O 
tana dedi ki: 

- İngilizler l ı .. beşistaru zap
tedebilirlerd\. Bana öyle ~eli
}'Or ki, İngiliz veya l'r.msız]ar 
buna muktcdırlcc, fakat İtalyan 
lar asla .•. 500 b'n kişi ile İtal
yanlar Adisal.>auaya, Harrar ve
ya Cimmaya ge!t:m~·der. Yolda 
susuzluktan malıvolaı aklardır. 
Hatta bugün b::t sularım İt:ıJ
yadan veya Erit.reden getirtiyor 
lar. Ve bunu ca ancak bir sene 
.-üren hazırlıku.j: sonra yavabi
liyorlar. 

Sizi temin edtb lirim ki tngi
lizler bir nefer susuzluktan şika
yet etse, Eritreden mükessife de 
viıcude getirirl~r ve I...ondrada
kinden daha iyi \'e daha fazla 
sulan olduğunu ıddia ederler
di.Benden Habeş müdafaası hak 
kında tafsilat istıJors muz. 

• Su, İtalyanl::ır. mağlQp ede
cektir. İtalyanldrın ne kafi mik
tarda askeri ve ne de kafi dere
cede paralan vardır .. 

Vehip Paşa, ıtalyanların an
cak Harrar'a g •mek ıçin Vadi 
Şebele'yi aşmak teşebbüsünde 
lu1unacaklanna kanidir. Kendi
sine Dolhad dağıarı iızermden 
bir hareket mümkün olduğunu 
söyleyince şu cevabı verdi: 

- Böyle bir hareket, onlan 
yandan taciz etmek u;~n hazır 
bulunduğu müddetçe kabil de
gitdir. 

Vehip Paşa Habeş ord..ısun -
da bulunan Belçikalı öğretmen -
lerden bahsederek şu mukayese
yi yaptı: 

- Alman zabiti, piyade s~va
şı için mükemmel bir öğretmen
dir. ince tetkikata lüzum his -
settiren meselelerde Almanlar 
emsalsizdirler. Fakat topçu içın 
bana Fransızlan veriniz. Fran
sız topçusuna karşı durdunuz 
mu? Topçu atışı için biriciktir
ler. İngilizler büyük istihkam 
üstatlarıdır. Onlar bir siper ka
zarlar, ertesi günü bunun yanın
da diger birçok istihkamlar ya
pılır. 'Oç gün sonra da cümlesi 
birden bitmez, tükenmez, do
lambaçlı bir yol olur. 

No. 141. 

İtalyanların iyi harp ettikleri 
kendisine hatırlatılınca şu ceva
bı verdi : 

- Şüyhesiz, onlar '3rkı söy
liyerek harbe gitmeğe mecbur
durlar. Filhakika açık arazide 
bulunacak olurlarsa, Habeşliler 
kadar iyi harp edebilirler. 

Vehip Paşaya göre, İtalyan -
lar bir şey yapmak istiyorlarsa 
mutlaka manevra yapmağa mec 
bur olacaklardır.Çünkü bu harp, 
bir manevra harbi olacaktır. 

Vehip Paşa Habeşistanda bir 
hicin süvari kolordusu teşkil et
miştir . 

- Almanlar tarafından teşkil 
edilen bir kuvvet. İtalyanın yer
li kuvvetleri benden bahsedildi
ğini işitince bana iltihak etmek 
üzere kaçacaklardır. 

Sonra ilave etti: 
- İleri hatlarda, beni gör

mek için umumi karargahıma 
gelecek olursanız yanınızda i
Jaç bulundurunuz. Çünkü filitre 
edilmemiş su içerseniz hasta o
lursunuz. Filitre edilmiş su bu
labilirsiniz. Fakat beklerken su
suzluktan muztarip olursunuz. 
İtalyanlar için de mesele ayni
dir. Size tekrar ediyorum. Su bi-
zim en birinci müttefikimizdir. 
Yakında görüşürüz . ., 

Ecnebi devletler mümessille
ri S Teşrinievvel tarihinden iti
baren ya harp etmek veya geri 
çekilmek lazım geldiğini söyle
mekte müttefiktirler. Zira bu ta 
rihte arazi şimalde harbe hazır
lanmış olacakur. Cenup, 20 Ey
lfıldenberi harbe hazırdır.,, 

Cioemboes'•n 
Berlin seya.hatl 

LldoYe NOYins'den: 

s.,y,,.,ıe41e "M&JCUf intiklara 
6Öre SOfbaltan Goemboc.'in B•rlin 
•eyahati orta Avrupcıı •i)'U4"1ndg 
levkalô:de bir ehemmiyeti haUtlir. 
Bcrlinılen verilen habere •öre brr 
aeyahatte Almanya ile Mocariatan 
ve Lehi•tan aroaında halHI müdalaa 
aı ıçin bir anlaıma yapıltrUUI mev· 
zuu bahidir. BQfvelıilin Myalaati bu 
kadar tahtlit •ılilırNlı Ut•nmiftir. 

KIRMIZI VE SiYAH 
aa vuifeniz biter ama bizim işimiz 
de haylı gecikir: çUnkü, azizim, sizin 
oldiıgünuziı nereden ogrenebıliriz? 
bıze bunu kendınız bildırecek kadar 
bımmet edemezsınız ya 1,. 

Marquia cıddıg bir tavurla ilive 
etti: 

- Siz hemen ıidıp kendinize bır 
kat ewap alın. lkı yıl onceki moda
ya gore g1yinın. Bu aktam şoyle uı
tunuze, başınıza ıtına etmez gibi bir 
halinız olmalı· Buna şaşıyor musu
nuz? lmnseye guvenınız yoktur, an
lanınız. Evet, dottum, fikrımı anlat· 
mumı clinlıyec:eiinız o pek aayeı de· 
ger kimselerden bırı vardır ki sizi 
haber vene hıç de pımam: onun 
ıanderec:eti haber lizerıne, mesela 
yemek yemek üzere gireceğinız bir 
handa sız afyon yutturabilirler. 

Julien· 
- Otuz fersah f azlasmı goze alıp 

dolqık bır yoldan gıtmek daha ıyi 
olur dedı Yanıl"' ., Roma'ya 
11 l~peleri kazaze 

1) dumanla b gın 1 gos-
tı0~ az at.ıı · Juli-
B o\ffl,..~ en ben 

~TE.NDHAL 

onu hiç böyle gormemi§ti. 
- Ora11mı ben ne zaman söyler· 

sem o zaman ogrenirsiniz. Ben, bana 
sual sorulmaııını aevmeın. 

Julien telaıta: 
- Bır şey sormak istemedim, 

monsıeur, dedı: yemın ederım ki, 
monsıeur, içımden düşüniıyordum. 
dikkat etmemiş, hızlı söylemışim: 
k ndimce en giıvenli yolu bulmak , .. 
tıyordum. 

