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200000 Kişilik italyan Kuvveti Eritreden 
Hududu Geçtiler, Kanlı Carpışma Basladı 
1 - Habeş Baş Kumandanı İtalyanları Hırpalamaya Hazırlanıyor 
2-Bütün italyada Dün Genel Sivil Seferberlik ilan Edildi 
3 - İngiliz Kabinesi Mühim Bir Toplantı Yaptı ve Edeni Dinledi 
Vaziuet • A;ylardanberi dün;ycmrn ha bafladr, ha başlıyor diye bek· 

~ • lediği ltalyan hareketi nihayet dün rJukua geldi: /tal· 
)'anlar, Fransız. Somalisi ile Eritre'nin birleştiği noktada bq/unan Mu. 
•aali dağı yanından Habeş topraklarına girdiler. Once bu bölgede sınır 
tahdit edilmediğinden hiçbir çarpışma olmadığı bildiriliyordu. Fakat 
son gelen telgraflar 200,000 Jtalyan a:tkerinin Musaali dağı eteklerin
den ilerlediklerini ve ıavaşm ba~ladıiını haber vermektedir. Bu vaziyet 
kar§lsında, bir laraftan Habeı hükumetinin, Jtalyanın hareketini Cenev. 
rede prote&lo ve bu sınır hadisesini tesbit etmek üzere bir tahkikat ho
mi.s)'onu gönderilmesini istediği ve diğer taraftan Habe11 veliahdinin 
ltalyanları hırpalamak İçin l<i%ımgelen mukabil tedbirleri aldığı bil
dirilmektedir. 

Bütün bu hareketlerin ehemmiyetini artıran bir hadise de dün ltalya 
da sivil sefArb t•wo 'l 4 d'l o ' ' ' b• l halk "' er ıgın ı an e ı me31 ve Muuolınının on ın erce 
Jlıiınlarına hitaben bir söyle1J vermesi olmuıtur. 

Telgraflar 

italyanlar Smırı Geçtiler 
Addis-Abeba, 2. A.A. - Reuter bildiriyor: Habeş hü

l<i'1!J1"'t-inrP np tPvid olunduğuna göre İtalyanlar Musaali 
d~gı. yanından Habeş topraklarına girmi~lerdir. Henüz 
hı~bır. çarp!~ma olmamıştır. Bu bölgede sınır tahdid 
edılmış degıldir. 

Adisababa 2 A A H b h"k..'\ · · ı k tI · · 'H . • . · · - a eş u umetı, Ita yan uvve ennın 
ab.eşıstan, Entre ve Fransız Somalisi sınırlarmın birleştiği nok-

ta cıvan~da Musaali dağının batrsından sınırı geçtiklerini teyid 
etmektedır. 

Seferberlik itam pek yakındır • 

Harp Başladı 
Paris, 2 (A.A.) - Pari Sor'a göre iki yüz bin ltal -

Yan aske~i üç koldan Musa dağı mıntakasma doğru iler
lemektedırler. İtalyan kıt'aları Habeşlilere temasa gel
mişlerdir. Ölenler vardır. 

Romanın Harp Manzarası I 
Mussolini Yüz Binlerce 
Kişiye Bir Söylev Verdi 

20 Milyon ita/yan, Seferber I 
Roma, 2.A.A. - Faşist partisi sek 

rcteri, radyo :ile saat ı 5,30 da sivil 
seferberlik yapılacağını ve saat ı 7.30 
da önemli bir tebliğte bulunacağını 
bildirmiştir. 

Mussolini, saat 18 de Venedik sa
rayı balkonundan bir söylev verecek
tir. 

ltalganlarla Habeş Cengô.verleri 
Arasında Kanlı Çarpışmalar 
Parıs 2. (A A ) P . S · · · a· -· b' l f 

Sabahtanberi bütün süel kıtalar 
seferberlik halindedir. Elçiliklerin 
emniyeti için özel tedbirler alınmış
tır. İmparatorluk yolunun bütün bo
yunca radyolu arabalar konmuş ve 
Mussolininin söyliyeceği sözlerin bü
tün İtalyanlar tarafından işitilmesi 
imkanı verilmiştir. naz ' i · · - arıs- oır gazetesının ver ıgı ır te gra a 

k l~ra~ talyan kuvvetleri 29.000 kişilik bir kuvvet halinde üç 0 an ~~sa 1:rııntakasma girmişlerdir. 
,. Bun~nb)z~rıı:ıe İtalyanlarla Habeşlilerin gayri muntazam cen -

gdave; : 
1 ~ e~ı arasında karşılaşma olmuştur. Birçok ölüler var-

ır. al adt Ita yanlar Habeşlerin muntazam ordularile karşılaş· 
mamış ar rr. 

•. _Roma, 2. (A.A.) - Adoia'nın işgal edildiği hakkında bugün 
ogleden sonra deveran eden şayialar tekz~ ~dilmektedir. 
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ARABIE 

Saat 15,30 da bütün düdükler öt
müş, mağazalar kapanmış ve halk, 
sabahtanberi yağmakta olan yağmu
run altında hızlı hızlı, evvelceden 
malCım toplantı yerlerine koşuşmaya 
başlamıştır. 

Her yönde bir harp havası esmek
tedir. Bütün meydinlara kurulmuş 
bulunan hoparlörler, vatan şarkıları 
yaymakta ve arada bir spiker şu söz
leri tekrarlamaktadır. 

"ltalyanrn azminden şüphe 
edenler yakrnda tarihsel realı'te
lerden gaflet etmekte oldukları
m göreceklerdir." 

• Roma, 2 ( A.A.) - Sivil sefer-
berlik emrine bugün 20 milyon lial
yan icabet etmiılerdir. 

• 
Roma, 2. (A.A.) -Düçe, nut 

kuna saat 18,35 de başlamış ve 
bilhassa şunları söylemistir : 

- Memleketimizin tarihinde 
beklenen saat gelmiş bulunmak
tadır. Uzun aylardanbcri. c:ıma -
crrmza varmak için aldığımız 

tedbirler ilerlemiştir. Bu son sa 
atlerde de, girdiğimiz yolda hız
lanmış olacağız. Amaca doğru 
yürüyen yalnız ordu değiJdir, 44 
milyon İtalyan da ordu ile bera
ber yüri.imektedir. 

1915 te İtalya, taliini mütte -
fiklere bağladı, bir milyon yara
lı ve ölü vererek, müşterek za· 
ferlere yardım ettikten sonra, 
diğer devletlerin payına düşen 
ganimetlerin ancak kırıklarına 

Eritredeki ltalyan ordusunun 
Baıkumandanı 

nail olabildi. 
Cenevrede cezri tedbirlerden 

bahsediliyor. Fakat ben Fransa 
nm, büyük savaştaki İtalyan ö -
lülerinin hatırasına hürmeten, 
bu cezri tedbirlere iştirak ede -
ceğini zannetmiyorum. Öz İngi -
liz milJetinin de vahşi bir millet 
olarak bilinen ve medeni millet-

r Arkasr 7 incide 1 

Telgrafların arkasr ve askeri 
muharririmizin vaziyet hakkın

da mütaleası 7 inci 
sayfamızdadır. 

Sofyada Suikast Hazırlığı 

Bulgaristanda Örfi 
idare ilan Edildi 

Hükumeti Devirmek, Toşefi 
Öldürmek istiyenler Yakalandı 

Belgrad, 2 A.A. - Öğrenil -
diö-ine göre, Bulgar Başbakanı 
T;şef' e karşı tertip olunan bir 
suikast neticesinde bütün Bul -
garistanda örfi idare ilan edil -
miştir. 

Suikasti tertip edenlerin bü -
tün elebaşıları yakalanmıştır. 

Suikasti hazırlıyanlar 
Sof ya, 2 A.A. - Reuter bildi 

:riyor: 
Bir suikast teşkilatmm mey

dana crkanlması üzerine bütün 
Bulga;istanda istisnai idare ilan 
edilmiştir. Siyasal Zvena grubu 
başkanı Albay Velç~f ile taraf
tarlarından birkaçı ve çiftçi 
Pladne grubu üyelerinden bazı
ları tevkif olunmuştur. Bunlar 
bir hükumet darbesi hazırlamak 
la itham edilmektedirler. 

Başlarında Uzunof'un bulun
duğu bir çetenin suikastçılara 
yardrm için Yugoslav - Bulgar 
sınırını geçtiği söylenmektedir. 

Sofyada sükun varsa da bü -
yük bir heyecan hüküm sürmek 
tedir. 

Kabine toplanmıştır. 
Georgiyef kabinesinde Finans 

İngiliz Kralı 
Dün Sü Bakanı 
Pierle Konuştu 

ingiliz kabinesi top
landı, Eden'i dinledi 

Eden ve Baltlvin 

Londra, 2 (A.A.) - Bakanlar, bu 
sabah arsıulusal durumu görüşmek 
il.zere toplanmışlardır. Yarın Cenevre 
ye gidecek olan Eden, iki saat süren 
bu toplantıda bulunmuştur. Ruzna
mede Cenevredeki durum hakkında 
Eden tarafından vazlan bir raporla 
Sir Samuel Hoare;ın Paris ile Londra 
arasrndaki muhabereler hakkındaki 
raporu vardı. 

İngiliz kabinesinin bugün saat 11 

f Arkası S incide] 

Ba§bahan Toıel 

Bakanı olan Todorof da tevkif 
olunmuştur. 

Suikasti hazrrhyanlar 
Belgrad, 2 (A.A.) - Oğrenildiğ~

ne göre Toçef'e karşı hazırlanan suı• 
kast şefleri arasında Velçcf, Da~mon, 
Çiftçi Partisi üyeleri ve Zvenan gru• 
puna mensup generaller vardır. Süel 
mahkemeler duruşmalara başlamıştır. 

[Arkası 5 incide] 

T. R. Aras 

Diyor ki· 

Savaş Pek 
Yakın 
Görünüyor 

Belgrad, 2 (A.A.) - Dışişleri Ba
kanı Tevfik Ruştü Aras, bu sabah 
saat 7140 da Bclgrad'dan geçmiş ve 
durakta, Başbakan ve Dışişlcri Ba· 
kanı Stoyadinoviç adına Asbakan 
Martinos ile Protokol Şefi Novan
koviç, Türkiye ve Yunanistan clçile· 
ri, birçok diı,;er zevat ve gazeteciler 
tarafından karşılanmıştır. Gazeteci· 
!erin arsıulusal durum hakkındaki 
sorularına Türkiye Dışiş1eri Bakanı 
aşağıdaki cevabı vermiştir: 

"Balkan antantının sağlam ve 
şarsılmaz. bir temel üzerine otur· 
makta olduğunu ve ileride çıka
cak bütün hadiselerin bunu ancak 
daha ziyade kuvvetlendireceğini 

bir kere daha mÜfahede ettim.,, 
ltalyan • Habeı anlaşmazlıiı 

hakkında ise Tevfik Rüıtü Ara.s 
re1tmi malumatı olmadığını, fakat 
gaz.ete havadislerine bakrlır.sa .sa
uaıın pek yakın görüldüğünü soy

lemiı ve sava§ın vukua gelmeme· 
sini istemenin herke& içrn bir r.ı<Uı:İ· 
fe olduğunu ilave etmiıtır. 

Boğaz.lann muhtemel silahlan· 
hakkındaki soruya da 

f Arkası 7 incide 1 
J 
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Dl1Sl1NDöKC~ 
HARP 

Kültür hak.kında bir fıkramı 
yarıladığım sırada, Habeşistan
da kanlı maceranın başlamış te
lakki edilebileceğine dair olan 
ajans haberi, mevzuumu değiş
tirdi. İtalyan askerinin tahdit 
edilmemiş bir sınır noktasından 
Habeş topraklarına doğru henüz 
mahiyetini bilmediğimiz bir yü
rüyüş yapması, harbin önüne ge 
çilmez ve mutlak bir başlangıcı 
sayılabilirse, medeniyetin korku 
lu rüyasını en tehlikeli manasi
lc tabir edenler hak kazanmış • 
lar demek olur: demek olur ki. 
İngiliz müdahalesinin herhangi 
bir İtalya - Habeş kavgasının ö
nüne geçeceği hakkındaki tah • 
minler boşa çıkmıştır ve Fransa 
nm Manş ötesindeki eski mütte
fikine doğru son temayülleri de 
M. Mussolini'yi koyu kakao 
renkli hedefine doğru yürümek
ten alıkoyamamıştır. 

Şimdi bütün ümitler, bu ate -
şin cürmü kadar yer yak-ması!1-
da ve bütün korkular, bu atcşın 
Avrupa saçağını sarmasmdadır. 
Fakat iki millet arasındaki ihti
lafı halledemiyen diplomasi mü 
dahalesi, bütün Avrupa mütte
fiklerini biribirine düşürecek o -
lan bir umumi harp tehlikesine 
nasıl karşı koyacaktır? İki kıt'a 
arasına bir yangın duvarı cek -
mek için vakit var mıdır ve bu 
duvarın malzemesi, harcı neler
den ibaret olacaktır? Aklıselim 
mi? Medeniyet aşkı mı? insani
yetçilik mi? 

Zorlu ve karanlık zaruretler 
karşısında ... Parlak kelimeler! 

Peyami SAFA 

Tapu veznesinde 
Bir yolsuzluk 

Eminönü Malmüdürlüğü, tapu ida
resi veznesinde bir yolsuzluk işine el 
koymuştur. Aldığımız: malfunata gö
re, hadise ıöyle meydana çık~ı§t~~ : 
Tapu veznedarı Abdilrrezzak, uç gun 
önce Uskildar iskelesinde ansızın kalp 
ıekt~inden ölmil~tür. Elindeki çanta 
da 180 liraya yakın bfr para bulun
ması meselenin tetkik ve tahkikine 
lüzu~ göstermiştir. Bunun üzerine. 
Eminönü MalmUdliriı Hilscyin, tapu 
veznesindeki defterler ve makbuz1ar 
üzerinde incelemelere başlamıştır. 
Tahsilat makbuzlan üzerinde bazı 
yolsuz:luğun hakiki mikdan henüz tes 
bit cdilememigtir. Tahkikat devam et
mektedir. 

Sınıflar çok kalabalık 
Orta okullarda bu yıl açıkta kalan 

talebenin yerleştirilmesi işi sürmek
tedir. Kayıt ve kabul zamam semtle. 
rinden uzak okullara yazılan talebe
den SOO tanesi yeni açılan Kumkapı 
orta okuluna \"e 350 si de Ortaköy 
orta okuluna nakledilmişlerdir. Gü
niın en önemli kültür işi olan bu nakil 
tıadiııeslnin sonuçlandırılmasile, diğer 

liseler de normal bir şekilde tedrisata 
başlamışlardır. Ancak henüz yeni şu· 
belerin ilave edilmemesi yüzünden 
ımflar çok kalabalık bulunmaktadır. 
Bunun önilne geçmek için en çok 15 
gün zarfında okul binalarında tadilat 
yapılarak gerektiği kadar şubeler açı
lacak ve sıralar da bu müddet zarfın· 
da tedarik edilecektir. 

No. 47 

Cumbadan 
Rumbaya! 