- O haı aklınız pek uzaklara 
gıtmit- Unuunayın ki bir elça, bele 
sızın yqıruzda olursa, hiç bir zaman 
zorla soz almata kalkıtmamalıdır. 

julıen haylı içerlemişti, ama bak· 
sızdı. Hayaıyetinı korumak için bir 
özur arıyor, bulamıyordu. M. de La 
Mole ilave etti: 

- lnun yersiz bir it yapb mı, 
hemen ııe hıs karııtırmaga yeltenir· 

Bır saat aonra julien marquis'nin 
kap111 onunde ıdı, uşak gibi bir hale 
gırmı,ti: arkasında esiri püskü elbise 
ler boynunda beyazlığı çoktan kay
bolmu9 hır kravat vardı: bundan baı
ka da ukalaca bir eda talunmıftı. 
Marquıs onu gorünce kahkahayı 

Süveyş Kanalının Kapatılması 1 MEMEL sEÇiMı 

Karşısındalngilterenin Durumu Almanlar Kazanacak mı? 
Miroir du Monde'dan: 

Habeşiatan hadiselerini takip eder
ken gösterilen endiıeler, Süven ka
nalı meselesini birinci derecede önem 
h bir mesele haline getirmiştir. Sü
veyş kanalı dünya ticaretinin ve hat· 
ta sebebi vücudünun en hayati bir uz
vudur. Kanatın kapanması ve mevcut 
muahedelere rağmen abluka altına a
lınması, birçok neticeler doğuracaktır. 
Kanalın ablukası çok geniş olan bir 
dilnya ticaretim: müthiş surette za. 
rar verecek, Avustralya, Hindistan 
gibi muharip devletlerden uzak bulu
nan devletler bundan çok muztarip o
lacaklardır. 1888 muahedesinin 1 ve 
ikinci maddeleri mucibince 1914 sene 
ıine kadar butün cihan savaşlannda. 
harp gemileri, hangi millete mensup 
olursa olsun kanaldan serbestçe geç
mişlerdir. 1912 senesinde Tlirkiyc -
ItaJya harbinde bile ltalyan gemileri· 
ni Turklerden asla endi§e etmeden 
kanaldan geçmişlerdir. O zaman kana 
lın şark sahili Türklere ait idi. 1919 
senesi şubatında Türkler mli'tefiklcri 
Almanyanrn teşvikıle hücum etmesi 
üzerine, İngiltere ve Fransa gibi dev
letlerin kanaldan geçme~i kontrol al
tına almalan ve genel güvenlik ve aaa 
yiş noktasından düşman gemilerinin 
kanala sokulmalarını menetmeleri la
zımgeldi. Ingiltere gerek kendisi ve 
gerek diğer milletler için tehlikeli o-

kadar zarar verecektir ki bu hal, bil· 
hassa Ingiltere için bir felakat ola
caktır. Hat a kısa bir zaman için ge· 
milerin kanaldan geçmesi menedil
meklc normal ticaretin yeniden başla
ması çok geciktirilmiş olacaktrr. Böy
le bir tesebbiısün oniıne geçmek için 
şimdiden Jazımgclen tedbirler alın
mıştır.Yolculara iki kadem duvar ara· 
sında tat bir geçit gibı görunen Sü -
veyş kanalı, ıon otuz senedenberi mil 
him mikdarda genişletilmi~tir. Evvel
ce göller mıntakası miıstcsna olmak 
üzere, gemiler, birıbirlerile karşılaş • 
mamak içın bir limanda beklemek mec 
buriyctinde idiler. Bugun kanalın ge
nitliği evvelkinin iki misli olduğun -
dan ve Hiakal 66 metreye çıkarıldığın· 
dan tonajı ne olursa olsun iki vapur, 
kanalın her noktasında biribirile kar
şılaşabilirler. Yalnız muhtemel her 
türliı çarpışmak tehlikesinin onüne 
geçmek için bir vapur gcserken, di-

Süve)'f ianalınrn ,irif )'eri ve F enlinand ile lAuepa he)'keli 

lan bu meseleden kurtulmak için siya· j ğerinin oldugu yerde durması lhım
&al bır formu! bulunmasma müvafakat gelmektetdir.Buna rağmen kanalı, ta-

d k • y '- . mamen kapamak için 70 metre uzun-
e ece tır. alnJZ uır hadıse çıkarıl· 1 A .. b · · b t k·r·d· . . . • u un,"°" U' iCmının a maııı a ı ır. 
mak ıhtımalı kalıyor. Az çok bıtaraf Bu takdirde, 'kanaldan gelip geçen 
olan bir vapurun kanalda kasden ba· gemiler çok olduğundan, ıeyruseferin 
tınlması veya dar bir yerde ateş al- normal halını alması icin cok bekle -
ması veyahut kanalın aahillcrini tah· mek lizımgeleccktir Port Saidin şima 
rip edecek derecede mühim bir iştial tinde El~a"ntaray~ ka~ar, kanal ~~n
vukuu ve kanalın tamirine tuzum gör zabeh .golunUn uzcrınden geçttğın
mesi gibi hallerde kanal kapatılabilir. den, bır kaza vukuun~a burada bulu
Bu hal, ltalyan nakliye gemilerini tev nan batak.tıklar .s yes:nde. kapanmış 
kif için ancak Habeşistan tarafından kısmı çevıren dığer hır kanalın kaz.~1-
kabul edilebilir. Yalnız Habeşistarun ması kolaylaşmı~ olacaktı!. .Bugun 
bunda menfaati vardır. Hab~istan bu mcvcl!t ola~ vesaıtle, gemılerı~ nor: 
takdirde Mısır kara yolları, Orta Af- ?'~l bır sekıl~e kanaMan ge~~bılmesı 
rifa, Cenubi Ingili.z müstemlekeleri ıçın. on beş .gu.n zarfında bır kanal 
vaaıtasile iaşesini temin t<Jecek•ir. k~zmak _ka~ıldır. ~u.rası muhakkak~r 
Fakat ÜMulharekelerinden avnlan E- ki, kasdı bır kaza ıçın bu kısım seçıl· 
ritr~eki ltalyan kuvvetleri· bundan miyecek, belki de bövle birsey .~cin 
çok mütecasir olacaklardır. Böyle bir kana~ın dah~ cenupt~ bulun~n don.e· 
ihtimal bütün dünyanın menfaatine 0 mcçh yerle:nnden istifade edıleccktır. 

lşte asıl burada bir gemtnin ateş al

iyi malümat alan çevr•nlere göre 
Almanya ile Macariatan aronncla 
yeni bir onloıma yapılacaktır. Bu 
anlcumanın ehemmiyeti Comtr. Bef. 
ltlen'in l 121tle ltalya ile yaptıiı mu 
ahede)'i ltülrümılcn düıünniyee:ek • 
tir. Budapcflede GoembfMrin bu 
acyaltotinde Moe:ariatan, Almanya 
ile Lehi.tan araaında •Üel ve aiya. 
•ol bir anlafma )'apılae:aiı taltmin 
cdilmelrtedir. 

ması ve batması. birçok kanşıkhklara 
sebı!p olacaktır. Batan geminrn anka· 
zı cıkanlamad•f:ı veya i~tial kanalı 
bozduğu takdirde, bu kavahkh sahil
lerde gemilerin ~ccmesi için ikinci bir 
kanal açmak iki üc defa daha uzun 
bir zamana miıtevakkıftır. Timsah gö 
!ünden sonra Serafcnn mevk'inde ka
yalıklar be metre kaclıır yükselmek -
tedir. Burada da kasden cıkarrlacak 
bir ka,.a uzun ve mü~kül işlere sebep 
olur. Uçünciı tehlik,.Ji bir yerdi' kana· 

~..........,. lın cenubunda ve Mekkeye gide:n ha-
cılann geç• ikleri yolun simalindcdir 

salıverdi ve Julien'in suçu işte o za
man tamamile bağışlandı. 

M de La Mole ıçinden: ''Bu deli· 
kaıtb da bana hayınlık ederse artık 
kime güven olur ki? ama insan işe 
lcalkı,mca da, güvenilecek hır adamı 
bulunmalı. Oglumun, tabiatçe kendi· 
ne uygun parlak dostlarının yuz bin 
kifiye bedel yigitlikleri, baynlıklan 
(sadaka tlerı) var; çarpışmak lazım· 
gelince kralları ugruna canlarını esir· 
~emezler, her feyi bilirler... ancak 
bize şimdi lu:ım geleni bilmezler. On
ların içinde dort sayıfa yazıyı ezber· 
liyec:ek, sonra da izıni belli etmeden 
yüz fenah yer gidecek adamı istedi
ğin kadar ara. bak bulabilır misin. 
Norbert de ataları ıibi ölümden kaç
maz, ama böylesine de&im (meziyet) 
acemi hır nelerrie de bulunur ••. 
Marquiı derin denn dil1Uncelere 

daldı; içini çekerek: ••ölümden yıl
mamU, dedi, bakalım bu Sorel'in 
elinden o ela gelmez mi?..... Sonra 
canmı ııkan bir fikri savmak ister: 

- Araba bekliyor, hadi binelim, 
dedi. 

julien: 
- Monsıeur, dedi, bu elbisenin 

eksilden dilzeltılirken ben de bugün
kiı Quotidienne'in birinci sayıfaaını 

ezberleyiverdım. 
Marquiı ıazeteyı açtı, Julıen bir 

kelimesinde bile yanılmadan ezbere 
okuvuverdı 

O akşam diplomatlıgı pek ustünde 
olan marquıı ıçınden: ''Ali 1 dedi, de· 
likahlım, ıen okuyadur, bununla oya
lanır, geçtıgımiz ıokaklan görmez· 
sini,, 

GoriınLi il hayli kasavetli, duvaı:ta
rının bır kısmı oymalı ahşab, bir kıs
mı yeıil kadıfe ortülü buyilk bir sa
lona girdiler. Salonun ortasında su
ratı asık bir odacı, uzun bir sofrayı 
yerleştirıyordu: sonra i.ızerıne, kım 
bilir hangı bakandan arta kalmış, her 
yeri mürekkep tek sı ıçınde koca bir 
yefil örtu yayarak o yemek sofrasını 
bir çalışma masası halıne koydu. 

Ev sahıbi m yarı bır adamdı, adı 
hiç soylenılm di. julıcn onun yüzu
nil de, uzdillığinı (belcığat) de yedi
ği yemeği övutmckte olan bir adam 
yüzUne ve uzdi hgınt b n .. etti. 

Marquis'nın bir ı aret rlne Ju-
lien ma~nın t, n ucun.. ul..ırlhuı, 
oradan kımıldaıı amıttı. Ne yapac:a
fını, nasıl durac gını bılıncdıği için 
habire ka!em yontuyordu. Gozünün 
ucu ile saydı, yedi kışi vardı: fakat 
Julıen hepsıni de ancak arkadan gö
rebiliyorou. Dikkat etti, ikisi M, de 
La Mole ile e ıt gıbı konuşuyor, ote
kiler az çok saygılı bır tavur takı
nıyorlardı 

Bır kıtı daha &eldı; up.k önden g1-
rıp haber verme:mıştı. Julicn içınden: 
"Tahaf •ey ı dedi. bu salonda gelen
leri haber vermek törusü (adeti) yok 

Bundan bırkaç gün evvel Lit
vanyalılarm inatçı kimseler ol· 
duğunu yazıruştnn. Bu söze Lit
vanya Başbakanı Yuozas Tübe
lis ile görüşmeme bir vesile ol
du. 

Başbakan bana dedi ki: 
- Filhakika Litvanya mille

ti inatçıdır. Onlar Allaha ve hak 
lannın dogruluguna, Allahm a
daletine, Uluslar Sosyetesine i-
nanırlar... · 

Tübelis'e Memelde halkın 
Hitlerin Nuremberg'de irat et
tiği nutuktan ve kılıçlarm fakır
tısından heyecana düştüiünü 
söyledim. cenubu '8fkide beli -
ren gölgeler Memelde yapılacak 
seçimi Almanlarm kazanacak • 
lannı gösteriyor. Bu takdirde 
bunun neticesi ne olacaktır? 

- Başbakan şu cevabı verdi: 
- Hükfunetin Meme; mese-

lesinde zuhur edecek bütün teh
likelere karşı başka bir amacı 
yoktur. Bununla beraber bu top
raklar üzerinde Cermanizm ile 
mücadeleye girişmek mevzuu 
bahis değildir. Yalıırz hükfunete 
karşı tevcih edilen her hareke
tin önüne geçmek mevzuu ba -
histir. Hüklımet, bütün faaliye
tini hakka dayanarak, Memele 
dair olan bütün mukaveleJcrc 
tamamen riavet edilmesinden 
başka bir şey istemiyor. 

Sizin bahsettiğiniz Alman za
ferinden ancak ve nisbi bir şe
kilde bahsedilebilir. Bu zafer, 
harici amiller tarafından vücu
de getirilen sun'i şerait dahilin
de vücut bulabilir. 

"Biricik liste,, denilen Alman 
listesi bir Alman listesi "Şeklinde 
görünmüyor: Bu liste de, diğer 
listeler gibi bir Memel listesidir. 
Onu yakından inceliyecek olur
sanız namzetlerden birçoğunun 
Litvanyalı oldugunu görecek
siniz. 

Seçim bitip tc yeni Diyet Mec 
lisi teşekkül edince hükumet el 
de edilen neticelerden istifade -
ye çalışacaktır. Seçimin deva -
mı esnasında birtakım harici a
millerin doğrudan doğruya ge
len birtakım tehditlerle beraber 
işin işine karıştığ1ru gizlemek 
lüzumsuzdur. Böyle bir dunım 
da Memelde normal havau iade 
etmek kabil değildir. · 

Bununla beraber hükfımet so
ğukkanlılığ ını muhafaza ediyor 
ve taahhütleri mucibince arsıu
lusal cemaatlere ve kendi mem
leketine karşı olan vazifesini ı
fada devam edecektir. 

Zira Litvanya taahhüdünü i
fa etmiştir. Lahey adalet diva
nı Almanyanın ve mukaveleyi 
imzı eden devletlerin prote:to
larma mukabil, Litvany;ırun 
haklı olduguna karar vermemiş 
mi idi? 

Bana öyle geliyor ki, devlet -
ler doktor Goebcls,in imda~lına 
yetişmeğe lümm gönniyecek -

mu? Aceba bu tedbir de benim ıere· 
fime mi?.,. Yeni gelen zatı kartıla
mak için herkea ayağa kalktı. Onun 
goğsünde de. önceden gelenle:rin 
üçünde bulunan aon derece yilkaek 
nişan vardı. Herkes oldukça yavaı 
sesle konutuyordu. Yeni gelen hak
kında bir fikir edinmek iıtiycn Jull
en, ancak çehresinden ve duruşun
dan, şeklinden bir mana çıkarmak 
mec:bunyetinde kaldı. O adam kısa 
boylu. tıknaz, al al yanaklı idi; par
lryan gozlerinden bir yaban domuzu 
tirretlıginden batka hiç bir fCY oku
namıyordu. 

Ondan hemen sonra içeriye büsbii
tiin başka bir adam girdi ve Julien 
artık ona bakmaz oldu. Bu relen u
zun boylu. gayet zayıf, Uç dört yelek 
birden giymit bir adamdL Olqayıcı 
bir bakıp, na.zile hareketleri ,vdJ. 

J ulien içinden: "Tıpkı Besançon· 
dairi ihtiyar paıkapou beuiyor, de. 
di.,, O adam hiç tüphesiır Kilise iır
dcşlerinden (mensublanndan) dı; 
herhalde elli, elli beginden fazla de
lildi. Halinde, tavurlarında son had
dine varını§ babaca bir ıefkat görulli· 
yordu. 