Server BEDi 
)ırtık Cemile hiçbir ıey dlişilnecek 

halde değildi. Kendini içinde esen 
karanlık ihtiras rüzgarlarına tamami
le bırakmıştı. Aklına geleni derhal 
yapmak suretile ancak tereddütsüz 
bir faaliyette teselli bulacağını anlı
yor, fazla dilşilnürse çıldırmaktan 
korkuyordu. Büyük meydanı koşa· 
rak geçerken yüzüne vuran riUgar, 
ruhunun içindeki rüzgArla çatışıyor
muı jtibi onu bir ihtiras anaforu için
de savurdu. Bir saniye diışünmeden 
Tahsin Beye gitmeğe karar vcrmiştL 

Tramvaya atladı. Tahsin Beyin 
lcefalctile antikacıdan bu parayı ala· 
caktt. Fakat sonra? Sonra ne olacak? 
Tahsin Beyle beraber yaşıyacak mı? 
Geceleri ayrı kalmak §artile, eline bi· 
le dokunulmamak !J&rtıile buna ra:ıı 
olacaktı. Eskiden de istediği bu de
ğil midi? Selimi tanıdıktan sonra ne 
oldu ona ? 
Yazıhanede Tahsin Beyi buldu ve 

hemen gidip yanrndaki koltuğa otu
rarak, hiç.bir mukaddime yapmadan 
e&yledi: 

- Yarın parayı hanr edeceksin. 

.... . , 

Tramvay şirketi 
Bilet Fiyatlarını 
Arttırmak istiyor 
Bahçekapıda Hidayet camii durak 

yerinden Beyoglu tarafına giden tram 
vaylara binenlerden imdiye kadar, 
bu nokta ile Eminöniı arasmdaki kısa 
mesafe için fazla bir kıt'a parası alı
nıyordu. Bu hususta Bayındırlık Ba
kanlığı tarafından Tramvay Şirketi 
nezdinde yapılan teşebbüsü şirket ka
bul etmiştir. Yalnız Tramvay Şirketi 
bu kıt'anın doğrudan doğruya kaldı
rı"masını ve Hidayet camii öniınden 
geçen hattı kaldırarak bunun yerine 
Re adiye caddesinde yapacağı yeni 
hat ile bu kıt'anın kaldmlmasını ileri 
siırmilstür. Bayındırlık Bakanlığı ile 
TTamvay Şirketi arasında bu busu~ta 
yapılan müzakereler bugünler-de nıha 
yetlenecek ve bu iş kat'i olarak halle
dilecektir.• Bundan başka Tramvay 
Şirketi direktörü Gindorf ile murah
has Brossens gelecek hafta içinde An
kar:aya giderek tirketin bazı di'eklerl 
hakkında Bakanlıkla müzakerelere 
girişeceklerdir. Söylendiğine göre 
şirket şimdiki bilet fiyatlarını az bul
makta ve zarar ettiğini ileri sürerek 
fiyatlara bir mikdar zam yapılmasını 
istemektedir. Fakat diğer taraftan 
Bakanlıkça yapılan istatistiklere göre 
bilet fiyatlarının ucuzlamasından son
ra tramvava binenler eskisine nisb~t· 
Je çok artmıştır. Bu münasebetle bi
let fiyatlarının pahalılaşması şimdilik 
varit görülmemektedir. 

Hocpsını vuran 
Gencin babası 
Oğlunu tanımıyor 

Galatada Yazıcı okağındaki evin
de öğretmen Halim Lutneri yaralamak 
tan suçlu Bürhan, polis tarafından 
araştırılmaktadır. Yapılan tahminlere 
göre. Bürhan lstanbuldan kaçmıştır. 
Bu hususta kendisi' e gorüşcn bir mu· 
harririmize BUrhanın babası Şilkrli 
izahat vermiı ve demi tir ki: 
"- Bürhan, oğlumdur. Ve 332 do

ğumludur. Otedenberi çocukta gördü 
ğüm şey, derslerine lakayıt bulunu~u
dur. Kendisini Kabataşta güç hal ile 

okutuyordum.Bundan iki sene evvel, 
sınıf ta kalınca mektepten tasdikname, 
bizim evden de öteberi alarak orta
dan kaybolduı Araştıroıalmm.ıJl Ş9!\\I• 
cunda U kta bulunan annesinin (Ya

nına gittiğini öğrendım. Bir miıddet 
İzmir ve havalisinde dolaşan Bürha
nın tekrar Istanbula döndüğünü ha
ber aldım ve polise müracaat ettim. 
Zabıta. artık bu başvuruıtan sonra 
çocuğu benim yanımda aramaya baş
ladı. Halbuki, çocuğun nerede oldu· 
~ll'lU bilsem kendi elimle tutacak ve 
hükumete teslim edeceğim. Bürhanın 
benimle ilgisi yoktur. Çünkü tarafım· 
dan reddolunmus bir evlattır, Bür
han, tavuk kesmesini bile bitmeyen 
bir gençtir. Fakat belki benden uzak 
kaldığı günlerde tabiat ve huylarını 
değiştirmiştir. Bürhanın bu son hare
ke.tinden ıonra çok müteessirim. O. 
böyle bir cürmün suçlusu olacağına 
ölseydi daha çok memnun olurdum.,. 

Türk • lran sınırlan 
GUmrük ve lnhis.."\rlar Bakanlığı 

müsteşarı Adil Okuldaş, doğu gezisi
ne başlamak Ur.ere, bugün Cümhuri
yet vapuru ile Karadenize hareket e
decektir. Müste'lar, bilhassa Tilrk • 
İran sınırı üzerinde incelemeler yapa
cak, bu bö'gedeki gümrük işlerini göz 
den geçirecektir. Adil Okuldaş, bir 
ay sonra lstanbul yolile Ankaraya dö
necektir. Müsteşar, dün öğleye kadar 
lstanbul gümrüğünde meşgul olmuş
tur. 

Bin beı yüz lira istiyorum. Ondan 
sonra senin tutacağın apartmanda 
oturacağım. Fakat gundüzleri gele
ceksin ve benim ... benim ... (kelimeyi 
bulamıyordu) Benim... bana... Ne 
derler ona ..• Benim terefime dokun
mıyacaksın. 

Tahsin Bey yaylı koltuğunda vü
cudUnUn yükünü geriye doğru vere· 
rek arkasına yaslandı ve ellerini gö
beğinin üstünde kavuıturarak: 

- Hay hay 1 dedi, ben ya antika
.cıdan alırım, yahut o yanna kadar bu· 
Jamazsa kendim hazır iderim, sonra 
kendilııUnden alırım, emme ıendtn 
iki ricam var. 

Cemile tcl!şla sordu. 
- Nedir o? 
Tahsin Bey önilne bakıvor. göbe

ğinin üstünde kavuıturduğu ellerinin 
başparmaklannı biri birinin etrafında 
çevirerek dü ilnüyordu. 

Cemile tekrarladı: 
- Nedir? Söylesene •.• 
- Seninle bir mugavel ldeceğiz. 
- Ne mukavelesi? 
- Eğer seninle aramızda bir ayrı-

lık olursa bana bu parayı iade idecek
sin. Snat Amerikalıya satılırsa o:ıa 
sözlim yok. Satılmazsa ben bu pl\ra
yı antikacıya borçlu olacağım. Senin 
ile beraber oldukça ehemmiyeti yok 
emme sen beni bırahır isen ... 

- Ya o zaman benim param ol
mazsa? •• 

T A N;::-::==========================::::;::=================== 3 - 10 93 'i 

Ne Dersiniz? 
HiSSEL.I 

Baıka memleketlude na8ıldır 

bilmeyiz., lôkin biz.de öteden~ri 
(İpotek) işi büyük para devri ya
pan bir ekonomi hareketi idi ve 
bu iı o kadar çoğalmııtı ki; kon· 
trolü güçleşerek halkın birtakım 

tefeciler elinde kalmasına sebep 
olmağa baılamıştr. Hükumet bunu 
görünce hususi para müesaeaeleri
nin ipotek üz.erine ödünç para ver. 
muini ya.sak etti ve bunu banka· 
lora verdi. Güz.el tedbir... Lôkin 
1imdi İpotek muameleJJİ durdu .. 
Vaktile günde binlerce liralık 

harç alan lradastroda günde bir 
veya iki muamele ya yapılıyor,~ 
yapılmıyor ..• Neden? .•• 

Bir kere en çok ipotek nıpan 

yer Emniyet Sandığıdır. Diğer ban 
kalar bu iıe pek yanaımaz.lar. 

Çünkü buna ait fe§kilôtları yok· 
tur. Memlekette milyonla lira teı
hil eden hususi ikraz; müeueseleri 
kapanıp la bütün İf Emniyet San
clığına dönünce tabii Emniyet San 
dığı tok alıcı vaziyetine girc'.i ve 
hiueli mülk Üz.erine ipotek yap· 
ma.z oldu. Mesela Tak•imde bir 
aparhmanın 12 ele 8 hiasesi •~İn· 
dir. Emniyet Sandığına rehin et· 
mek i.teraeniz bir metelik vermez. 
O yalnız en ıerelli yerlerdeki tam 
tcqarruf .sahiplerine para verir. O 
da na•ıl? •. 

Mülkünü.zü bir mimara tahmin 
ettirir. Bu tahmin daima yü:r.cle 

kırk, elli, ek.siktir. Bu tahmin edi
len mikdarın da yü%de 35 İni ve-

Gümrük ve inhisar·! 
tarda yeni teşkillt 

Gilmrük ve lnhiaarlar Bakanlığı 
teşki it kanunu layihası kamutayın 

cuma günkü toplantısında ikinci < "' 
fa mUıakere edilecektir. Oilmrük .. e 
İnhisarlar Bakanlığı müsteşarı Adil 
Okulda§, §ehnmizde birkaç günden· 
beri yaptıgı (etkıklcr srragında, 'j>roje 
ı<anun ballni aldığı ı:amP,n -r,api1aeak 
değişiklikler Üzerinde de incelem~1et
de bulunmuştur. o~rendiğimize göre, 
yeni te kiltıtın biıtçe müsaadesi ni5-
betinde bu yıl derhal tatbikına geçi
lecek kısımları tesbit edilmiştir. Şim
dilik kadrolar üzerinde bazı değişme
ler ve ilaveler yapılacaktır. Bu dcği-
iklikler fehrimiz gümrliklerini yakın 

dan alakadar edecekıir. Gümrükler 
Genel DirektörlüğUnün verdiği son 
karar üzerine, Istanbul gümrilklerin
de yeniden üç direktörlük ihdas edil
miş, bu ıuretle iş'erin tamamile ay
rılması cihetine gidilmiıtir. Şimdiye 
kadar baı direktörllikçe yapılan sahip 
ıiz eşya aatıılan yeni kurulan satı 
ıubeııine verilmi~. paket gümrüğü ile 
Galata yolcu salonu da milıtakil birer 
direktörlük haline getirilmigtir. Maa
marih, teşkilat kanunu dolayısile Is
tanbul gümrüklerinin birçok servisfo
rinde yeni deği meler yapılması ka
rarlaş ırılmıştır. ----Öğretmenler maat alamadılar 

Orta tedrisat kadrolarının biraz 
geç tebliğ edilmesi dolayısile öğret
menler Birincitetrin aylıklarını henilz 
almamıılardır. ÇünkU birçok öğret
menlerin yerleri değittirtlmistir. Kad 
rolar dUn mekteplere bildirildiğine 
göre maaıların bugün dağıtılması u
muluyor. 

Tahsin Bey gülerek: 
- Evdeki hissene haciz goyanm 1 

dedi. 
Cemilenin bu karışık hesaptan ne 

çıkabiJeeeğini düşünmcğe hiç taham
mUlü yoktu. Sordu : 

- Mukaveleye öyle mi yazılacak? 
Senden ayrılırsam diye mi? 

- Hayır 1 Sen bana doksan bir gün
lük bir bono vireceksin. 

- Ne demek o? 

EML.AK 
rir. Bunun üzerine bir wrü harç, 
sigorta ve .saire masrafı biner. O 
kadar ki; mülkünüz.ün kıymetinin 
ancak yüzde yirmisi elinize geçer. 
Tabii bu kadar ırkı fartlar altında 
kimse ipotek muamelesi yapmaz.. 
Meğer ki bıçak kemiğe dayanmış 
ola. 

Jstanbulda hine.siz. mülkü olan 
kaç kiıi gösterebilirsiniz.? Emlci
kin hemen hemen yüzde .sek.seni 
hi.sselidir. Bu mülkler İpotek ya. 
pılmamak yüzünden kıymetten 

düpnüılerdir. Bu yüzden para dev 
ri çok az.qlmı§, Defterhane harç· 
ları sıfıra inmİ§ ue halk nluntıya 
düımüıtür. Mademki; ipotek mu

amelesi hususi mÜeHuelerden a
lındı. Ve yalnız. bankalara veril-

di. Bu imtiyaz.dan iıtifadelerine 

mukabil bankalar da halka kolay
lık göstermek icap etmez miydi?. 

Bu İf böyle devam etmemelidir. 
Yoksa mülk kıymetleri hergün 
daha aşağı düıer. Halk elinde 
malı olduğu halde kıvrım kıvrım 
kıcmlır. Hükumet defterhane har-

•cından dolayı zarar eder. Ekono· 

mik hayat, böyle kredi hareluttle
rinin küçülmesi yüz.ünden daralır 
ve bütün bunların ucunda yalnı.: 
bir iki banka daha rahat iılemiı 
olmak z.evkinden baıka müıbet 
bir kôr temin edilemez.. Bu da doğ 
ru değildir. Bis böyle düıünüyo· 
ruz. 

Siz ne dersiniz ? 

Floryanın 
Bayındırhk projesi 
Hazırlandı 
J<'Joryanın bayındırlık pUinını ha

zırlamak üzere Avrupada bir tetkik 
seyahati yapan mimar Seyfi şehrimi
ze dönmüştür. Seyfi Avrupanın muh
telif! ptljlnında ı:ezmiı ve bu arada 
1'chircilik mUtchu111s1 Proşt ile. de gd· 
riışmU tUr. "Mimar, YaJovanın inşaat 
projesini tamamlamıştır. Bugünlerde 
belediyeye verecektir. Projeye göre 
Florya plajlannda iki büyük otel, iki 
park, bir oyun yeri ve küçük pansi
yonJar yapılacaktır. Bu pansiyo:llar 
ha k tarafından ucuz fiyatla kiralana
caktır. Bütün bunların üç buçuk mil· 
yon liraya çıkacağı tahmin edilmek
tedir. Yakında planın tatbikına başla
nacaktır. 

Büyük bir Türk doıtu 
Yugoslavyanın Ankara elçisi olup 

başka bir memuriyete nakledi en Dr. 
Miroslav Yankovitch'in Tilrkiyeden 
aynlacağını teessüfle ögrendik. Ara· 
mızda bulunduğu e nada cereyan e
den ve Türkiye ile Yugoslavyanın 
karşılıklı ilgilerini kuvvetlendiren si
yasal hadiselerin tarihsel önemi in
kar edilemez. Dr. Yankovitch'in yo
r utmak bilmiycn faa'iyeti sayesinde 
yeni bir güvenlik. dostluk ve karşılık
lı saygı havası yaratılmıştır. DostJuk 
ve ittifak andlaşması, tecim anla ması 
ve Balkan antantı paktı ile hukuki, 
ekonomik ve tecim alanlarında yapı
lan andlaşmalar silsi'esi, iki ülke ara
sındaki ilgilere verilen yeni gidişin 
parlak sonuçlan ve delilleridir. 

me senin ile dostluğumuz: bozulmaz:• 
S3 istemem. Yani senin elinde! 