Genç A&de paakaposu da geldi ve 
salonda bulunanları ıüzerkcn gözil 
Julien'e ilişince pek f&§tl. Bray-le
Haut'daki ayinden beri onunla ko
nupnaınııtı. Julien onun hayretle 
bakmasından sıkıldı, kızdı da. için· 1 

Litvanya Baıbalttını Yuoıo. 
Tubeli• 

lerdir. 
- Lehistan ile Litvanfa mii

nasebau nasıldır? 
- İki hükumet arasında şım· 

dilik hiçbir müzakere Y'>ktur. 
Bununla beraber geçen sme iki 
taraf hükfımet adamlai'J lrc.sın
da bazı görüşmeler oln,uştu. 
Fakat bugün için Vilnı ttırsele
sinin hallini düşünmek zaman• 
h~nüz gclmenuştir. 

SükOtiler klGbü 
Miroir clu Mol'le'don: 

Londrada asırlardcilberı bir 
sükiitiler k.lübü vardf· Bu klu
bün müessisi dilimizi muayyen 
bir zaman için dirlCndirmeğe 
mecbur oldugumuz prensibim 
takip etmektedir. 

Artık bu kiübtin #>planuları· 
m bir tasavvur edin~. Toplan
tılarda söz ıöyliyedk aza yük
sek bir para ceza~ ödedikten 
başka toplanudan ~'arıya çıka
rılabilir. Toplantılıtda yalnız i
şaretle meram anatmak caiz -
dir. 

Bir gün klübüq toplanusı es· 
nasında maskeli haydutlar ıce
riye girmiş, ruvJver tehdidi al
tında azayı cepJlrİni boşaltma
ğa davet etrniş1ırdir. Hatta. hay 
dutlardan biri, ~lubün kasasını 
da boşaltmaga .muvaffak olmuş
tur. 

Buna rağmen, klübün nizam
namesine son tlerccc riayetkar 
olan aza. mutlak bir sukutu ih
tiyar etmişletdi:r. Fakat haydut 
lar aldıktan eşya ve paralarla 
kaçmaktalar i~en azadan biri 
pencereyi açarak yoldan geçen
lerden imdat istemiştir. Hay
dutlar yakala11tnııs ve aldıktan 
eşya geri _ıınrnıştır. Fakat klüp 
nizamnamci&iııe karşı gelen aza, 
klüpten çıJcarılmıştır. 

den: ''Ben tanıdıgım bir adamla kar· 
ııia,rnQ böyle bedbaht olasıya telaş
tan kurtuıarnryacak mıyım? dedi. Hıç 
gönııenıiı olduğuın bu buyük zatlar 
karpaında btç hır yadırgama duyma· 
dım, ama bl! gene paskaposu gorün· 
ce başımdan aşağı sankı buzlu s1; 
botandı. Doğnısu ben tahaf. çok 
bahtsız bir adamımı .. 

Gayetle caıner ve kı~ boylu bir 
adam daha ııeldı ve kapıdan gozukuı 
gôzükmu .aze bqladı; yuzu sapu
n. hali deJıce idi Bu aman bilmez 
ıeveze içeri gırince salondakiler, onu 
dinlemek sıkıntısından kurtulmak 
için olac~lr. gruplara aynldılar. 

Ş6miııtden uzaklatıldıkça masanın 
ucuııa, yani juhen'in oturduğu tara
fa yakl•tılıyordu· Julien'in kendıne 
fC>yle iMii ile uygun bir durum bul
ması iJit&ide güçıepyordu. çunku ıe 
kadar &ayret ederse etsın işitmemesı
ae iaıkln yQktu ve tecrübesi az ol
makla beraber yine o ulu orta konu-
1ulan ıeylerin onemini ani ordu: 
oysaki onun gozil SnUndeki bilyük 
zatlar, konuıtukları şcylcrın gizli 
kalıı>auru kim bilir ne kadar ıster· 
dil 

Julien'in o vakte kadar ağır a te 

yonttuğu kalemler yirmıyi bulmu•· 
tu; biraz aonra o yol da kap....,nacak
tr. M. de La Mole'un gozunun ıçıne 

IArka iti 
N ATA(' 
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[ ISTANBUL BELEDiYESi ILANLARI 

Açık Eksiltme ilanı 
Çarşıkapıda Sinan Paşa medresesi tamiratı keşif bedeli 342 

lira 70 kuruştur. Bu işe ait Şartname ve evrak şunlardır: 
. A.- E~~iltme ş~rtn~esi, B - Mukavele projesi, C - Nafia 
ışlen şeraı~_ı ~m~~!yesı, ~ - Keşif cetveli istiyenler bu evrakı 
levazı~ .?1udurlugunde gorebilirler. Eksiltme 15/ 1 citeşrin 935 
s:ıı .gunu saa; 1 s. te daimi encümende açık olarak yapılacaktır. 
Eksıltn:ıeye gırebılmek için isteklinin 26 lira muvakkat teminat 
v.erTesı bundan. başka aşağıdaki vesikaları haiz olup göstenne
sı lazımdır. Nafıa müdürlüğünden tasdik ettirilmiş ehliyet vesi
kası. (i) (6073) 

Bir ~etre murabbaına 250 kuruş değer konulan Aksaray yan
gın yerınde 26 ıncı adada 743-744 N.lı arsalar arkasında 15,50 
metre murabbaı yüzsüz arsa alakalılar arasında satılmak üzere 
a?,1~. ~:"ınnaya konulmuştur. Şartnamesi levazım müdürlüğünde 
gorulur. Artırmaya girmek istiyenler 3 liralık muvakkat teminat 
makbuz veya mektubile beraber l 5 1. inciteşrin 935 tarihli salı 
günü saat 15 te daimi encümende bulunmalıdırlar. (B) (6075) 

Senelik muhamm:n kirası 60 lira olan Kadıköyünde Zühtü Pa
şa mahallesinde Bagdat caddesinde 71 No. h 7 odalı 2 katlı ka
gir Zühtü Paşa ~ektebi binası kiraya verilmek üzere açık artır
mıya ko~uın~uş, ıhale ~nü de isteklisi bulunmadığından artırma 
7 .-. .. 1~ .~teşrı~. ~~ ~. tanhıne uza tılmışt1r. Şartnamesi levazım mü
durlugunde go.rulur, Artrrmıya ginnek istiyenler 450 kuruşluk 
muvakkat te.mı~a~ makbuz veya mektubile beraber 7 J citeşrin 
935 pazartesı gunu saat 15 te d4imi encümende bulunmalıdır. (i) 

(6077) 

Karaav ·· · · ı·· . gaç muessatı ıçın uzumu olan 8 bin kilo benzin açık 
eksıl~eye konuln:ıuştur. Bu benzinlerin hepsine ı 840 lira fiyat 
t~hmın olun~uş •. ıhale gününde isteklisi bulunmadığından ek
sıl.~n~~ ~!~ ~. cıteşr~~ .~35 tarihine uzatılmıştır. Şartnamesi levaznn 
mudurlugunde. gorulür. Eksiltmeye ginnek isti yenler 2490 N. lı 
ar~~a ve ~ksıltme kanununda yazılı vesika ile 138 liralık mu
va at t~.~n~.t makbuz veya mektubile beraber 711 citeşrin 935 
pazartesı gunu saat 15 te daimi encümende bulunmalıdır. (6079) 

Miktarı Cinsi 

90 kilo Kösele (70 kilosu sabunlu. 20 kilosu dolanakh ola

20 
3 " ,, 

cak) 
Vaketa (beyaz olacak) 
B_akır ve keçi çivisi (nümunesi gibi) iki kilo keçe bir 
kılo bakır 

3 " İngiliz ipliği (yarım kilosu yumak) 
3 

,, Bakır perçin civisi maa pul (nümunesi gibi) 
1 " Beyaz balmumu 

50 adet Sahtıyan (siyah) 