Cemile ayağa kalktı ve yazıhane· 
nin önünde sinirli birkaç adım attık
tan sonra Tahsin Beyin karşısında 
durdu ve önüne bakarak sordu: 

- iyi ama bu dostluk nasıl bir 
dostluk şunu bana anlatsana! .. 

- Doksan bir gün sonra ben is-. 

- ltte onu sival itme 1 Yalnız şu
nu bilesin ki sen benim Allahın cm
rile, peygamberin gavlile nikahlı eya
lim oluncıya gadan sana kem gözle 
bakmam. tersem bu parayı senden isterim. Em· 

KUÇUK HABERLER 

• Gümrükler Genel direktörü Mah 
mut Nedim, bu akşam Ankaraya dô
necektir. 

• ltalya, son onbeş gün içerisinde 
İstanbul yolu ile memleketimizden 
mühim milldarda yemlik kepek satın 
almıştır. Filistine de birkaç büyilk 
parti elma ihraç edilmiştir. 

• Peştede toplanan turizm kongre 
sine i tirak eden bünin delegeler dön
müşlerdir. Turizm kongresi. Londra
lstanbul yolunun bir an evvel tamam
lanması için, alakadar hükumetler nez 
ôinde temennilerde bulunulmasına ka 
rar \'ermi tir. 

• Diln şehrimize profesör Harold 
Inha'd isminde bir mütehassıs gelmiş 
tir. Bu mütehassıs asa ·~tika kazısı 
yapmak için bugün Beruta gidecek
tir. Profesör Berutta birçok eski me
deniyetlere ait eserler bulacağını ü
mit etmektedir. 

• Jstanbul muhakemat direktörlü
ğü eski dosyaların düzeltilmesi işile 
ç&lışmnktadır. Hazinenin birçok da
valardan dolayı on beş milyon lira ka 
dar bir alacagı görülmektedir. Ancak 
bunun çoğu müruru zamana uğramış
tır. Tahsil edilebilecek paralar ayrıl
maktadır. 

• Eski gazeteci arkada lanmu:dan 
~idili Cümuriyet Müdde.iumumisi 
Hicabi Oinç, vaıife sırasında apandi
sit krizine tutulmuş ve Adliye Bakan 
lığının acele milsaadesilc ameJiyat ol
mak üzere şehrimize ge'miftir. Arka
daşımıza sağlık dileriz. 

• lstanbulda bağcılık hayli ilerile
miştir. Bazı bağlarda 30 • 35 türlü ü-
7.Um yetiştirilmektedir. Tarım Direk
törlüğü bağcılara bu yıl da Amerikan 
ve aşılı çubuk vermi tir. 

• C. H. Partisi ocak kongreleri 
&onuçlnnmıştır. l Birinciteşrinde na
hiye kongreleri ba§lamı§ ve iki günde 
7 nahiyenin kongresi yapılmıştır. Bü· 
tün kongreler ayın on be!ine kadar 
sonuçlandırılacaktır. 

• Emniyet direktörlUğU birinci §U• 

be direktör muavini Sadullah Veka
let emrine alınmıştır. 

• itfaiyenin on üçüncü yıldönümü 
yarın saat 1 S te büyük törenle kutlu
Janacaktır. 

• Kültür Bakanlığından gelen ilk, 
orta, lise ve ecnebi, azlık okulları kad 
rolan diln bütün m kteplere gönderil 
mi . öı•rctm~nı"' uuuınnaıuıı ogrcn
mişlerdir. 

• Istanbul Halkevi binasına ckl~. 
necek olan spor salonu projesi GU1'e\ 
Sanatlar Akademisinde hazırlanmak
tadır. Belediye buraya 60 bin lira 11ar
f edecektir. 1 S bin lirasını simdiden 
vermiştir. Geri kalan parayı da 4 yıl
da ödeyecektir. 

• lzmirdeki lnhiu.rlar teşkilatını 
tcfti§e giden Inhistırlar genel direk
törü Mitat yann şehrimiı:e dönecek
tir. Genel direktörü lzmirde bilhas ıı 
tuz emlahaları ile araplık iicı<ım ye
tiştiren sahııL>- z'll11~ ve buraların 
..~n çın Jazımgelen tetkiklerde bu. 
hmmuştur. Genci direktörün hazula
yaca~ı rapora göre Çamaltı tuzlasının 
genişletilmesine başlanılacak ve Izmi. 
rin şaraplık üzüm yetistiren mıntaka 
larında da bir fabrika açılacaktır. 

• Bundan bir müddet evvel Y csil
köyde acaip bir kuş yakalandığını 
y~z:!1ıştık •• Şimdiye kadar Türkiyede 
goruJmemış olan bu cins kuşun tüy
leri için birçok alıcı çıkmı~tır. Müte· 
hassıslar kuş üzerinde vap!lan tetk=k
lerde bunun Ankaradaki Ziraat ve 
Hayvanat müzesine ı?Önderilmesine 
karar verilmi tir. Tutuldu~u ~nden 
beri hayli zayıflavan mahlfık bugün
lerde Ankarava gönderilecektir. 

• Kiiltiir direktör ... ekili Mehmet 
Emin dün Haydarpa§a lisesine gide
rek blııa durumunu gözden gl'çirmi 
ve bu r.ovUk lisenin tedris vaziyetini 
incelemiştir. 

- Ya ben senin .• karın olmak is
temezsem ... 

- Ayrı bahis! Hele sen bir sene o 
apartmandıa otur: evin hanımı ol. Mi
safirleri gar9ıla. 

- Ne misafiri? 
- Oraya benim ahpaplanm gele· 

eekler. Bırıç. poker oynıyacağız. 
- Gece mi? 
- Evet gice. 
- Hani aen geceleri eelmiyecek-

tin? 
- Geleceğim emme misafirlerle 

birlikte gideceğim. 
- Ben yalnız mı kalacafım? 
- Hizmetçi var senin ile. 
- O miıafirler nasıl ıeyler? 
- Kibar, efendi adamlar. 
- Peki. .• Aklım ermiyor a canım, 

benim itim ne orada? 
Tahsin Bey eUlcrck: 
- Sen, dedi, pfeıte ganarya •.. 
- Annemle ablam da oraya gelıe· 

ler olur mu? 
- Olur, neye olmasın, glil gibi 

olur. 
- Peki, başka ne rican vardı? 
- Bir de bilmek isterim, sen bu pa· 

rayı nirde kullanacaksın? 
Cemile bir anda hatırına gelen ya

lanı savurdu : 
- Amcam hapiste. Onu kurtara

cağım. 
- Hapiste mi? Neden? 
- Bir şirkette vez:nedardı. Açıfı 

-

BUDA B~NDI;N 
AÇIKGÖZLER 

Bir yazdım. Bu ikincisi. 
Ortalıkta açıkgözden geçilmi

yor. Büyük çapta açıkgözleri 
bir yana bırakırsak ; çünkü bu 
çaptaki açıkgözler kendilerıni 
böyle bir yazıda bir yana bırak
tıracak kadar açıkgözdiırl~r; 

küçük çap açıkgözlerden maı -
lah! 

Tramvaya binersiniz. Bir yer 
acılır. Açılan yer tam sizin <mü
nüzdedir. Fakat açıkgöz orda 
hazır, nazırdır. Siz daha kımıl • 
damadan, vücudünüziin için • 
den bir rötgen ışıgı gıbi geçıp 
boşalan yere kurulmuştur. 

Vapur iskelesinde, bilet al
mak için nöbet bekliyorsunuı:. 
Eğer sıranızı güdecek olursanız 
yandınız. Açıkgöz orada hazır 
nazırdır. Yan taraftan dolaşıp 
kırılası elini, gişeye uzatıp bile
tini almıştır bile. Hele bu gişe 
açıkgözleri arasında bayanlar 
alıp yürüdü· Bazan dördü beşi 
bir olup, sıra mıra gözetmeden 
bir bilet alışları, sonra sıra bek
liyenlerin bumuna gülüp kırıta 
kırıta bir uzaklaşışları var, in
sanın, kana batmış gibi kırmızı 
tırnaklı parmaklarını kıracağı 
geliyor. 

Açıkgözler. küçük çapta açık
gözler, tramvay, gişe, san'at, 
falan filanda bir tahtakurusu 
çoğalışile ortalığı sardılar. Bun
lara karşı savaşmak için bir çe
şit filit bulana bütün yüreğimiz· 
le borçlu olacağız. 

Orhan SELiM 

Bir vapur bir 
Motörü part;aladı 

Evvelki gece limanımızda bir de
niz kazası olmuı ve İtalyan bandıralı 
Ramakinya vapuru boğazdan geçer
ken Ahmet kaptanın idaresindeki t 06 
tonluk Hüdaverdi motönine çarparak 
motörUn bir kısmını parçalamıştır 
Su kesimine kadar parçalanan motor 
o sırada oradan geçmek e olan 60 nu
amralı Şirketi Hayriye vapuru tara-

clm~:Mcrttr' .. ·hihinin ~iiracaati 
üzerine liman idaresi tarafından tah
kikata ba lanmıştır. Çarpan vapur yo
luna devam ederek Karadenize git i
ği için tahkikatın neticelenmesi için 
vanurun limana dönmesı beklenmek· 
tedir. 

112 cami kadro drşmda kaldı 
Evkaf direktörlüCüne kadro harici 

kalan camilerin listes ' ge"miştir. Oğ· 
rendiğımize göre, 112 cami ile bun
lann 224 hademesi kadro harici bıra
kılmıştır. Hademeler, derhal milnhal 
camilere yerleıtirilecek•ir. Vekalet 
ile idare edilen imam ve hademelerin 
yerlerine talimatname mucibince ba19 
kalan tayin edilecektir. 

Meyvalar da hal'de ıatılacaJC 
Be'ediyenin yeni yaptırdığı sebze 

halinde yer olmadığından meyvelerin 
toptan satışları halde yapılamıyordu. 
Mevsim dolayısile sebz:elt'rin azalaca
ğı gözönünde tutularak ikinciteşrinin 
on beşinden itibaren limon, portakal, 
mandalina ve saire gibi şeylerin hal
de satılması kararlaşttn1mıştır. Eski 
hal, Meyvehoşa doğru uzatıldıktan 
sonra bütün sebze ve meyvelerin top
tan satışları yalnız hal binası dahilin
de yapılacaktır. 

çıkmı. 
- Hangi şirke te? 
Cemile şirketin ismini söyledi. 

Tahsin Bey hemen telefona yapışa
rak: 

- Aman 1 dedi. o şirketle benim 
muamelem var. MiıdUr dostumdur. 
Zaten Taksimdeki apartmana o da 
hergiın gelecek. Dün gice de bera
berdik. Telefon ideyim, davayı geri 
alsın. adamcağızı bıraksmlar. Şimdi
ye gadan ne diye bunu söylemedin 
a gızl 

Cemile şaşırmıştı. Telefona doğru 
uzanan bir el hareketi1e insanı hapis
lerden kui13racak kadar kuvvet, kud· 
ret sahibi olan bu adama dili t ı ıı1a

rak bakıyordu. 
Tllhsin Bey sordu: 
- Telefon ideyim mi? 
Cemile: 
- Eti dedi. 
Tahsin Bey telefonda §irket müdil· 

rünü buldu ve sordu: 
- Sizin veznedarın açr~ı zuhGr 

etmiş, şimdicik mahpusmu~. Onu 
kurtarmak icin ne mik+ar iktiza? Bin. 
Kaç? Bin dört vUz otuı.. E bl'nim 
hesaba nakl it onu.. Emme dur ..• 
Ben sana telefonla yine haber ideri'TI. 

Telefonu kapıyarak Cemile'nln yü
züne baktı· 

- Ora hazır. dedi. iş senin ile mu
gaveleye galdı 

f Arka ı var l 
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SEYAHAT NOTLARI 

Fen, Teknik, Bilgi Ve Kültürü 
Belirten Bir Sergi 

PROJE iNCELENECEK 

iş Kanunu Kamutaym Bu 
T oplantısmda Çıkıyor 

[Özel 

• 

aytanrmz bildiriyor] 

tş kanunu kam t b Ankara, 2 

t f d k 
u ayın u toplantısında çıkacakt1r Hükumet 

ara m an amutaya v ·ı · b 1 · 
k ·· k"l erı mış u unan kanun pro1"esini incele -

me uzere teş ı olun h ı· k . . an mu te ıt omısyon önümüzdeki ·· ler-
de toplantılanna başlıyacaktır. gun 

Ceza Evinden 
Kaçanlar 
. A_n~ara, 2 (Özel aytarımız 

bıldırıyor) - Birkaç ay önce An 
kara ceza evinden yeri kazarak 
kaçan mahkumlar hakkında 
~ahke~e karannı verdi. Dura
lı ve Saıt beraet ettiler. Diğer 
şuçlular 91 gün hapse mahkum 
edildiler. 

Yüksek Tecim Okulu 
. J\_n~ara, 2 (Özel aytanmız 

bıldınyor) - Ekonomi Bakanlı
ğı Yüksek Deniz Tecim Okulu 
için bugünkü ihtiyaçlara yete
cek şekilde bir talimatname ha
zırlamıştır. ----Maden kongresine iştirak 

edeceğiz 
• ~nkara, 2 (Özel aytarnmz 

h_ıldıyor) - Ayın yirmisinde Pa 
nste toplanacak arsıulusal ma
den. ve. Jeoloji kongresine hüku
m~etımız adına Ekonomi Bakan
lıgı endüstri Genel Direktörü 
iI?ami Pamir, madenler G en el 
Dırektörü Bedri Hüsnü v e ma -
den. arama enstitüsü başkanı 
Reşıt Gencer gideceklerdir. 

1 K~Ç.U~K_.!~~ ~~A 
• Ankara, 2 (Tan) _ İşçi 

Kfu:n~l. oğlu Hayreddin iki yan _ 
kesıcılık vak'asının faili olarak 
yakalandı, adliyeye verileli. 

• Ankara, (Tan) - Elaziz 
ort~ o~ul ~ir7ktörü Celil Diyar
bekır lısesı dırektörlüğüne atan 
mıştır • 

Ankara, 2 (Tan) - Kültür 
Bakanlığı özel kalem direkt örü 
Nihat memuriyetine ilave o la _ 
rak, hususi mektepler direktör
lüğüne tayin edilmiştir. 

• 
A nkara Memur 
Apartmanları 

Ankara, 2 (özel aytarırmz 
bildiriyor) - Devlet memurları 
için burada kurulması düşünü -
len memurin apartmanları hak
kında tetkiklere devam olunmak 
tadır. Bu hususta memurlara bi
rer sual varakası dağıtılmıştır. 

Bu varaka memurların kazanç -
Jarı, aile vaziyetleri, Ankarada 
ev sahibi olup olmadıkları so -
rulmaktadır. 

Bükref e lçimiz geliyor 
Ankara, 2 ( Özel aytammz 

bildiriyor) - Bükrek elçimiz 
Hamdullah Tanriöver'in bugün 
lerde şehrimize gelmesi bekleni
yor. Tannöver burada göçmen 
işleri için temaslarda bulunacak 
tır. 

Müteahhitlerin kazanç vergisi 
Ankara, 2 ( Ö zel aytarımız 

bildiriyor) - Kazanç kanunu -
nun 3 üncü maddesinin 5 inci, 
21 inci f rkralarmdaki is tisnala -
nndan istifade edenlerin müte -
ahhit sıfatile yaptıkları muame
lelerden temin ettikleri kazan -
cm vergiye tabi olup olmadığı -
nm tef ir yolile tasrihini hüku
met kamutaydan istemiştir. 

Tem ettü ihracına muk abil üzüm 
A nkara, 2 ( Özel aytanmız 

bildiriyor) - Yabancı firma ve 
bankaların temettülerini üzüm 
satın almak suretile dışarıya çı
karabilmelerine Ekonomi Ba -
kanlığmca müsaade edileceği 
haber verilmektedir • 

Yüz orta muallim nakledilecek 
Ankara, 2 ( Ö zel aytarımız 

bildiriyor) - O rta tedrisat öğ
retmenleri arasında bu sene ya
pılan nakiller sıhhi sebepler gös 
teren ancak yüz öğretmene inhi
sar etmiştir. 

Evkaf idare
sinde Tasarruf 
istanbul direktör
lüğü yeni kadrosu 

[Özel aytanmu: bildiriyor] 
A nkara, 2 

Evkaf Genel Direktörlüğü, varida
tını teşkil eden akar ve toprak gelir
lerinin, gene1 buhranın yaptığı tesir 
dolayısile kendini gösterecek der~ce
de azalmış olması itibarile gerek 
masrafta ve gerek maaşlarda tasar
ruf yapılması zaruri görülmüştür. Bu 
maksatla hazırlanmı bulunan bir ka-
nun Uiyihası bütçe encümeninden de 
geçerek Kamutay Genel Heyetine 
gelmiştir. Fakat kanun layihasını bir 
kere de yeni Evkaf Direktörlüğü 
tarafından tetkikine lüzum görüldü
ğünden Kamutar Genel bey~tinde 
müzakeresi b ı r a z g e c ı g e -
cektir. L'ivihava ilişik bir cetvel, 
halen tatbik edilmekte olan evkaf me
murlarının maaşlarının tevhit ve tea
dülü hakkındaki cetveli değiştirmek
tedir. Bu veni cetvelde. ~uamelatın 
müteessir olmaması gayesı esa~ tutu
larak idare te kilatmı :ızaltabilınek 
üzere kadrodan çıkabilecek mcınuri
yetler çıkarılmış ve l~tanhul Evkaf 
Direktörlüğii muamelatının daha top
lu. bir halde yürüyebilmesi, ve diğer 
iller evkaf idareleri kadrolarının ma
hallinin varidat kaynaklan ve muame
leleTi gözönünde b':11undurul~ak s~
retile ona göre tertıp ve tanzım edı
lebilmesi için bu kadrolar ilierinde 
bazı deği iklikler yapılmıştır. Tasar
ruf yapabilmek için kadroya ilavesi 
gerekli görülen bazı memuriyetlerden 
sonra kadroya dahil 76 memuriyet 
kaldınlmlf ve bu suretle maaşlardan 
elli küsur bin lira kadar bir tasarruf 
temin olunmuştur. 

Bundan başka bazı kazalardaki va
ridat kaynaklarının azlığı dolayısile 
oralarda müstemirren bir te~kilat bı
rakılması çok masraflı olacağı düşü
nülerek d.:ıha toplu bir halde bulun
malarının temini için bu kabtl yerler
de bulunan vakıf akarların nakte 
tahvil edilerek yerlerine vilayet mer
kezlerinde daha fazla gelir getirecek 
akar yapılmak Uzere bu iş tamamla
nıncıya kadar bu kazalarda bir müd
det ücretle memur kullanılması ve 
bilahare teşkilfit masrafmdan kurta
nlması derpiş olunarak lfiyihaya ona 
göre bir hüküm ilave olunmuştur. 

Itcrde cvkafta icare ve mukataanın 
resülmale kalbi esa ının tatbik edil
mesi takdirinde iıterin azalması ha
linde; maaş faslında bugün için temin 
edilen tasarrufun artması imkanları 
elde edilmit olacaktır. 

Yeni kadroda I stanbul evkaf t C§• 
killitı 1oylc tcsbit olunmu tur: 

Direktör (asli maa ı) 80, varidat 
ve tahsilat direktörü 45. 

Pulmanla Paristen Brüksele geç
tim. Saatte 11 O kilometre süratle gi
den Pulman, Paris - Brüksel yolunu 
3,5 saatte aldı. Bu stiratli vasıtayı 
insan memleketinde de görmek isti· 
yor. Şimendifercilik hayatımızdaki 
yenilikler ve hamleler arasına bu da 
girmelidir. Ankara ile İstanbul ara
sında gundüz trenleri ihdas edilirse, 
Pulman en rahat bir vasıta olacak
tır. 

Belçikayı ilk defa görüyorum: Bu 
ar.zumu artıran amil, bilhassa sergi 
oldu. Dönüş programımı bu yoldan 
yapmak kararını verdim. Brüksel, 
hakikaten çok sevimli ve canlı bir 
şehir •. Fakat, Parisin yanında bir 
münzevi köşe gibi kalıyor. 

Brüksel sergisinde ilk olarak bizim 
pavyonu aradım: Girerken sevinçli 
idim, fakat meyus çıktım 1 Sergide 
bütün varımız yoğumuz ne biliyor 
musunuz? Tuz, likör ve tütün .. 
Dünyanın her köşesinden akıp ge

len milletler, bUtUn bu çeşitler ara· 
sında bilgi, fen, kültür ve san'atı da 
vitrinlemitler .. JieP.sinde yol kesen 
bir canlılık var. 

Tuz, likör ve tUtün paviyonumuz, 
bütün zarafetine rağmen, bunların 
yanında fi>nilk ve ölgün kalıyor. Se
lim Sırrı hocamız, bu sergiyi bütün 
vuzuhile Türk efkarı umumiyesine 
gösterdiği için, ben yalnız duydu
ğum acıyı kaydederek geçiyorum. 
Fakat, serginin hakiki manasını kav
ramak zamanı geldiğini unutmamalı
yız. Bence, bu kavrayışın zemini ha
zırlanmıştır. Bir Galatasaray sergisi
nin bile az çok bir şey ifade ettiğini 
inkar edemeyiz. lşportalann, bozuk 
bir organizasyonla ve Mahrnutpaşa 
çarşısı çeşnisi ile uluorta sıralandığı 
bu sergiler az mı rağbet görüyor? 

Bu, ufak bir misaldir. Arsıulusal 
sergiler için, on binlerce, yüz bin
lerce ziyaretçinin görüp gezdiği pa· 
nayırlara iştirak etmek için yüz bin 
kat geniş bir çerçeve içersinde çalış
mak lazımdır. Sergiye iştirak eden 
memleketler paviyonlarınr nekadar 
önce hazırlamağa başlamışlar biliyor 
musunuz? Tam iki sene... 1937 de 
Paristte açılacak olan sergi için bir
çok milletler şimdiden harekete r.eç
tiler. Propaganda için dünyanın dört 
bir bucağından gezgin toplıyan bu 
sergiler kadar iyi vas~ mı olur ? 

Paris sergisine de bu seferki gibi 
yanmyamalak gitmek istemiyorsak, 
derhal harekete geçmeliyiz.. Önü
müzde bir bUjuk ,y.al var: Haaulı~
cağımız Türk paviyonu, Brükselde 
kaybettiğimizi bize. Pariste kazandı
rabilir. 

• 
Dönüşte Hamburga uğradım. Tica-

ret hayatıınu:da en !iOk temas ve mü
nasebetimiz olan bu şehir hakkında 
edindiğim bazı malumatı vermeği 
faydalı buluyorum: 

Hamburg ve Hamburga bitişik 
muhtelif Prusya şehirlerinin nüfusu 
toplu olarak bir buçuk milyon radde· 
lcrindedir. Nevyork ve Londradan 
sonra dünyanın en büyük limanı o
lan Hamburg, Almanyanın mühim 

Yazan: Hamdi AKSOY 
seyrisefain şirketlerinin merkezi va
ziyetindedir. 

Serbest liman sahası ile şehrin ara
sından geçen Elbe nehri. Hamburgu 
bu su ile Almanyanın diğer mühim 
şehirlcrile birleştirir. Elbe nehri, bü
yük kanallar vasıtasile Almanyanın 
diğer önemli şehirlerine bağlanmış 
olduğundan. Hamburg üzerinden Al
manyanın her tarafına çok ucuz nak
liyat yapılabilmektedir. 

Hamburg 1510 senesinden bugün
kü yeni rejime kadar serbest şehir 
olarak bir (senato) tarafından idare 
edilmiştir. 1871 senesinde Almanya 
impratorluğu kurulduktan sonra bu 
serbestiyi muhafaza etmiş ve cihan 
harbine kadar aldığı vergileri sırf 
kendi sahası içinde harcamıştır. Bu
nun tabii neticesi olarak Hamburg 
Al•1anyanın Bertinden sonra en bü
yük ve zengin şehri olmuştur. Fakat 
geçim itibarile Almanyanın en pahalı 
memleketidir. 

Serbest limanın manası, burada 
apaçık anlaşılıyor. Ve muhakkak ki, 
Hamburg limanının bugünkü önemi
ni kazandıran amil milyarlar sarfı ile 
vücude getirilen serbest liman olmuş 
tur. 

1871 yılında yeni Alman impara
torluğu kurulduğu zaman bu lima
nın ticaretini bozmamak için Ham
burg, Alman gümrük sınırı dışında 
bırakılmıştı. Müttehit bir Almanya 
içinde böyle bir istisnai vaziyet bu
lunmasını istemiyen Bismark tazyik 
ederek Hamburgu da Alman gümrük 
hududu içine almak istiyordu. Ham
burg, eskidenberi ticaret şehri oldu
ğu için senato aza ve reisleri de dai
ma tüccar ailelrinden seçilirdi. Tica
retlerinin sönmesinden korkan sena
to, Bismarkın planına şiddetle itiraz 
etti. Serbest liman yapmak çaresi, 
meseleyi halletti. llk tesis masrafının 
üçte biri diğer Atman hükumetleri 
tarafından ödenerek serbest mıntaka 
kuruldu. Böyle bir tarihe bağlı olan 
Hamburg ve limanı hakkında tetkik
lerde bulunan bir Türk genci bana 
şunları anlattı: 

''Serbest liman ve rıhtımların inşa
sına kara kısmının oyulması ile baş
lanmştır. Biribirinden ayrı olarak bir 
çok limanlar meydana gelmiş, üç 
cephesi rıhtımla çevrilmiştir. Rıhtım
ların kenarına büyük depolar kurul
muş, depoların kara tarafına demir
yollar yapılmış, nehrin yukan kıs
mındaki serbest liman adası köprü
lerle baglanmııtır. Kanallann kısmı 
azamı küçük vapurların girebileceği 
genişliktedir. Dünyanın her ucundan 
gelen vapurlar mallarını romorkör
lerin çektiği mavnalara boşaltmakta 
romorkörler de kanallardan geçerek 
malın depo edileceği antreponun ö
nüne kadar gelmekte ve depoların 
vinçleri vasıtasile mallar içeri alın
maktaclır. Mal serbest liman antre
posunda bulundukça hiçbir gümrük 
muamele veya resmine tabi değildir. 
Antrepo binalan hükumetin malıdır. 
Büyük f i r m a 1 a r bu binalan 
hükumetten isticar ederek kiraya ve
rirler . ., • Ankara, 2. (Tan)- Ekono 

mi Bakanlığı sigorta inceleme 
kurulu bugün aylık toplantısı -
nı yaptı. 

• • .Ankara, 2 (Tan) - Doğu 
ı~lennde bir müddet meyve ye
tıştiren bölgelerde tetkikler ya -
p~n mütehassıs Galassberg dön 
du, raporun u T arnn Bakanlığı
na verdi. 

----
Tarım Bakanı 
Şehrimize geliyor 

Samsun, 2 (Ozel aytanmız bildiri
yor) - Evvelki gün Onyeden şehri
mize gelen Tarım Bakanı, Bafraya 
giderek incelemelerini bitirmiştir. Ba
kan, yanındakilerle beraber bugün 
Erzurum vapuru ile lstanbula hare
ket etmiştir. 

Akarat kalemi mümeyyizi 30, dört 
katip 20. iki kati_P 16, ~i~. ecri nusil 
memuru 25: tamıratı cuz ıye memu
ru 20. tahsilat memuru 30, orman 
mühendisi 35, avukat 30. 

lcarat ve mukataat kalemi iki tah
silat mürettişi 30 ve 25. iki tahakkuk 
ve tahsil memuru 30 ve 25, yedi ta
hakkuk ve tahsil memuru 20, iki ic
ra memuru ve kll.tip 20, dört icra me
muru ve kfıtip 16, dört k~ti_P 2.0'. dört 
katip 16, iki katip 10, ıkı katıp ve 
veznedar '20, yedi kat ip ve veznedar 
16. J • • • 

Boğazdaki Kömür Depoları 

Depo Sahipleri, Depoların 
Boğazda Bulunmasını istiyorlar 

• Ankara, 2 (Tan ) _ P olon 
ya ile tecim anlaşması için bu -
rada cereyan eden görüşmeler 
son safhaya geldi. 

• Ankara, 2 (Tan) - Peşte
ae Macarlarla devam eden gö _ 

rüşmeler bitmek üzeredir. Yeni 
anlaşmanın imzasına kadar mev 
cut anlaşmanın müddeti ayın 
on beşine kadar uzatılmıştır. 

iş Bankası Kumbara ikramiyesi 

Ankarada ikrami yeler çekilirken 

Mahlulıit kalemi mümeyyızı 30, ıkı 
katip 20, iki kitip 16, dosya memuru 
16. katip ıo. muhammin 30, i~a~e ve 
teffiz kalemi başkatibi 20. katibı 16, 
masraf direktörü 4 S, muhasibi 35. 

Mebanii hayriye kalemi mümcyri: 
zi 30, iki tahakkuk mcmurn 20, ikı 
katip 16, iki k1itip ıo. teberrükat am
b:ır memuru 20, tamiratı cüz'iye me
muru 20, üç murakıp SO, mülhaka 
kalemi mümeyyizi 30, muhasebe me
muru 25. üç muhasebe memuru 20, 
üç katibi 16. bir katip l'l, rr.uhasebe 
kalemi mümeyyizi 30. esa:; katibi 25, 
uç katil.ıi 20, dört katibi 16, vezneda
rı 25, levazım kalemi mümeyyizi 30, 
katibi ı 6, mutemet ve "tlubayaa me
muru 16, ambar memuru 25, Uskü
dar ve Lfüeli im:ıret memurları l 6, 
evrak kalemi mümeyyizi 25, katibi 
16, diğer katip J 2, mahzen mer:ıu:u 
16, dosya memuru 16, heyeti fenni
ye batmiman iO, mühendis 55, mi
m:ır 45, başkatip ve muhasebe memu
ru 22, mutemet 25, muhakemat direk
törlüğü müdürü 55, avukat 45, iki 
avukat 40. iki avukat 30, mümeyyiz 
30, icra takip memuru 2r~. iki icra ta
kip memuru 16, katip ve takip me
muru 12. 

r "\ 
20 ilkteşrin Pazar 
Genel NUfus sayımı gUnU İş Bankasının kumbara ikramiyesinin A nkarada çekildiğini 

aün telefon haberi olarak yazmıştık. Büyük ikramiyeyi bir okul Sayım ve kontro1 memurluğu 
t alebesi kazanmıştrr. Bu, Sirkecide Şeref oteli sahibi Ahmedin ulusal bir ödevdir. Bu ödevi seve 
kızı Yaşardır. Şimdi Sultanahmet ikinci okulda beşinci sınıftadır. seve ve önemle yapınız. 