50 ,, M.akine iğ~esi (Singer büyük ve küçük makine için) 9 paket B~t~n _rap:~ye (nümuncsi gibi) 
3 ,, Dıkı~ ıp~ıg~ -~siyah üç kollu yumak) 
5 " M.~k.~e ıplıgı (makal".a ve yumak nümuneler gibi) 
3 .. Kuçuk toka (nümuııesi gibi) 

l 2 .. Toka (8 No.) 
3 ,, T?k.a ~~Y~ (nümunesi gibi) 
2 ., Dıkış ıgnesı (çelik olacak) 
l ,, Küçük toka (köprülü nümunesi gibi) 

İtfaiye müdiirlüğü için lazım olan ve yukarda cinsi ve miktarı 
yazılı bul~nan ~ ~ parça malzeme açık eksiltmeye konulmuş ihale 
gününde ıs~e~hsı bulunmadığından eksiltme müddeti 7 ı ı citeş
rin 935 tarıhı~e uzatılı~ıştır. Şartnamesi levazım miidürlüğünde 
görülür. Eksıltmeye ıstiyenler 2490 N. h artırma ve eksi1t
m~ kanununda yazılı vesika. ve 27 lira 50 kuruşluk muvakkat tc
mınat makbuz vey~ ~ekt~?ıle beraber 7 /l citeşrin 935 pazartesi 
günü saat 15 te daımı encumende bulunmalıdır. (B) (6082) 

Senelik muhammen kirası 15 lira olan Büyükderedc Büyükde
re caddesinde 205 N • h kahve önünde 85 metre murabbaı arsa 
936 sene i mayısı sonuna kadar kiraya verilmek üzere açık artır
maya konulmuştur .. Ş~tnamesi levazım müdürlüğünde görülür. 
Artırmaya girmek ıs~ıyenler 113 kuruşluk muvakkat teminat 
makbuz veya ınektubıle beraber 15/ 1 citeşıin 935 salı günü saat 
15 tc daimi encümende bulunmalıdır. (B) (6080) 

l A R:================-===============:=!;:==========::::=::=::::=:=:== Jl 

lstanbul Harici A keri Kıtaatı ilanlan 

l 00 ton Hint yağı kapalı 
zarfla eksiltmeye konmuş
tur. Tahmin edilen bedeli 
56000 liradır. İhalesi 
3-l 0-935 perşembe günü 
saat 11 dedir. Şartnamesi 
280 kuruş karşılığında ve
rilmektedir. Eksiltmeye 
gireceklerin 2490 sayılı ka
nunda aranılan vesikalarla 
birlikte ve ihale saatinden 
bir saat evvel 4200 liralık 
teminat ve teklif mektupla
nnı Ankarada M. M. V. 
Satmalma ·Komisyonuna 
v ... rmeleri. (164) (4780) 

7631 

* * 
533 ton yerli kok kömü-

rü kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. Münakasası 
1 7 Birinci teşrtn 9 3 5 per
şembe günü saat 15 dedir. 
Yerli kok kömürünün mec
mu tutarı 1-5190 lira 50 ku
ruş olup muvakkat temina
tı 1139 lira 29 kuruşdur. 
Şartnamesi Ankara Leva
zım Amirliği ·Satınalma Ko 
misyonunda her gün gö
rülür. Eksiltmeye girecek
ler 2490 sayılı kanunun 2 
ve 3 maddelerinde yazılı ve
sikalarla teminatı muvak
kate makbuz veya banka 
mektubları ile teklif mek
tublarmı münakasanm ya
pılacağı muayyen saatten 
bir saat evvel Ankara' da 
Levazım Amirliği Satınal
ma Komisyonuna verme
leri. (294) ( 5907) 

7665 
••• 

Vizenin, Pınarhisarm Al-
mllunun, revir koyun etle

rine yine istekli çıkmadı
ğından Üçünün son pazar
lığı 7 Birinciteşrin 935 pa
zartesi günü saat 1 7 ye bı
rakılmıştır. İsteklilerin Vi
ze Satınalma Komisyonu
na gelmeleri. (320) 

(6055) 
• $ * 

16900 kilo kırıklı pirinç 
ilk pey l 91 lira, Alpullu i
çin 2325 liralık 15500 kilo 
kırıklı pirinç ilk peyi 1 7 4 
lira Pınarhisar için 2325 
liralık 15500 kilo kırıklı 
oirinç ilk peyi 1 7 4 lira. Pı
narhisar için 1890 liralık 
12600 kilo kırıklı pirinç ilk 
peyi 141 lira hepsinin iha
lesi 16-10-935 çarşamba 
günü saat 1 7 de açık eksilt
me iledir. İsteklilerin Vize
de Satmalma Komisyonu
na gelmeleri. ( 316) ( 6061) 

• "1'l $ 

Kırklarelinde 30 ton pi
rinç kapalı zarfla ihalesi 12 
Birinciteşrin 935 cumarte
si günü yapılacaktır. İstek
lilerin teklif n1ektu bu ile ka 
nuni belgelerini ihale günü 
saat 9 a kadar Komisyon 
Reisine vermeleri ve saat 
onda Komisyonda bulun
malıdır. Pirincin tahmin 
edilen bir kilo fiatı 23 ku
ruştur. İlk teminatı 518 li
radır. Şartnamesi her gün 
Kırklerli satınalma Komis
yonunda görülebilir. 

Kırklarelinde 15 ton Sa
bun 20 ton mercimek 50 
ton nohutun açık eksiltme 
ile ihaleleri 12-10-935 cu
martesi günü yapılacaktır. 
İstekliler Sabun için saat 
onda Mercimek için saat l l 
de Nohut için saat 12 dete
minat mektubu veya rnak
buzlariyle Komisyonda bu
lunmalıdır. Sabunun tah
min edilen bir kilo fiatı 2 7 
kuruştur. İlk teminatı 304 
liradır. Mercimeğin tah
min edilen bir kilo fiatı 12, 5 
kuruştur. İlk teminatı 188 
liradır. Nohutun tahmin 
edilen bir kilo fiatı l O ku
ruştur. İlk teminatı 3 7 5 
liradır. Şartnameleri her 
gün Kırklareli Satmalma 
Komisyonunda görülebilir. 

(321) (6054) 

* • * 
Erzincan kıt'atı için 540 

bin kilo Una talip çıkmadı
ğından yeniden kapalı ek
siltmeye kondu. Muham-

Kadlköy - Gazhane 
Tramvay sef~rlerinin işletmeye açıhşı 

. Usküdar - Kadıköy ve havalisi Halk tramvayları T. A. Şirke • 
tındcn: 

Kadıköy tramvay şebekemizde inşaatı bitirilen Kadıköy - Gaz
h~ne ~attı, Yüksek Nafıa Vekaletince tasdik oJunan ve şımdi tat
bık edı1mekte olan ücret tarifelerine göre, l Birinciteşrin t 9..15 sa
bahından itibaren işletmeye açılacak ve bu suretle Kadıköy . Al
tıyol - Söğütlüçeşme - Köprü - Gazhane arasında muntazam tram 
vay seferleri tesis edilecektir. 7619 

lnhi arlar Umum Müdürlüğünden: 
14000 Kilo 266 m m Kroma Erzats karton 

2000 ,, 297 " ., ,, " 
40000 ,, 266 ., Tripleks ., 
42000 .. 2 7 3 ., Beyaz se11ü1oz kağıdı 
İdaremiz ihtiyacı için şartname ve niimuneleri muci-

bince yukarıda cinsi ve eb ·adı yaz ıh malzeme pazarlıkla 
satın alınacakdır. Vermek isteyenlerin 14-l 0-935 tarihi
ne müsadif pazartesi günü saat 15 de yüzde 7,5 güven
me para]ariyle birlikde Kabataşda Levazım ve Muba
yaat Şubesindeki Alım Komisyonuna nliiracaatlan. 