Başvekfilet 
Yaşar, kazandığı bin lirayı yüksek öğretimde bulunmak için İş I statistik Umum Müdürlüğü 

Bankasında bırakacağını söylemekte ve bundan ötürü çgk sevin- l 1 
diğini eklemektedir, "---------- - "' 

( 

Boftdln giiul laaua.sını 

Kuruçeımede mevcut yirmiden faz
la kömür deposunun kaldınlması için 
hukuk mahkemesinin karar verdiğini 
yazmııtık. Mahkemenin verdiği bu 
karara göre, Kuruçeşme yakasında 
bulunan 24 kömür deposu oradan kal
dırılacaktır. Depoların bulunduğu sa
hilde urayın ilgisi olmamakla beraber 
depo sahiplerine kiralamış, yahut sat· 
mıg t a değildir. Çünkü, depoların bu
lunduğu arsaların çoğu sosyete ve ba
zı şahıslann elindedir. Urayın bu sa
hilde kömür depolarının kurulmasına 
izin verişi, kıyının derin ve büyük ge 
milerin bu kenara yanaşmalarına mü
sait oluşu ve bmanda daha uygun yer 
ler bulunamayıfı yüzündendir. Jiak
yerinin verdigi karar, henüz depo &a-

karartan depolar .•• 

hiplerine bildirilmediği için depocu
ların nasıl bir hareket yolu bulacak
ları bilinmemektedir. Maamafih, de
po sahipleri kömiırlerini uraym gös
tereceği herhangi bir yere taşımaya 
ve depolarım oralarda kurmaya mu
vafakat edeceklerdir. Dün kendisile 
görligen bir muharririmize bu depo 
sahiplerinden birisi demiştir ki: 

·•- Depolarımızın muhakkak Bo
ğaz kenarında olması zarureti vardır. 
Çünkü, bu muhitten başka diğer yer
lerde kurulacak depoların verdiği kö
mür pahalı olacak, mal etme fiyatı ü
zerine birtakım tali nakil masraflan 
binecektir. Depolar Halice de nakledi 
lemez. Çünkü, Haliç. büyük vapurla
rın giritine müaait değltdir. Sonra, 

BALKAN OYUNLARI 
VE OAZETELERIMJZ 

Kritik ediyorum diye Bl'kadaşlar 
(yani gazetecilet-) bana içertiyorıar
ımf. Onlar İçerıiye durauniar. Benim 
birtakım mü§ahedeJerim oldu ıki; ga• 
zeteceilik hesabma ayıp tefkil eder. 
Halkı tenvir ödevini üıtüne almJf 
olanlar bu iti alay eder gibi yapa
maıw. Hele ıonneaen tetkik etme
den ezbere yazı yazanlan tavsif iç.in 
söylenecek aöz bulunamaz.Bu hareket 

ler ay .. n da üatune çıkar.HaMu yanlıt 
malUınatla, cahiline yazılarla oyala
mak, bir tarattan ıazete.er.n k.edi· 
sinin clüpneaine, böylece hepunize 
bir zarardı. Diier taraftan da daima 
iddia ettiğimiz (aadı.kane hizmet) 
preMipinin tab.n tabana zıddıdl!' .. 

29 Eylulde biten Balkan oyunl.ın
nın ta batlanııcındanoerı bizim ga e
tec:iJerin bu itin tekn.ğine ve ozüne 
k&rfı ıöaterdiklerı alakasızlk o ka
dar açıkbr ki; aLetlcr bile bunclan 
müteeuir olmuflardır. Bu-tek güete
ci ıelip kamplarını 1ÖrmE.1Dıf, antren• 
manlannda bulunmamıt. ka.zanan.a• 
nn hkirlerinı aonnamıı ve nihayet 
sadece bu itin çatlağı var mıdır cL.> • 
cayır cayır yanan bır iki kiti ıa.uın
da barbar bağırchklan diuiplin iddia
larına tam.men kartı olarak bazı at• 
letlerin fikiyet mektuplarnu gazete
lerine dercetıniılerdir. Bir gazeter.in 
teknik ve cerçeklik noktasmdan kont 
rolü o&.nazaa böyle vak'alar görüle
bilir. 

Size bunlardan bir ikisini yazaca
ğım: 

Binlerle sayılan bir halk önünde 
Altıncı Balkan oyunlan açıldı. Bu • · 
çdııta yapılan merasam lnhisaıılar Ve
kili Bay Ali Rananm oyunlan açan 
kısa sözlerinden sonra fedenu; on 
batkanınm nutku vardı. B~kası ai
zını açmadı. Likin erleai gunü ı ... 
tanbulun en mühim Akpm gazetele
rinden birisi "Türk :Atletizm Fede
raayonbnun nutkundan sonra bütüa 
Balkan mümeasillerinin nutuk söyıe
dikierini" ıöğsünü gere gere yazdı. 
Bundan anladım ki; bu mühim gaze
tenin bir tek muharriri orada bulun
manuı ve daha fenası ertesi günlcii 
sabAh gazetelerini bile okumıya Jü
:ıum gönneden uydurma mcnıim ha
beri yaznuıtı. Bunu okuyan ve o me
rasimde buluMn on binlerce kişi ta
bii bu yanbt havadisi okuyup güldü
ler. Bu gülünçlük durumunda maale
sef bir ıazetec:i ııfatile ben de dahi· 
liın. 

Bir diiw mi..ı: 
()yunlann hirinci ıünü yüksek at• 

lama neticeler.ini yazan en önemli 
sabah auetelerinden biri bu ya'"lfm 
l,75 metıede berabere kalan müsa
~ arasında yerlerin kur'a çeki
lerek tayin edildiğini yazımfb. Be
reket ki; bunu Balbnlardan gelenler 
okuyup anlamadıla.-. Çünkü değil bir 
ıpor muharriri için, batta alelade bir 
gazeteci için bile en baıit bir yanf 
kaicleai olan yüksek atlama nizaımm 
bilmemek ve bunu bilmeden atletik 
hiditeler baldcmda yazı ya7.1nağa 
lcallcınM ıerçekten aykın bir ~yeli. 
Liıkin bunu da yaptılar. Bana onlar 
içerliye clununlar. Fakat bu saydığım 
ehermniyetsiz gibi görülen devrilrrit 
çamları nereye saldıyacaldar? Artık 
yavaı yavaı yalnız bild;ğimiıo: •evi
re burnumuzu solonalda iktifa etsek 
fena olmıyac:alc. 

B. FELEK 

Yiiksek Miihendis 
Okulunda dersler 

Yüksek Mühendis Ok~unda ya
zım müddeti dün bitmiştir. Okul, 14 
ilkteırinde tedrisata başlayacaktır. 
Bu sene yazılanlar 250 kişi kadardır. 
Okula eklenen posta, telgraf, telefon 
ve telsiz ıubcai de bu yıl çalışmalar• 
başlayacaktır. Okul yanında bulunan 
Nafia Fen mektebi de buradan kaldı
nlınıt ve Kuruçeıme civarında Emin 
ismindeki bir zatın büyük kötküne ta
şmmıştır. Mühendis okuluna ekle
nen fen okulu binası .• yönetge kısmı 
olarak kul'anılacaktır. Ayrıca Miıhen 
diı Okuluna, bir paviyon daha eklene 
cek ve burada yeni laboratuvarlar ku
rulacaktır. Plcinlar. hazırlanmaktadır. 
Yeni bina yapıldıktan sonra Nafla 
Fen okulu. talebe pansiyonu haline 
getirilecektir. 

orada büyük ve ihtıyaca yeter arsalar 
yoktur. Depolar, Haliç kıyılarında ku 
rulsa bile, gümrük lınıanda bekleyen 
gemilerden mavnalarla içeriye taşın • 
ması lazımgelir. Bu, açıktan kömü • 
rün ton batına 2-3 lira taşıma pardu 
-ı§n:ır ııseu iıın nq P(ene.<ı.!J ·.ı~ı:ıı• 
lanır. bilmeyiz. · 

Yunanistanda ve Romanyada da 
böyle liman içinde kömür depolan 
vardır. Fakat onların etrafı yüksek 
duvarlarla çevrilmistir. Maamafih 
biz. verilecek emre göre hareket ede
ceğiz. Bu hususta bir kararımız yok· 
tur ... 

Kapatılacak depolar meyanında 
All Ihsan. Babanzade Fuat, k8mUr 
kollektif sosyetesi, Zonguldak vapur
culuk sosyetesı. Baaut. Halil. Nemli 
Ahmet, Panosyan. Girkırist ve Man
go Miku'nun depoları da vardır. 

Hakyerinin karan kar,ıaında ura • 
yın alacalı durum, yakında belli ola
caktır. 
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ıstatistik G. Direktörü Adanada ~-.-..ı 
~r~ğıi, 2 <öze1 •Ytanm•z bildiriyor> _ilçemizde nüfus sayı- I zmır -Aydın 

mı .ıçın ~apılan huırlıklar bitirilmi,tir. Kaymakam, kaza ve köy- ~ J k • 
len teftiş ederek nümerotaj işlerini tetkik etmiş, toplantılar ya- vosasınua l 
pılmı,tır. G ·ıt 

Başvekilet İstatistik Ummn Müdürü Celil bugünkü trenle eÇl er 
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No. 39 - Çete muharebeleri 
( 1932 de Pariste oynanmııtır). 
Aklar Karalar 
Tartakowcr N. 
1. e2 • e4 c 7 • c6 
2. d2 • d4 d7 • d5 

Adana~a g~miştir. is~asyonda kuamız ka~kamile görü,erek Tire a.)'lanmı.z ycmyor. 
aayun .ıflen hakkında ızahat alını' ve bazı talimat vermiştir. "Tireden •eçen .,. /amiri Aydın 

33 b!n o~rak tah~in edilen kazamız nüfusunun gerek birtaknn iline bailıyan bir JO•• "ardır. Bu 
3. f2 • f3 dS X e4 
4. f3 X e4 e7 • eS muhacırlerin gelmesı ve gerek Sümer Bank Bez Fabrikası inşa- yol, ••iri Aydın laattını birçolı yer-

ab dolayısile artmış olduğu tahmin edilmektedir. lerintle raylar ü~rintlen ••rer. Ay-

Konya Civarına Kar Yağıyor 
Eregli, 2 (Özel aytarunu bildiriyor) -Aylardanberi beklenen 

yagmur iki gündenberi muhtelif fasılalarla ve mebzul surette 
yagmıya ba,lamrştır. 

.. Ha~al~r soğumuş, hararet sıfırın üstünde enaz ı ı ençok 13 e 
duşmUftür .. Toros ba,Iangıcı olan civar dağlara mebzul kar yağ-
11Uft~r ... Şehir kıt manza!"8~ almış, herkes k11Irk elbiselerini, 
pardüsu ve paltolarını gıymı,tir. 

incir, Ozüm Satışları Artıyor 
tzmir, 2 (Özel aytanmız bildiriyor) - Uzüm ve incir üzerine 

yapılan ıatışl~r son günlerde artmıştır. Mevsim başından şimdi
r,e .~dar İzmır boraasmda 125,000 çuval incir ve 232,000 çuval 
uzum satılmıştır. 

Bu suretle 7 5,000 tonluk üzüm rekoltesile 28 000 tonluk incir 
r~koltesinin yansı satılmış bulunmaktadır. tnci;lerimiz bir ay i
çınde tamamen satılmış bulunacaktır. İncir fiyatlamda göze çar
pacak kadar bariz bir yükıelit vardır. Uzüm fiyatlan normaldir. 

Sivasta Yeni Vagon Atelyesi 
Sıvas, 1 (Özel aytamnız bildiriyor) - Bayındırlık bakanlığı

nın Sıvasta kurmağa karar verdiği vagon atölyesinin yapısı 
~ ~arfla eksiltmeye konulmuştur. Eksiltmenin sonucu, 16 
ılkteşnnde Ankarada belir olacaktr. Atölyenin inşasına bahar
da başlanabilecektir. 

Sıvasın Yeni Uçakları 
Sıvaı, 2 (Özel aytanmız bildiriyor) - Sıvas uçak meydanında 

Sıvas, Zile ve Meciqiye özü uçaklırma törenle ad konulmuştur. 
San'atler evi bandosunun çaldığı İstiklil marşı ile törene başlan
~tır. tık sözü uray namına şarbay Hüseyin Veli Gürleyük al
mıt. bunu halkevi namına Nüzhet Çubukçu ve erlaek öğretmen 
okulu direktörü Ziyanın aöylevleri takip etmiştir. 

İlbay Akif tyidoğan, yeni Sıvu uçaimm kurdeliauu aelimet 
ve zafer dileği-ile kesmiştir. Mecidözü uçağmm kurdelesini Gene
ral Abdi, Zile uçağmm kurdelaı ise Sıvas kadın saylavlararuzdan 
Sabiha Gökay tarafından keailmittir. Bunu müteakıp, uçaklan
mız halkın sonsuz alkıştan araanda havalanmı,lar ve ,ehir üze
rinde uçu,lar yapım,lardır. Gece büyük meydanlarda eğlenceler 
tertip edilmit, konuklar terefine lisede bir f()len verilmi,tir. U
çak ıübaylanna, Sıvas San'atler evinin tezgihlar'lıdan çıkan bi
rer hah hediye edilmittir. 

• 

• 
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VOSMAI 
Etem izzet BENiCE 

ateşini kaybedecek ve günün bi
rinde de birer arkadaştan ayır
dımız kalmıyacak 1 

Ferit bu sözleri sonuna kadar 
dinliyemedi. Hızlı bir bunaltı 
ile kesti: 

Sevfilim, yanlq dü,ünüyor
aun, aöyledijin ten eonunçla -
nn hiçbiriıi olmayacak. Seni 
bilmem, fakat, ben bugün de 
yamı da, öbürgün de hep bu ola 
cağım. Bana, inan, ıüven ... 

ikinci uatte 
Gene o konu sürüyordu. Ko 

DUfmllan daha çok atqlenmilf
ti. Yalnız duruşlannda bir ayn 
bk vardı. N eaıin eskisi gibi kar
yolanın üzerindeydi, bacakla.n
m qağıya sarkıtmıştı. Ferit. 
yerde oturuyor, arada bir Nesri
nın ayaklarına sarılıyor: 

- Bu böyledir, inanki çok 
mesut olacap •• 

Diye yalvarıyordu. Narin 

birden konufm& tavrım deği•tir 
di: 

- Fakat ben aandıim sibi 
tertemiz bir ku değilim. 

Dedi; ilive etti : 
Beni tanmııyoraun, bilmiyor 

sun, anam kim, babam kim, ne
reliyim, nerede oturuyorum, na 
sıl büyüdüm, ne terbiye alcbm. 
nud yetİftim, karekterim nud 
bu yqa kadar neler cördllm ıe 
çirdim?. 

Bütün bunlar hakkında h~ 
bir fikrin yok. Yalnız yüzümiı 
&örüyor, le8imi itidiyor, arada 
bir böyle konUfUyoraun. Bunlar 
aana hiç bir teY öiretmif deiil· 
dir. 

Ferit afk alevinin kızartıp IU 
lancbrdığı ıözlerini Nesrinin ba 
laflarma dilğümlemi' alık ahk 
bakıyordu. Sözünü bitirdiği va· 
kit Ferit epey ıüren bir durgun-. 
luk, kekeleme geçirdi, sonra, yi
ne dilini sürüyerek: 

- Benim sana güvenim var 
·ı· ' sevgı ım .. 

Dedi. Ferit ne kadar şuuru
nu hia ve heyecanlannm alevli 
lmlanqma kaptırnutsa Nesrin-

5. Acı • 13 es X d4 
6. Ffl • c4 ! Ff8 - b4 

dın •oayeteai, talimatnameaintlelıi 
mecburiyete raimen. bu •eçitlere, 
ıimtliye ltatlar ne bir İf'U•l ve ne 
Je bir belıçi lıoymamıfhr. 

Sık .,,, uulıua •elen lta.zalar, bu 
cilaetin elaenuni,,.tle ,öııöniintle tu
tulmıuı lô~m.eldilini göateriyor. 
Otlemİf, Denwi, Nulli. Ayclın, Ti
re, Bayındır "e Torbalı ile /smir 
ar'"'n"a yiilr ve yolcu tClflyan oto
büaler için bu yolda emniyet terfi· 
batı alınmalıdır. Bu ideli ••ltisinci 
İfletm• mülettiflifinin elaemrni,,.ı 
le nacrn Jiltlrate alacHvtı amayo
ru•. 

1. c2 • el! d4 X c3 
8 • .Fc4 X f 7 Şe8 X f7 
9. Vdl X d8 c3 X b2+ 

.... 
Uk okuJ bdrolan 

SrY11, 2 (Ozel aytarmnz bildirı • 
yor) - Kültür dlrektörlUğtjnce ilk· 
okul kadrolan hazırlanarak Kültür 
Bakanlığına gônderilmıttir. Bu yıl 
Srvas KUltUr DirektörlUğU emrine 12 
ıenç mezun verilmittir. 

Bursa ilbaymın incelemeleri 
M. Kemalpafa, 2 (Ozel aytarrmı.z

dan) - Dil bayramı. Parti kurafın
da törenle lcutlulanmııtır. Karacabey 
haraarnı ıezdiktcn sonra buraya ge. 
len Bursa ilbayı Şefik te törende bu
lunmut ve Parti aalonunda söylev ve
ren öğretmenlerden sonra dil bayra
mını ve ozdil amacını anlatmıştır. il
bay Söiütalanı nahiyesine ıiderek 
köyleri ve köv itlerini cörmÜJ, ilçe • 
miz it'eri hakkında incelemelerde bu
lunmustur. ilbay ıecey1 burada I* • 
sirerek erteli pn tehrimizden ayrıl
mıttır. 

Jzmirde ıpor kongresi 
İzmir. (Xan) - Türkive idman ce

miyetleri ittifakı bmir nÜntakaıı spor 
kongresi toplanmıt ve Yozgat aaylavı 
Avni Dotan 19ntaka merkez heyeti 
başkanlıtını seçilmiştir. Atletizm he
yeti ba•kanlrtmda Altmordu kltlbtl -
nden HUıeyin ipka edi!miftir. 

il< ÜÇ U K TELGRAF 1 
HABERLERi 

• Sıvaa, (Tan) - Halkevinin aça
eatı halk deruneleri ve kunlar fU· 
besi bu haftalar i~e tedrisata bat
layacaklardrr. Ha1kevinde1d konfe • 
ranılır için de bir proırım huırlan
m19tır. 

• Siirt, ~Tan) - Halkevfnden bir 
ırup ilçeleri gumektedir. DUn ha!lr· 
evi bandoslle birlikte Çoruha giden bu 
grup aşiretler arasında incelemeler 
yapmı9hr. 

• Ş. Karahisar, (Tan) - Bu sene 
Karahiaann bol olan ceviz mahsw6n
den diın ilk defa kırk çuval kabuklu 
cem Girnuna yollannuıtır. 

• Samıun, (Tan) - Samsun liıe 
direktörü aıhht sebeplerden dolayı 
kendi istettle stanbul Vefa lilffi 
öğretmentiiine atanmıı. yerine Kan 
lisesi direklör6 Rauf tayin edilmittir· 
Dört ay evvel evine meçhul bir pbıı 
tarafından bir dinamit parçau konu
larak infitlk ettirilen ve blll faili bu
lunamıyan bldise ile nım lise riyul· 
ye ötretmeni Vedat da Ankara Oui 
lisesine ıtanmıı ve yerine Anupada 

1 tahsil ıören Şükrü tayin edilmiftir. 

de o kadar eoiuk kanlı ve ilerin 
dilfüqilflü idi. Genç lmm ne 
iri. geceden renk çalan kara 
c&zlerillde ~ nem, ne ıUnetten 
lflk. bahar çiçeklerinin bir ara 
ya ıelltinden koku alan y6aün 
de aylan bir knmldanma vardı. 
Feridin: 

Sana cUvenim .=.;}. 
Deyifine biç a dan: 
- Ama beiı yer yüzilnin en 

buyau bir kadmrymı 1 
Dedi. Ferit hiç beklemeden: 
-01!. 
Cevabuu verdi ve bu konuş-

malar böylece aUrdil: 
- Ben çok ablibızmı ! 
- Ol!. 
- Ben una gelinceye kadar 

bin bir ,rkekle tanqtnn ! 
-Peki. 
- Evlenirsek benim yqayr 

şundaki ve ruhumdaki iğrençli
ğe dayanamazsın. pi,man olur
sun?. 

- Olmam!. 
- Benim yalnız yüzümü gö 

rüyoraun?. 
- içini de tanıyorum. Bana 

bu kadan yeter 1 

10. Şet - e2 b2X alV 
11. Af3 • gS Şf7 • g6 
12. Vd8 • e8-r Ş16 • h6 
13. Aı5 • e6 g7 • 95 
l4. Fcl X g5 kit ve mat. 

No. 40 - HUcum paytağı 
Aklar Karalar 
1. e2. e4 e7 • ı; 
2. A11 • f3 Aıs - t6 
3. Ffl • c4 Af6 X e4 
4. Abl • el Ae4 X c3 
5. d2 X el f 7 • f6 
6. O • O (Rok) d7 • d6 
7. Af3 • h4 g7 • f6 
8. f2 • f 4 f6 • f5 
9. Ah4 • f3 Vd8 • f6 
10. f4 X e5 d6 X e5 
ı ı. Fcı • es Vf6 - b6+ 
12. Şıı ·hl Vb6 • d6 
J3.1'f3 x es fi Vd6 x dl 
14. Fc4 • f7 kit ve mat. 

No. 41 - Cepheden blicum 
(1864 te Berlinde oynannuıtır.) 

Aklar Karalar 
1. e2 • e4 e7 • es 
2. f2 • f4 d7 • dS 
l. Acı • f3 d5 X e4 
4. Af 3 X e5 Ff8 • d6 
.s. Ffl - c:4 I Fd6 x es 
6. f4 X es Vd8 • d4 
7. Vdl - e2 Vd4 X es 
8. d2 • d4 I Ve5 X d4 
9. Abl • el Ag8 • f6 
10. Fcl --el Vd4 - 48 
11. O • O (Rok) h7 • h6 
12. Fe3 • es Ab8 - d7? 
U. Ve2 X e4+ !I Af6 X e4 
14. Fc4 X 11 kit " mat. 

No. 42 - Bekl~nmiyen bir kurban 

(1911 de Kolonyada oynanmqtır) 
Aklar Karalar 
Alekhine Tenner 
ı. e2 • e4 e7 - e5 
f. l'i • f4 ,.. - u 
3. Acı • f3 d7 - d6 
4. Abl • c3 Ag8 - f6 
5. Ffl -c4 Ab8 • c6 
6. d2 • d3 Fc8 - 14 
7. Ac3 • a4 es X f4 
8. Aa4 X es d6 x c5 
9. Fcl X f4 Af6 - h5 
10. Ff4 • el Ac6 - e5 
11. Af3 X e511 Fc4 X dl 
u. Fc4 X 17 + t Şe8 • e7 
13. Pel X es+ Şe7 • f6 
14 o. o -..ı,..- ~~ e5 
15. Rrı - f 5 'kit ve mat. 

No. 43 - Yrldrrım 
( 1932 de Stiryada oynanmııtrr). 
Aklar Karalar 
Dr. ReiJ\le N. N. 
ı. e2 • e4 e7 • e5 
2. Abl • c3 A18 • f6 
3. f2 - 14 es x 14 
4. e4 - e5 Vd8 - e7 
s. v dl • e2 Af6 - es 
6. Aıl • f3 d7 - d6? 
7. Acl - d5 Ve7 • dl 
8. e5 X d6 + F'c8 • e6 
9. Ad5 X c7+ Şe8 d7 
10. Al3 - es+ Şd7 - c8 
ıı. Ac7 X e61 f7 X e6 
12. Ve2 • c:4+ Ab8 • c6 
13. Vc4 X c6 +il b7 X c6 
14. Ff 1 • aG Şç8 • b8 
u. Ae5 X c6 kit ve mat. 

- Fakat ben dUşünemiyece
ğin kadar kötüyüm r 

-Ol!. 
- Benim bütün kötülükleri 

me katlanabilecek miıin?. 
- Katlanacağnn ! 
- Benim yer yüzünün en ge 

çimsiz, en seciyesiz, en düşkün 
seneri ruhlu, k&flrlannu,, bin 
bir erkekle dü,üp kalkan bir ka 
dm olduğumu ölreninen de yi. 
ne beni aevebilecekmiain?. 

Ferit birden bofan sıkılıyor 
mu' Jibi: 

- Sevecefim .. 
Diye haylmdı, yine onun 

ayak topuklarına aanlarak de
vam etti: 

- Yeter ~ Nesrin, ıua t 
senin bütün alSylediklerin yalan. 
veya doiru olabilir. Fakat, bü
tün bunlar beni en aade bir şekil 
de bile ilgilendinnu. 

Ben ıeni seviyorum. 
Gözlerimin gördüğü, kulakla 

mnm ifittiği, kaıumm kaynadı 
iı, damarlarımın yandığı, bir ba 
kışta tutulduğum, bir görüşte 
vurgun oldufum Nesrini seviyo 
rum. 

HAKYERLERi 

Hoca Musanın 
Muhakemesi 

! - ıo 9l5 

Surlyecle bulunan 
Tarihsel lzerler 

Valde Hanında vazederken, hWrQ. 
met aleyhinde sözler söyleyen Hoca 
Musanın duruımaaına, dlin alır ceza. 
da devam edildi. MUddeiumumt Muh
lis, Musanın suçunu if'enmif rarerek 
kendisinin halkı hükQmet aleyhine 
tahrik ettiğinden dolayı cenlandırıl
maamı istedi. Mahkeme, dunqmayı 
P?lis memurlarile birkaç hocanın şa
hit olarak çağırılmaaı için başka cü· 
ne bıraktı. 

Suriyede bulunan ve orada eeld ~ 
maııJara ait tarlbael arqtırmalar ya· 
pan arkeoloji profesörü Inyholt Ha
rold lttanbula gelmittir. Danimarkalı 
profesör, Suriyede Hamar'da eski de
virler~eld Türklerden kalma çok de -
jerJi ızerler bulmuttur. Bu izerler 
sekizinci ytiz yıl!V yap yan Hitit' eri~ 
bıraktıkları eserlerdir. Bulunan izer
lerln gerçek deleri. eski Türk mede
niyeti hakkında çok onemli esaslar 
veriıindedir. Profesör, arqtırmalan
nın sonucu~~ Da~izr.a~bnm Karber
~er arkcolo11 enstıtusune bildirmiş
tir. Profesör, Suriyede bulunan izet· 
ler etrafında müzeler direktörü Azjz. 
le temas etmektedir. 

• Eüyükdere yolunda dişçi Kazım 
Ismaılin kızı ile diğer birkaç yolcu· 
nun ölümlerine sebep olan otomobil· 
otobüs çarpıtmasına ait Temyizden 
bozularak gelen davaya dün. Ağır ce
zada devam edildi. Suçlu mevkifnde 
Alber Taragano bulunuvordu. DUnlril 
celsede vekiller, karsılıİch iddialarını 
ileri siırcrck Temyizin bozma kararı
nı utulmaıını istediler. Mıhkeme, bu 
hus\ls hakkında karar vermek Uzere 
duruamavr lNı~ka fÜne bıraktı. 

• Nis bahçesi sahibi Avadis Evhan 
yan tarafından kendisinden pntaj au
reti1e para istendiği iddiasile ttmenice 
gazete muharrirlerinden Sahak alev· 
hine açılan davaya, dün ikinci cezada 
bakrlmıttır. Müddeiumumi. SahaJan 
suçunu sabit ıörerek cenlandmlma
sını isteaqtir. Mahkeme, karar ver
mek ilıere duru,mayı baıJra ıUne bı
ralmırıtrr. 

YENı NE.ŞRIY AT 

Öa türlcçe yazılnut bir tıp 
kitabı 

Tanmıuıı kadın hekimlerimizden 
Doktor Cemal Zeka Onal "Ç.xuk 
H~tablrlan, ~.!'lııc Koruma Bflgısf" 
iamınde çok güzel bir eser ne,retmit
tir. 300 sahife r.nan ve gayet i,a kl· 
ğıt üzerine basılan bu eserin en bil· 
yük önemi de tam uııen öz tilrkçe ya
zılmıı olmasındadır. 

• Memurlara rüşvet vermekten 
suçlu Dimitri Aralanyadia ve Aleko
nun duruşmAlan dün birinci cezada 
yapıldı. Vekilleri, ıuçlulann ıerbeat 
bırakılmalarını iıtedi'er. 

Mahkeme. bu is+eği kabul etti ve 
her ikisinin 150 ter lira kefalet akçe
si verdikleri halde serbest bırakdma
larma karar verdi. 

• Şeker kaçakçılığı suçu ile haJda
rında takibat yapılan lvan Baklacivef 
İbrahim Azmi. Yorri. Hüsnü ve $ilk: 
r~~lin. dur.uımalanna cuma günO se
kırıncı ihtıaaa mahkemesinde batlana 
caktrr. 

Şoförlerin idaft hey' eti 
Bundan bir müddet evvel bazı se

bepler dolayııile Şoförler cemiyetin

Dr. Cemal Zeki Onat bu eserile öz 
türlrse ile bizde de tamamen ilmt e~er
ler yazılabileceğini ispat etmektedir. 

Her anaya lizım olan bu kitap ço
cuklann aaiJılr ve hastalıklarda., ko
runması için çok kıymetli parçaları 
havidir. Kitap öz tilrkçe ve herke":Sin 
ınlıyabileceğı bir dılle yazılnu' o'du
tundan bunu her kadın kolayca oku
yabilir. Xitabm 6.zO ,udur: ··sallık 
nedir? Haatahk neden olur? Çocuğun 
haatalığınr ana ve baba naaıl anlar? 
Haata çocuta balcım, acı ve ~lümler
den sakınma yollan " 

Bu Jaymet1i eseri bütUn okuyucu
lıinmıza, nltt sahibi ana ve babalara 
ehemnıfyetle tavaıyt. edtriz. 