(6024) 

~------------------------------------~· 
lstanbul 7 inci icra memurluğundan: 

Emniyet Sandığı 
N amma birinci derecede ipotekli olup yeminli üç Fh

li vukuf tarafından tamamına (3965) lira kıymet takdır 
edilen Boğaziçinde Kuzgunçukta eski Çarşı yeni Paşali
mam caddesinde eski 128 yeni 143 No. lı maa müştemi
lat ahşap sahilhanenin tamamı açık arttırmaya vazedil
miş olduğundan 4-11-935 tarihine miisadif pazartesi 
günü saat 14 ten 16 ya kadar dairede birinci arttırması 
icra edilecektir. Arttırma bedeJi kıymeti muhammene
nin yüzde 7 5 ni bulduğu takdirde müşterisi üzerinde bı
rakılacaktır. Aksi takdirde en on arttıranın taahhudü 
bakı kalmak üzere arttırma 15 gün müddetle temdit 
edilerek 19-11-935 tarihine müsadif salı günü saat 14 
ten 16 ya kadar keza dairemizde yapılacak ikinci açık 
arttırmasında arttırma bedeli kıymeti muhammenenin 
yiizde 7 5 ni bulmadığı takdirde satış 2280 No. lu kanun 
Jhkamma tevfikan geri bırakılır. Satış peşindir. Art
tırmaya iştirak etmek isteyenlerin kıymeti rnuhamme
nenin yüzde 7,5 nisbetinde pey akçesi veya milli bir 
bankanın teminat mektubunu hamil buhmmaları lazım
dır. Haklan tapu sicilii ile sabit olmayan ipotekli aJa .. 

caklarda diğer alakadaranın ve irtifak hakkı sahipleri
nin bu haklarını ve hususile fai2 ve masarife dair olan 
iddialarım evrakı mtisbiteleri ile birlikte ilan tarihinden 
itibaren nihayet 20 gün zarfında dairemize bildirmeleri 
lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu sicilli ile sabit ol
mayanlar satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. 
l\1üterakim vergi. tenviriye, tanzifiyeden müteveUit Be
lediye rüsumu ve Vakıf icaresi bedeli müzayededen ten
zil olunur. Daha fazla malumat almak isteyenler 
10-10-935 tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için 
dairede açık bulundurulacak arttırma şartnamesile 
934 - 2894 No. lu dosyaya müracaatla mezkur dosyada 
mevcut vesaiki görebilecekleri ilan olunur. ( 6066) 

Alpullu için 2835 liralık 
81 ton arpa ilk peyi 213 li
ra. 1450 liralık 58 ton ku
ru Ot ilk peyi 109 lira Vize 
için 650 liralık 52 ton Sa
man ilk peyi 49 liradır. Ü
çünün ihalesi 18 1 inci teşrin 
935 cuma saat 15, 16, 17 de 
dir. İsteklilerin Vize Satın
aJma Komisyonuna gelme
leri. ( 319) ( 6056) 

• • • 
Vize için 814 liralık 3 700 

kilo kuru üzüm ilk pey 61 : 

Eskişehir Memleket 
Baştabibliğinden: 

Hastanesi 

Alpollu için 728 liralık 
331 O kilo In1ru üzüm ilk pey 
55: Pınarhisar 728 liralık 
3 3 1 O kilo kuru üzüm ilk pey 
55: Pınarhisar 682 liralık 
3100 kilo k u r u ü-
züm ilk pey 51 

Keşif bedeli 214 lira 16 kuruş olan İstanbul Verem dispanseri 
çamaşır ve tükrilk hokka~ı yıkama yeri inşası pazarlıga konul
muştur. Şartname ve k.eş~f evrakı levazım müdürlüğünde görü
lür. Pazarlığa girmek ıstıyen~er 16 lira 65 kuruşluk muvakkat 
teminat makbuz veya mektubıle beraber 3/ 1 citeşrin 935 perşem
be günü saat 16 da levazım müdürlüğünde bulunmalıdır. (f) 

(6072) 

İstanbul belediyesi hududu dahilinde 23 mart 937 tarihine ka
dar afişaj hakkı pazarlığa konulmuştur. Senevi şartnamede ya
zılı nisbetler üzerinden ve .asgari 6000 lira belediye hissei tesisat 
bakiyesi bedeli de 18820 lıra olduğuna göre asgari muhammen 
bedel 27820 liradır. Şartname ve hususi şartnamesi levazım mü
dürlüğünde görülür. Pazarlığa girmek istiyenler 2490 No. lı ar
tırma ve eksiltme kanununda yazılı vesika ve 1411 lira 50 kuruş
luk muvakkat teminat makbuz vey.a ınektubile beraber 8 Teşrini
evvel 935 salı günü saat 15 te Daımi enciimende bulunmalıdır. 

liradır. İhaleleri 16-10-9 3 5 
Çarşamba günü saat 15 de 
açık eksiltme iledir. İstekli
lerin Vizede Satınalma Ko
misyonuna gelmeleri. 

men 70200 liradır. İlk te
minatı 4760 liradır. Şart
nameyi 351 kuruş karşılı· 
ğmda Erzincanda Tümen 
Satmalma Komisyonundan 
verilir. İhalesi 2 3 Birinci
teşrin 935 Çarşamba günü 
saat 1 5 de Tümen Satmal
ma Komisyonunda yapıla
cakdır. Şartnamenin 4 ün
cii maddesi mucibince is
tekliler teklif mektubları
nı 2490 sayılı kanunun 32, 
33, 34 üncü maddeleri ah
kamına tevfikan tanzim 
ederek ihale saatinden bir 
saat evvel Satınalma Ko
misyonuna vermeleri. 

(318) (6057) 
••• 

Müesseseler ihtiyacı o-

Hastanemize lüzumu olan 1100 Jira muhammen kıy
metli Orijinal Heidelberg modeli teferruatı ile beraber 
bir aded ame]iyat masası 1-10-935 tarihinden itibaren 
yirmi bir gün müddetle eksiltmeye konulmuşdur. Ek
siltmeye aid şerait ve liste İstanbul saglık ve Soysal Yar
dım Direktörlüğü ile Eskişehir Memleket Hastanesi 
baştabibliğinden istenebilinir. İhale 22 Teşrinievvel 
935 salı günü saat onbeşte Eskişehir İlbayhğı Daimi 
Encümeninde yapılacağından isteklilerin yüzde yedi bu
çuk nisbetinde teminat akçaları ile usuluna göre müra
caatları. ( 6063) 

Çerkesköy Belediyesınden: 

(B) (5797) 

Senelik muham- Muvakkat 
men kirası teminatı 

Topkapıda Fatma Sultan M. cami 
sokağında Ahmet Paşa medresesinin 
15 N. odası 
Eyüpte Bostan iskel~si sokağında 
2 odalı Mihri Şah Valıde Sultan mek 
tebi 

30 2,25 

18 1,35 

S t . l'k uhammen kirası ve muvakkat teminatı yazılı 
em ı, sene ı m k' ·lm k ·· 

olan mahaller 936 senesi mayısı sonuna ıraya ve~ e uze~e 

a k Ya konulmuştur. Şartnamesı levazım mu-
yrı ayrı açı artırma . . . . 

du·· ı·· -·· d .... 1.. Artırmaya gınnek ıstı yenler hızalarında 
r ugun e goru ur. · · · · 935 lı ·· ·· 

gösterilen muvakkat teminat ile 8 Bırıncıt:şnn sa gunu sa-
•t 15 te daimi encümende bulunmalıdır. (I) C55o3) 

(314) (6059) 