1 ASKERi BILOIRi~ _ı 
Orduda çalıtacak ıiTil 

makinistler 
Kadıköy Aıkerlik Şubesi bölgeıln

de oturan ıiYil makinistlerden ordu· 
da ücretle istihdam edilm~ğe iatekli 
olaıılarm birer istida Ye birer fotoi
raf ile fubemize müracaat eylemeleri. 

de idare heyeti istifa etmişti. Şoför
ler gelecek hafta içinde genel bir top
lantı yaparak yeni idare heyetlerini 
aececeklerdir.Sef'.im Uc ~ün dev""' e
decek ve buna ait undık otomobitler
le bir ıün İltanbul ve bir ılin de Bey• 
oflu tarafındaki toflSr durak y•rltrin• • 
de gcı:dlrf'erek reyler toplanacaktır. 
Sandt1r n~ncnr gtıu \.C'111ty \-'tlift'lr 

Bu •ktam '"" " 
SARAY sinemasmda 1 de duracak ve bugün de Uıtaıi!ar, Ka

dıköy ve diğer yerlerdeki tof4W1er. 
rfylerinl atacaklardır. 

Denizde aaynn 
Nüfus genel sayım bürotu dün il

bay muavini Hüdai Karatabanın bq
kanlıiında toplanmııtır. Bu toplantı• 
da ilçebaylar da bulunmUf}ardır. De· 
niz ilıerindeki sayımın ne auretle ya· 
pılacatı ıörütU'ınUt ve denizdeki u
yımm deniz Tecim direktörlUğUn~ 
yaptırılmasma karar veril~ 

Bu •lcfam 

MELEK 

MAUR E j 
lb 31 

Folie'ERJERİ 
filml mUn•ebet le GALA 
prlHiafsl ....... alcbnan. a 

IRltllt Telefon: 41656 IHlllll ~ 

FERftAftD QllAVEY 
MARCEL CHAnTAL 
Mavi Yunanın me9hur 
Ç'9an ork .. trUI 

Slne ...... ncla 

PRAnsızCA 

ROD SA"DOR 
SÖZLÜ ll(ly(IK FiLM 

MACAR 
ROMANSI 

f erlerinizı evvelden aldırın 
Tel. 40888 

Yani: Beyoğlu caddesinde ve 
bir fotograf atelyesinin vitrini 
önünde gördüğüm Nesrini sevı
yorum. 

Bu duyu benim özümdür ve 
Nesrin benim için odur t 

Nearin kalbi çarpa çarpa eti 
zilnün bilttin dikkat ve beyeca• 
nile bir ••k filmini seyreden bir 
ıinema seyircisi gibi Peridi cö• 
lüyor ve dinleyordu. Bembeyu 
teni ıeliti&üzel renk atdnq ıi· 
bi yer yer pembelefmiftit kara 
g6sleri daha çok iri1epİfti, 
kirpiklerinde beye· 
c a n, hOf'anma, illi, 6aıen 
kanfmaamdan dolan bir titre· 
me vardı. Kalbinde ömründe ılk 
kere adına qk denilen bir bu
rulmanm yayrlctıpu. tenine yi
ne ondan plen bir atılflmme 
nin kılıf gibi geçtiğini, damar
laırnda hiç tatmadığı bir ılıklı· 
ğm kıvılcnn aıcaklığı ile dolat· 
tığını, boğazının kuruduğunu 
bitik durgunlqnuş ve fUurlan· 
mrş bir fikre doğru aktığını hi• 
sediyor. 

Ve kendi kendisine: 
- Ben de seviyorum: 

Aırıca 
PARAMOUNT dun,. 
ha.,..lerl Hab .. lmp• 
ratoru l'raneaaca olarak 
dun,aya hltab ediyor 
ve Balkan oyunlart 

son YARl,LAR 
mUlrlfatl•nn da6tlm•• 

Feridi seviyorum r. 
Ferit!. 

Diyordu. Bu hiı, bu karar, 
bu akıt. bu sürilklenişledir ki 
Ferit a6zünü bıdrir bitirmez çe 
vik, ıereddütaüs, heyecan ve bu 
dolu bir atdlfla lcaryoladu fır· 
ladı, Fericlin boynuna ur#: 

- Perit .as. 8-de una'-f· 
1amyorum ve leDilİB' evkniyo. 
nam. inan ki ~. ıerçetiıı .. 
prçeli ve kadınlık hlviyetiaiin 
Dk ve .- qk deyimi olacaktJrt. 

Bu deyif on1an bmt bata ver 
dinli, yanak ,....,. yaaladı; k-
alpleri, dammiarı. duyulan. fi.. 
kirleri birletdnlf. jUeledi, kay. 

-,11111 ...... "9iftiler, koklat 
Ular, ~ perçinlediler, 
qldanna 1e..-ek ve im verdi • 
ter! 

ICar•nhk basarken 
Gündüz gece ile karışıyor, 

hava damar damar esmerleşiyor 
du . Nesrin: 

- Ben fidiyorum Ferit!. 
Dedi, kalktı. Ferit: 

f Arbaa varl 

.. 
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i CM AL J HükUmet Bildirikle Geno- A~erikan Diplomalı Dolores'i Bu Baiakhane~e 
SAVAŞ NE ZAMAN y 1 lıJ e·ıd· d. "' a·· .. .. BAŞLIYACM<? yun apı acagını 1 ır 1 orduğu Zaman Hayret içinde Kalmıştı 

ltalya - Habeı savaşının. haşlaması Atina, 2 (Özel) - Yunanistanda krallığın hemen parlamen .. 
için beklenen kuru Qtevsinı de geldi tonun kararile kurulmasını istiyen kralcıların faaliyeti arttıbaın -
çattı. Habcıistnndan bildirildieine go: d 
re. ıimdiye kadar &avaşın ba;lanıcuı- an dün gece hükumet bir bildiriğ çıkarmış, ayın onunda topla-
na engel olan yağmurlar durmu"tur. na~ak olan parlamentonun müzakere ile uğraşmıyarak bütün iş
Her yıl yağmur me siminin son~nda len başka zamana bırakarak tatil yapacağr bildirilmiştir. 
yapıl. n barram da Habeş imparatoru Koyu kralcı gazeteler hükfunetin bu tebliğini takbih etmekte-
nun huzlmlle ve mutat meraıimle ya- <lirler. 
pılmı.vtır. G 

B unu n ı 
11 

be r a b er On- . en~ral Kondilis gazetecilere demiştir ki: Rejim işine komü-
~ ç l e T komisyonu t.arafınd~n ve- ~ıstlerın karışması hükumetin bunun için koyduğu esası değiş -
nlecek karar neıredilmezden önce tı~ecek kadar önemlidir. Hükumet parlamentonun kararile kral
Jtalyanı~ ~arekata baılrunaınna ihti. lıgm kurulması meselesini tetkik etmek mecburiyetindedir. 
ma\ venlnuyor. On üçlel' komisyonu- Hükumet taraftarı Katimerini gazetesi kralcıların parlamen -
nun karen 1 talyayı alakadar eder k 
Ç .. k'' ka · "f-'-' • to ararile krallrg-ın kurulmasına ugwraştıklarını ve eg-er eski kral un u rar ıtti CIB;ıa veyahut ekseri- b 
Y.etle verileceğine göre vaziyet deği- u suretle Yunanistana dönmek istemezse parlamentonun onun 
§ır. Eğer karar ittifak ile verilit"Se yerine bir naip tayin ettikten sonra genoy yaptırmasını istiyecek
Jtalya lngiltere ile birlikte bütün u: lerini yazıyor. 
luılar Kuru!'lu ile kartı karşıya gele
cek demektir. 

Karar .i~akla verilmez de ekseri
yeti~ ".erılıTae, on beşinci maddenin 
y~dıncı fıkrasrna göre, her devlet ken
dı hakkını ve menfaatini k-·--k · · • _ .... _ d . ~·~ ıçın 
ıcap ~n le bırleri ıılmnkta serbest 
kalacaktır. O r.ıman ltalya Habqis
tnna .kartı ~arekete geçene, miieyyi. 
delenn tatbıkt mevzuu bahsolnnya. 
caktrr. Italya Uhular Kurumu ile to 
lu bir halde karşılaşmaktan kW"tur. 
mcıkla beraber, lngilt~den kurtul· 
hlU! olmuyor. Bu va.zivette )nailte 
.!1-~ b·ı· " .._ re uw fey yapa ı ır: 

l - Uluılar Kunımu teklı'fi . •tt• 
f kı • ·ı mı ı 1• 
da 1 ~ra ıthc'kyapmadığına ve müeyyi-

Yugoslavyada Manevralar 
Belgrad, 2 A.A. - Yugoslavyanın ikinci ve dördüncü ordula

rı, ikinci ordu komutanı General Kristiç'in idaresinde Brisko böl
gesinde manevralar yapmaktadır . 
Başbakan ile yüksek savaş kurulu generalleri, ordu ve fırka ko

mutanları ve yabancı memleketler süel ataşeleri bu manevralar -
da hazır bulunmaktadırlar. 

Bu manevralara, piyade, süvari, topçu, istihkam, hava kuvvet
leri. motörlü kıtalar ve sağlık kıtalarmdan 30 hin asker iştirak 
etmektedir. 

ALMAN ULUSAL ~AHRAMANI 
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Dolores tıpkı. acemi, toy kız
lar gibi aşağı inmemekte ısrar 
ediyordu. 

Ev sahibesi: • 
- Peki dedi, canınız isterse .• 
Bu kadın kaçın kurası idi. 

Şimdiye kadar böyle nice nice
lerini görmüştü. Bunların sinir
leri karşısında hiç te ısrar etme
mek tazım geldiğini biliyordu. 
Bu gibileri ken~i hallerine bıra~~ 
mak daha iyi idi ... 

Nitekim ev sahibesi odadr, 
çıkarken Dolores derhal arka -
smdan atıldı : 

- Yok, dedi. isterseniz gc· -
rim fakat bir şartla ... Beni e -
k~klere peşkeş çekmiyeceksi-
nız .• 

- Aman kızım sana kim böy
le şeyler söyledi? Hoşlanırsan 
kalırsın, istemezsen çıkıp yatar
sın!. 

• 
Dolores en güzel tuvaletini 

giydi. Dudaklarım boyadı. Göz
lerini boyadı. Saçlarım düzeltti. 
Ve salona indi· 

Aşağısı oldukça kalabalıktı. 

- Siz burada? Siz .... Ha diye fa§ıp kalıyordu. 

rakmak için oradan uzaklaştı. 
J oni ile Dolores şimdi karşı 

karşıya kalmışlardı. 
Amerikalı diplomat hemen 

genç kadının koluna girdi ve 
ondan birkaç günlük hayatı hak 
kında izahat almağa başladı ... 

İkisi uzun uzun hayattan, 
aşktan, sevgi hakkındaki telak
kilerinden bahsettiler. Bu arada 
şampanya ile viskiyi karıştır
maktan da çekinmiyorlardı. So-. 
ğukkanlı Amerikalı, buzlu şam· 
panyayı içince daha sıcak kanlı 
olmuştu ... e erın ta ı ı mevzuu bahaolm d -

na göre, lngiltet""e de yal baa tgı
h. bir h mz ıına 
V:.çda H areketb • e giri,meyebilir. 1 tal-
" - a ~11tana isted· ~ · ı 
tahmil eder ve me••l k ıgı şart an 

2 1 
. ~ c apanır. 

- ngıltere ·· -
emniyetini tehliked som~gelerindeki 
ba~ma 1 tal .

1 
.. e _ gorerek yalnız 

rir. ya ı e dovuşmeğe karar ve. 

Hindenburgun Cesedi Dün 
lanenberg'e Gömüldü 

Birçok smokinli erkekler, bir
çok dekolte kadınlar vardı. Bu
rası adeta hususi bir bara ben
ziyordu. Kendisinin ilk girdiği 
salonla bu salon arasında müt
hiş bir fark vardı. Birincisi ne
kadar eski üslup üzerine döşen
mişse, burası o kadar moderndi. 
Salonun her bir tarafı küçük kü
çük bölmelere ayrılmıştı. Bu böl 
meler icabında kırmızı ağır ka
rlif e perdelerle kapanıyordu.Her 
bir bölmede rahat geniş koltuk· 
lar, üzeri keten örtülü bir masa 
ve her masanın üstünde küçük 
kırmızı abajurlu bir lamba var
dı ... 

Diplomat fena halde genç ka
dına vurgundu. Nitekim iki gün 
denberi onu bekliyordu-.. 

İkisi bir bölmeye çekildiler. 
Dolores başından geçen bütün 
macerayı diplomata anlattı ... 

Doloresi buradan alıp götür· 
mek kaçırmak sevdasına kapıl
mıştı. 

Ev sahibesini çağırttı ve fik
rini ona söyledi. 
Kadın ilk akşamdan bu kadar 

muvaffakiyet kazanan bir malı 
elinden kaçırmamak fikrinde i· 
di· Onun sayesinde kimbilir ne 
kadar para kazanacaktı. 

B .h. 
dir ; 1 tunaJlerin hangiıi kuvvetli-

I tal ya • Habeı davaıının ham i in 
Yapılacak teklif ittifakı ;...... il ldç 
~ .. ~.. e o U• 
gq~_rore, lngiltere, Fransa, Rusya 
ve .d1ger devletler birlikte yiirüyccek
le~ndcn 1 talya buna karşı gelemez. 
:•naen.aley~ ~rt~da mesele de kalmaz. 

nkat tcldıf ıttifakıara ile yapılmaz 
.Ja hal- !VJV L 1 ı o h~ pncıtkr .... n;uı ı.rga. n~ilt.enı 

ğer 1 ngiltere J tal ya ite yal L. 

ı•ııa kıllacağrndan emin ol ruz ""
cnğrrıı lnyİnde tereddiit :' ~ yap'!
harp yapmadan tazyik ile tmez. • Bır 
zan.ru 1 ta) yaya kabul et~oktaı na-
1 ngıl 'cre Fransadan lı: le • Fakat 
ile Franşa arasında gee°:n ~or. ltaly~ 
l\~~a bir itti.falc yap;ldığrnd::u..:ını 
•edtlıyor. Bu 1ttifakrn . ·· l .. l• 

mi henüz belli d -·ırr şuim-u. 11e one-
1 

cgı ır. ngıltere b" 
nu an amadan fÖyle ve bö J h U• 

edeccJim diye birşey ıöyl:,:. areket 
'f"tıfı İ$kandil ediyor, lngihere~:· Et. 
111~ ba,ıruı kaldığı takdirde n ' yal
cal; b • ka d"I" e ~·apa .... ı u ıs n ı ın neticesine bağl .. -
runnıektedir. - A. ş. E. 1 

go-

Almanlar 
Avusturya ile 
Anlaşıyorlar 

Bir ademi tecavüz 
paktı teklif edilecek 

Viyana, 2 A.A. - Reuter a .. 
jansının öğz::ndiğine göre Al _ 
manyanın Vıyana elçisi Von Pa 
pen ~vu~turya ~ükfimetine beş 
senelik bır ademı tecavüz paktı 
yapılmasını teklife memur edil
miştir. Şartlar şunlardır: 

Almanya, Avusturya J'ıüku _ 
meti aleyhine ne Almanyada ne 
de Avusturyacla Nazi propagan 
dası yapmryacak, Almanyadaki 
Avusturya Lejiyon teşkilatını 
kaldıracak, Avusturya eşyasının 
Almanyaya girimini artıracak 
ve Avusturyaya gitmekte olan 
Alman turistlerden alman mak
tu bin marklık resmi almıyacak 
tır. 