"'** Vize için 2996 liralık 
10700 kilo gazyağı ilk pe
yi 225 lira, AlpuUu için 
2716 liralık 9700 kilo Gaz
yağı ilk peyi 204 lira, Pı
narhisar için 2716 liralık 
9700 kilo Gazyağı ilk peyi 
204 lira Pınarhisar ıçın 
2488 liralık 8600 kilo Gaz
yağı ilk peyi 177 liradır. 
Dördü de açık eksiltmedir. 
Hepsinin ihalesi 16 Birinci
teşrin 935 Çarşamba günü 
saat 16 dadır. İsteklilerin 
Vize Satınalma Komisyo
nuna gemleler.i 

(315) (6060) 

*** Vize için 21\35 liralık 

lan yedi yüz yetmiş dokuz 
bin dört yüz kilo kuru yon
ca ve ota ihale gününde is
tekli çıkn1adığından 2 4-10-
935 saat 14 de kuru 
ot saat 16 da kuru 
Yonca ihale edilmek üzere 
yeniden kapalı eksiltmeye 
konmuşdur. Kuru yonca
nın muhammen bedeli yir
mi bir bin .beşyüz yetmiş 
üç lira ilk teminatı 161 7 li
ra 97 kuruşUtr. Kuru otun 
muhammen bedeli 19176 li
ra ve ilk teminatı 1438 lira 
21 kuruştur. Şartnameler 
Erzincan Tümen Satınalma 
Komisyonundan bila bedel 
verilir. 2490 sayılı kanu
nun 32. 33. 34 üncü mad-

Cerkesköyde yapılacak Elektrik tesisatı kapalı zarf 
usuliyle ek ıltmey konulmuştur. Keşif bedeli 25906 
lira muvakkat teıninat 1942 lira 95 kuruştur. İhalesi 23 
Birinciteşrin 9 3 5 çarşamba günü saat 15 de Çerkesköy
de Belediye Encumeninde yapılacaktır. Teklif mektup
ları ihale saatinden bir saat evveline kadar kabul edilir. 
Buna aid proje ve şartnameler isteklilere 125 kuruş mu
kabilinde posta ile gönderileceği gibi arzu edenler İstan
bul Şarbaylığı Fen Hey'etinde bulunan bir nüshasını 
da parasız görebilirler. İsteklilerin şartname maddele
rini nazarı dikkate almaları ve 2490 sayılı kanunun 
3 cü maddesindeki vesikalardan başka bu işi yapmağa 

ehil olduklarına dair resmi bir dairenin vesikasını da 
vermeleri şarttır. Keyfiyet İstekli olanlarca bilinmt!k 
\;zere ilan o] un ur. ( 6043) 

deleri mucibince teklif mek j saat evvel Erzıncanda Sa
tublarmı tanzim ve komis-

1 
tmalma Komisyonuna ver

yona ihale saatinden bir meleri. (317) (60S8) 



====================:::::;::=======================TAN======================================== 
rip, nezle, başağrısından kurtulmak istersen ASiPiROL NECATi kullan, Salih Necati EczaneSi ~ 

011•111•1111•1111•1111•1111•1111•1111• •1111•1111•1111•1111•1111•1111•1111•1111•1111•111., lstanbul komutanlığı 
- Sabnalma Komla.onu 

Asrımızın En BUyük [)ehası Olan 
• --~~-11_ı_nl_•_ı~~----
• Ankara Hastahanesi icin 

bir adet derin tedavi maki
ii nesi kapalı zarf usulile sa

tın alınacaktır. Tahmine
~ dilen bedeli, 10026,95 on 
- bin yirmi altı lira Doksan 
• beş kuruş olup ihalesi 11 E So r k 
• B. Teşrin 935 cuma günü 11r-:=n:-:::::-::-n::-,-:-'--:":'a_n"""':"T~ii--rk~~~·~P-•l_k_ıa_r_L_ı._1es_ı_:ı 
- saat 15 dedir. Şartnamesi FE 83 MUnir Nurettin AX 1859. KDçUk Nezihe 
• Fındıklıda Satınalma Ko- HergUn o gUzel sahile Bir bahar akşamı 
• misyonunda görülebilir.Ek Cemale Kız Nafile Ulme = siltmeye gireceklerin 7 53 11ı----:--=-:=-=-=-::-:-=~=---!~~...:..:..:.:~:...ı.;~~--
- yediyüz elli üç liralık ilk AX 1857 FAZiLET AX 1860 • Naaillib Ahmet Fent 

il teminat makbuzu veya mek Neden böyle durgunsun Nığdem. TUrkU 
• tubu ve 2490 sayılı kanu- Ka lanm bana çatma Talas alları. TUrkD 
- nun 2, 3 üncü maddelerin-
• deki vesikalarla birlikte AX 1858 • MUZEYYEN AX 1861 • PERiHAN 
- teklif mektuplarını ihale Mecnun 1 nci kısım Rakıcdarız biz 

1936 model, 16 - 2000 metr~li 
• saatinden en az bir saat ev- Mecnun 2 nci kısım Y ddızlar parhyor F oks trot 

veline kadar Satıncdma Ko •!!i!!!!!!!!!!iii!!!!!!!!!!!!iii!i!!ii!ii!!!ii!i!i!!!!!ii!!!!!liiii!!!!!!!!!!!ii!!!!i!ii!!!lii!iii!!!!iii!il~!!!i!!i!ii!ii!i!i!i!!!!i!!i!!ll!i•• 
• misyonuna vermeleri. 
• 

(5~00) 

••• 
• Ordu Sıhhiye ihtiyacı i_. 

7646 

Osmanlı Bankası = çin 134 kalem iiaç kapalı 
ii zarf usuliyle eksiltmeye ko- T Drl 1111 im 11 r lıtl,. Tıılı Tırlbl: 1113 
§ nulmuştur. Tahmin edilen 

ŞAHESER RADYOLARI 
• bedel 49,997 Kırk dokuz 

Yakında TOrkiyeye gelmektedir • ~~~.::k~~si ~k~~ f:: 
• rin 935 cuma günü saat 

S.tıt yeri: SAHiBiNiN SESi, BeyoGlu Balalmray merkezi kartıaında 
= 15,30 dadır. Şartnamesi İs-
11 tanbul Komutanlığı Satın= alma Komisyonundan 250 

HH•ıııı•ıııı•ıı•ıııı•ıııı• ı •ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•nıı•ıııı•ııı•ıııı•ıııı•ııe ı •ııı-1 =' ;:=:n~= -------i!I a E c E L - a o N s E L !!!i!!iiiBl!!il!!!!i!!!!!!l!l ____ i!lllııı. 
lerin 3 7 5 O üç bin yedişüz 
elli liralık ilk teminat mek
tubu veya makbuzu ve 

Sermayesi : 10.000.000 lnglllz Lirası 
TUrklıenln bqlıca .. hlrl•ll• 

P•la, Marellıa, Nla, Londra ve Man~eat•d• 

Mwr, Kıbna, Irak. Iran, Filiatin ve Yunaniatan'da 
ıubeleri 

Yugoslavya, Romanya, Suriye ve Yuna-
nlstand• Fllyallerl vardır. 1606 

Her tarıa Banka muameleleri yapar. 
2490 sayılı kanunun 2, ------------------KD:*· YUCA OLKO LiSELERİ ilk-~-

( Eski : i N K 1 L A P ) 
Kuranı, DlrektBrU: NEBloGLU HAMDI ULKOMEN 

3 üncü maddelerindeki ve
sikalarla birlikte teklif mek 
tuplanm ihale saatinden en 

ANTiKA MERAKLILARI 
ICltneUI lllr tall• heratl• ••11119r, •-• elcllllan ••Mel .. ta••ııltllr. Katti 

............. •lracaat olu-llltlr ..... ,..., ... •utaml tarllll ... • ... 11er111r. 

~4------• Catalofla • YamUanJlu oram T.W.. ı •t9 ------•i az bir saat evveline kadar Emaalaiz antikaların ~ede ile eatl 
Satmalma Komisvonuna 
vermeleri. ( 57O1 ) Tarihi• Tetrlnlewel 9315 cuma gUnUnD not elıntz. 

Tafslllth lllnlarımızı bekleyiniz. 1•1111•1111•1111•111111111•1111•1 Galatada • Karaka, D1•111ı•1111•111ı•mı•ı111•1111•111:-. • * • 7647 

• Iİ Gülhane Hastanesi Ront- J!!!!!~~~!'!!ı!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!i!!!!!!!!!!!!!!!_.!!!!!!!!!!!!!!!i!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!l!l!!l!!!!l!!!!!-!!!!!!!il 

1 
§ ken Laboratuvarı için 50 
• kalem Rontken malzemesi = kapalı zarf usuliyle satın a
l lmacaktır .İhalesi 1 5-10-9 3 5 

6!iiliBi!!iiil!iliiili B A Y A N L A R--

C 0 S K UN 
Elb. M v d e·· .. k T. ·ı At ii Sah günü saat 15 dedir. 188 8g8Z8S1 n 8 UYU 1 8 nzl 8 ::: Sartnamesi Fındıklıda Sa- M.aifatma Şlrketlala tufiyaiadea Wr aa ""1 ldlfatle .._is. 

T F. p k d s • tınalma Komisyonunda gö ç-L· T-....h 1-'- neuet OclallDI• hı • _._,_ olduAn ... elet 
Optan 1yat1n8 era en 9 8tlŞ = rülebilir. Tahmin edilen be ba';.ıS.:":~r. Fe•k.llfl:ten:. ·:::.. F"aa:.:r makta 

Çocak •.....-balan 8,5 liradan itibama &np..meablllz• Gabardin 181/2 ırau..! deli 10000 liradır. Eksilt- " •bt pmrbluddll'· 
~-k parcl•ll..a 8,5 n n Pard.a•- itibarea;;; meye gireceklerin 7 50 lira İlii!ii!!!i .... ..Aıu ., Bankası K•rt••ında --:=.:: ......... 1 1 1• Erkekvekadınmur111balart11 n ~ hk ilk teminat mektubu -.,Vlf 
...-.. - .. • u n n Kadın p•d•Uler 121/2 n = ------------------

t....arlam• Koetllml• 211 1/2 Urad•n ltlb....,. ! veya makbuzu ve 249~. &a:: 
1111•1111•1111•1111•ıın•m T edııatta au,uk T .... Hıt 111•ıın•ını•ıın•ıın•n11•ınıii ~~d~~:'~°eki 2 ~~s~k~:..~ 

Beflktat ·Yıldız, Telefon ı 4.2282 ------!i!!i!!!i!!i!ISııııı la birlikte belli gün ve ihale 
saatinden en az bir saat ev-

Okullar Güneşi Direktörlüğünden: veline kadar teklif mek
tuplan İstanbul Komutan
lığı Satmalma Komisyo

!!!!!i!!!!I!!•• nuna vermeleri. (5864) 
45 aenelik ( ŞemaUlmekltip ) 

lferılll yan • bir • Orta Jıuiamlara Leyb • Nehari, Km " Erkek talelte lra,..t olaaar. 

111 m 1111••1111•1111•1111 Eski F eyziati •1111•1111•11111111•1111•Hn•ı 

:-;: Boğaziçi Liseleri :k: 1 
llolul~lnde Arnavutlc8,Unde, Çifte Saraylarda ~ 

J Kaı " erkek için ayn bai61derde karulma1t tetkillb tam a.luul bir mG...uedlr. ii 
K.Jit lcl• la.,.oa mwktep Jlnethaine bafTV"labilir JatiynJ.n tarifname ,aact.rillr. ~ 

1111•1111•1111•111ı•n11•1111•111ı•mı• Telefon ı ae.sno •ttn•nıı•1111•1111•1111•11ıı•ıııı•nr• 
7614 

7660 

••• 
Eskişehir Hastanesi ih-

tiyacı olup 220 volt tehir 
ceryanı ile işler fen şartna
mesine göre sabit Rontken 
cihazı kapalı zarf usuliyle 
eksiltmeye konulmuştur. 
Tahmin edilen bedeli 
10,325 lira 60 kuruştur. 
İhalesi 15 Birinciteşrin 
935 salı günü saat 15,30 da 
dır. Şartnamesi Fındıklıda 

i!!!ll-!!!!i!ii!!!!!!!!!!!!!!!il!l!!!!!!!!!!!M•ı,•hu!!m!!lm!!!!!ii!!!!!!l!iii!!!~ Satınalma Komisyonunda 

KALODERMA görülebilir. Eksiltmeye gi
receklerin 7 7 5 liralık ilk 

Tuvalet sabunu teminat mektubu veya mak 
buzu ve 2490 sayılı kanu-

KALO DE RMA nun 322 inci maddelerinde
ki vesikalarla birliıde tek-

Tırat bunu lif mektubunu belli gün ve 
Yenici• Tllrk.,.,. ıet1- ihale saatinden en u bir 
rll•ek bUIUn dreıat, tu- saat evveline kadar Satmal-
hattye -1r lt ... ICll ma Komisyonuna vermele-

malualwda ri. (5865' ........... 7661 

~·· HU Haydarpaşa Hutanesi 

Maliye Vekaletinden: 
Eski Gümüş Mecidiye ve aksamının 1Şubat1936 ta .. 

rihinden itibaren herhangi bir kıymetle mübadele vası
tası olarak kullamlrruyacağı ve bunun hilifma hareket 
edenler hakkında da takibat yapılacağı 2257 No. lu ka
nun mucibince ilan edilmiştir. Müddetin hitamına az bir 
zaman kalmış olmasına mebni hallmnızm yedinde mev· 
cut bulunan eski gümüş paralannm gerek vergi borç· 
Ianna tediye edilmek ve gerekse ilin olunan fıatlar üze
rinden tebdil ettirilmek için Malsandıklanna müracaat 
etmeleri tekrar ilin olunur. (2743) (5933) 

1621 

Rontken Laboratuvarı ihti 
yacı ıçın listede yazılı 15 
kalem malzeme açık eksilt
me ile satın alınacaktır. 
Tahmin edilen bedel 1883 
lira olup ihalesi 15 Birinci 
teşrin 935 salı günü saat 16 
dadır. Şartnamesi Fındıklı
da Satmalma Komisyonun
da görülebilir. Eksiltmeye 
gireceklerin 142 liralık ilk 
teminat makbuzu ile bir
likte vaktinden evvel satm 
alına Komisyonunda bu
lunmalan. (5866) 

7662 

••• 

ka Maden yağı, Kastrol ve 
Valvalin yağlan açık eksilt 
me ile alınacaktır. Tabın.in 
edilen bedel 1 7 7 1 lira 34 ku 
ruş olup ihalesi 14-10-935 
günü saat 15 dedir. Sartna
mesi Fmdıkhda Satınalma 
Komisyonunda slriilebi
lir. Eksiltmeye cirecelde
rin 133 liralık ilk tminat 
makbuz "'-"icaret Odasına 
kayıtlı oldükıanna dair ve
lf.Plariyle birlikte vaktin· 
,_ evvel Komisyonda ba-
• bu'lunnişlan. (5924) 

7HI 

İstanbul Komutanlığına Um\11111 ,riyat" Y• lflerl MB • 
bağlı kıt'a ve müeuesatm dürü : M & m t • • FAiK. Guete

Motorlü vasıtalan ihtiyacı 'Cilik .::=b~~ ı,-:_eti._ ı.. 
olan 9 kalem A, B, C mar- 8uddıll yer· 411 ••..,.,. 