Buna karşı Avusturya hükU -
ttıeti, dış siyasasında Alman a
leyhtarı hattı hareketini bıraka
rak Almanya - Polonya - Maca
ristan ittifakına katılacak, Avus 
turyadaki ulusal sosyalist halka 
karşı polis tedbirlerinden vaz 
geçecek ve toplanma kampların 
da bulunan Nazileri yavaş yavaş 
serbest bırakacaktır. 

Haber Yalan mı? 
Bcrlin, 2 A .A. - Dışişleri Ba 

kanlığının yetkili bir işyarı, Al
manyanm Avusturyaya bir ade 
mi tecavüz andlaşması teklif et-

Hohenstein (Doğu Prusya), 
2 A.A. - Feld Mareşal Von 
Hindenburg'un cesedi, ebediyen 
muhafaza edileceği Tannenberg 
anıtına götürülmüştür. 

Şeref bölüklerile beraber içeri 
giren bayrakları selamlamak ü
zere kollar kaldırılmıştır. Dini 
şarkılar ve ağır trampet sesleri 
arasında hava, kara ve deniz su 
bayları t:ır.:ıfından taşman ve bü 
yuıt bir harp bayrağına sarılı o
lup üzerine feld Mareşal'ın miğ
fer ve kılıcı konulan tabut, se . 
lam duran şeref bölüklerinin ö -
nünden yavaş yavaş ,gesirilerek 
bir çiçek yatağı üzerine konul
muştur. 

Türlü süel kıt'alar, şafaktan
beri gelmekte idi. Dı..ım.laıı ı;vu • 
ra Sil Bakanı Von Blomberg, 
ordu baş komutanı General Ba
ı on Von Fritsc.h harp. komutam 
Amiral Baeder, Goering gelmiş 
lerdir. 

Alman hükumetinin harp 
~a~rağı ile Alman bayrağı amt 
onunde yarıya indirilmiştir. Me 
zarın bulunduğu kuleye iki u
zun siyah bayrak çekilmişti. 
Fe.td Mareşal'in özel arkadaşta
n ıle ailesi üyeleri arasında, Ge
neral Von Hindenburg ve karı
sı, Fcld Mareşalin kızları ve to 
runları F eld Mareşal Von Mac
kensen, Hitlerin daimi mümes -
sili Bakan Hess, iç Bakanı dok
tör Frick, ordu ve partiye rnen
su p şahsiyetlerle doğu Prusya
sı hükumet adamları bulunmak
ta idi. 

Uçman ve denizcilerden mü
rekkep bir kıt'a, geçit adnnla -
rile şeref alanına gelmiş ve saat 
1 O da gelen Hi tler taraf mdan 
teftiş edilmiştir. Bundan sonra 
Bitler, mezara doğru ilerlemiş
tir. 

Bu sırada herkes derin bir sü 
kut muhafaza etmekte idi. 

Bundan sonra bir kumanda 
işitilmiş ve törende hazır bulu
nanlar tarafından selamlanan 
Hitler:, anıttan çıkmıştır. Tören 
den sonra Hitler, şu bildiriği 
yaymıştır: 

uFeld Mareşal Von Hinden -
burg'un cesedi bugün Tannen -
berg anıtı içinde bilhassa yapı -
lan !ahide konulmuştur. Tan -
nenberg anıunm önemine kesin 
olarak uygun bir ifade verebil
mek için bu anıta bugün "Al .. 
man hükumetinin şeref anıtı., 
adını veriyorum. Alınan hüku -
meti, Alınan ulusunun arkadaş
lık ve fedakarlık ülküsüne olan 
sedakatini temsil eden bu anıtı 
daima koruyacaktır.,, 

Bir Yunan Adasında İsyan 
A tina, 2 A.A. - Lencade a -

<lası ile telgraf muhabereleri in
kıtaa uğramıştır. Bu adanın du
rumu hakkında kesin malı1mat 
elde edilememiştir. 

Gazetelerin verdiği haberlere 
göre, çifçiler bu adada karışık -
lıklar çrkannışlardır. Bir kişinin 
öldüğü, iki kişinin yaralandığı 
söylenmektedir. 

Hadiıe basttrddı 

Atina, 2 (Özel) - Lefkaola 
a~asmm şarap müstahsilleri si~ 
lahlı bir gösteri yaparak hüku
met dairelerini işgal etmışlerdir. 
Bu arada polisler ile aralarında 
çarpı.şmalar da olmuş ve aösteri 
cilerden birisi ölmüş ve dÖrt kişi 
ağırca yaralanmıştır. 

Hükumet bu hadiseden haber 
dar olur olmaz fevkalade olarak 
Bakanlar. Kuruluntt toplamış, 
bun !arın ıs teklerini inceledikten 
sonra gösteri yapanların üzüm
lerini satın alınağa karar venniş 
tir. Bunun üzerine adada inti -

tiği hakkındaki haberi, kesin o
larak yalanlıyabileceğini Reu -
ter ajansına söylemiştir. 

zam iade edilmiştir. 
Açlık grevi 

Atina, 2 A.A. - Hüh...Umetin 
emri üzerine geçen hafta bir -
kaç kabotaj gemisi, müsadere 
edilmiştir. Bu gemi, tayfalarının 
açlık grevi yapmak niyetinde ol
dukian haber verilmektedir. 

Kralcllar Ayak 
Direyor 

Atina, 2 (Özel aytarımız bil -
diriyor) - Yüz seksen kralcr 
saylav, kralın getirilmesi ve cu
muriyet rejiminin kabulünde ol 
duğı.ı gibi, plebisitin sonradan 
yapılması için bir protokol imza 
ladılar. Çaldaris bu fikirde değil 
dir. Protokolün geri alınmasın· 
da saylavları ikna için partiyi 
topladı. Müzakere hata devam 
ediyor. 

Gazetelerin bildirdiğine göre, 
kral taraftarları isteklerinde ıs
rar edeceklerdir. Eğer Çaldaris 
kabul etmezse, ayın onunda 
mecliste itimat meselesini ileri 
sürerek, Kondilisi naip ilan ede
ceklerdir. Başbakanlığa Teoto -
kis'in getirilmesi bekleniyor. 

Cazbant köşede yüksek bir 
basamagm iizerinde idi ... 

Dolores ilk defa bara gelen 
bir genç kızın hayranlığı ve kor
kusile etraf ma bakınıyordu. Sa
lon pek dolmuştu. Masaların ü
zerindeki küçük abajurlar, ora
daki bütün insanların yüzlerini 
gölgede bırakıyor, yan bellerin
den aşağ1smı aydmlatyordu .. 

Genç kadın burada aptal ap
tal dolaşıyordu. Zaten içeri gi
rer girmez bütün nazarların ken 
di üzerinde toplandığını hisset
mişti. Bundan dolayı adeta müt
hiş bir eza duyuyordu: 

Ev sahibi kendisini takdim e
diyordu: 

- Dolores del Santo .. 
- Kont Troencaro del Kona-

mondara l 
- Marki del Helvasiando 

Andonto Romana .. 
- Kont Obliligadonsio To

nerado ... 
Vesaire vesaire ... 
Bunların bu kadar kuyruklu 

isimlerini akılda tutmak için in
sanda hayli hafıza olması ge
rekti ... 

Ev sahibesi incili latince as
lından okur gibi mütemadiyen 
isim sayıp döküyordu-

Dolores hepsine başını eğip 
hafifçe seıam veriyordu. 

.işte tam bu takdim merasimi 
esnasında iken birdenbire irkil
di ... 

Ev sahibesi: 
- Mister Joni Gladston, A

merikalı konsül jeneral ! Derde
mez ne yapacağını şaşırdı .. 

Filhakika karşısındaki yolda 
vapurda tesadüf ettiği adamdı 
O da hayret içinde idi... Kalifor
niyalı çiftlik sahibinin bu namus 
lu kızı buraya düşsün? 
Doğrusu bu hayret edilecek 

şeyd~ 

- Siz Sinyorina? dedi. .. Siz 
burada? N asri olur bu? 

Dolores sanki mahcupluktan 
donmuş kalmıştı. Hiçbir şey söy 
lemedi... 

Ev sahibesi : 
- Demek, dedi, biribirinizi 

tanıyorsunuz. O halde takdime 
hacet yok ... Ve bunu söyler söy
lemez her ikisini de yalnız bı -

Zavallı adam hayret içinde i
di. O kadar kızmış, o kadar kız
mıştı ki, burada" çıkar çıkmaz 
ilk işinin kadın ticaretini hükü
met nezdinde resmen protesto et 
mek olacağını söyledi. Genç ka
dım böyle adi ve sefil bir yerde 
bırakmağa da bir türlü gönlü ka 
il olamıyordu . Onu kaçırmak 
kendisine almak istiy9rdu. 

SofYada Süikast 
Hazırlığı 

(Bat tarafı 1 incide 1 
Velcef' Belgraddan gelirken Dra~o

man ısınır duraf'ında tevkif edilmiştir. 

Hükumet şiştemini 
deği,tirmek istiyorlarmı, 

Viyana, 2 (A.A.) - Avusturya ha
ber alma bürosunun öğrendiğine gö
re, Bulgaristandaki hareketin amacı, 
hükumet istemini deği tirmekti. Ha
riçte mülteci bulunan çete şefi Uzu
nof, silahlı bir grupun başında ola· 
rak Bulgaristana girmiştir. Polis, Ur.ıı 
nofu takip etmektedir. 

T oçef'in söyledikleri 
Sofva. 2 (A.A.) - Bulgar Ajansı

nın bild"r<.ligine göre Başbakan To~ef 
hükumetin kr;ıhn itimadına ve ulusun 
müzaheretine malik olduğunu söyle
mi ve demiştir ki: 

"HükOmet. fesatçıların dev'ct ba§
kanını ortadan kaldırmak ve hükumet 
devirmek projcleri11i uzun zamandan 
beri biliyordu. Fesatçılar, bu işi kra
lın tahta çıkışının yılddnümü olan 3 
Birincltcşrindc yapmak niyetinde idi
ler. 

- Hayır! dedi. Emriniz ha· 
şımm üzerinde! Fakat bu bana 
büyük bir zarardır. Ben onu ta 
Kalifomiyadan 

[Arkası var} 

İngiliz Kralı 
Dün Sü Bakanı 
Pierle Konuştu 

(Başı 1 incide) 

de yapılan toplantısından evvel. lngl
liz Kralı Dı Jşleri Bakanı Sir Sa • 
mucl Hoare'ı ve onun arkasından Sü 
Bakanı Halifax'ı kabul etmiştir. 
Göründüğüne göre Bakanlar kuru

lu, Uluslar so yettaı bakımından du· 
rumun yeni gcJişini bek emek mecbu
riyetini hissetmektedir. Bütün bakan· 
tarın her türlü ihtimallere karşı haztr 
bulunmalan hakkında tcrtıbat almmış 
ve Baldvin ile danışarak durumun İ· 
cap ettirdiği bütün tedbirleri almak 
ütcre ulusal müdafaa teşkilatına tam 
salahiyet verilmiştir. 

Baldvin, bugün öğ eden sonra de • 
niz, Sil ve Hava bakanlarivle göri.iş
müş ve bu görüşmede Nı:-v ile Cham• 
bcrlain, Sir Samucl Hoare. Runsiman 
ve Malcolm Mac Donnld hazır bu • 
lunmuşlardır. 

Rcuter A !ansı diplomatik aytannm 
öğrendiğine göre, Eden, Cencvreye 
gitmek üzere yann Londradan hare
ket edecektir. Aytar. şunlan eklemek 

Divani harpler faaliyette tedir : 
Sof va, 2 ( A.A.) - HUkitmet takli- "Fransız k bincsinin cuma giiniı 

bi hiıkümetçıleri tedip etmek için şid- yapacagı toplanudan önce, hiç hır 
detle harekete karar vermiştir. Sui· cevap bcklcnm~diginden F._deni:ı in -
kastçiler yakalanmışlar ve mahkeme- I gilterenın cınn ızahat dı e jiı hakkında 
ye verilmişlerdir. BUtUn memlekette Lava! ile J!Oru~meııı l muhtemel gciriın· 
örfi idare illin ed imiştir. Divanı harp memektt-dir. <?zel. bir mesele hakkın· 
ler bul!'ilnden itibaren faaliyete geç· da olan bu dılcğın, ynlnıt Fransaya 
mi9lerdir. Memlekette süktinet var· kar~ı yapılmış olmasına ragmcn mev• 
dır. zuu hahis pren•ibin Uluslar Sosve e-

sinin bittUn iıvelcri ile ilgili olduğu 
önem'e kaydedilmektedir. 

Romen uçakçllar 
Şehrimi de 

Löbrön !ngili:ı: Veliahtine bir 
şölen verdi 

Eskişehir, 2 (A ) - Romen ko- Parıs. 2 ( A.A.) - Fransa CUmur-
nuklar bu sabah ıaat 10.30 da geldi- başkanı Lebrun bugün RambouiUet 
lcr. Alanda Şarbay ile kurumlar tara- ya!lık kö kilnde 'fT'\~iltere v•liahd. şe
fmdan karşılandı.ar. Onurlanna hava 1 rcfıne bir öğle şöleni vermiştir. Beş· 
okulunda verilen parlak bir şölende bakan Lava!, Ingiltcre büyük elçiaf 
konukların komutanı Albay Nigreses Sir Clerk, Paganon ve Dış işleri Ba
verdiği söylevde: "Biz bütün Türk kanlığı genel sekreteri Legcr de bu 
ulusunun konuğuyuz ve gördüğümüz §Ölende bulunmuşlardır. 
iyi kar danmn ile Tlirk - Romen dost • . • . 
luğunun daha arttığını görüyo:-uz . ., lngıhz pohtıkast 
demiştir. lllıay Talftt ile Hava kuru- Lo~dra, 2 (A.A.) - Kabine bu-
rııııııla" "'" '""'' ı:;fikrü ve KPmil g~nku toplantısında yeni hiç bir mü
sövleve karşılık vermi tir. Konuk'ar hım karar almamıştır. ltalyan - Ha-
saat 15,30 da lstanbula yollandıl.ır. be~ ihtilalındaki Ingilız politikası, 

• iki uçak kayboldu M.111.ct ~~ Cemıyctinin mlisterek siı:tc-
NT elbournc 2 A A -I B" 1 mını mudaf:ı3 etmek husu undaki ka-

- • · · . ır yo. r.:ırında daha kuvvetlenm ştır. 
cu uçagı, Melbourne 1le Laun -
casten arasında kaybolmuştur. Kass bogazında denize düşmüş 

icinde 4 kişi bulunan ııçağm. olmasından korkıı1maktadır. 
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ÖG ÜTL E R i 

,, ... _________ , _____ -··-· --~··---- Yazan: Mahmut BALER 
Boşanmıya 
Sebep Olur mu? K ürekler Çatırdıyordu. Biz de Mütemadiyen 

Dayanıgor.duk. Böylece Sahili Bulduk Rahmetli hocamız derslerinde an
latırdı. Bir gün muayenehanesine bir 
büyük hanım gelir: 

-10-

Bot açığa doğru derhal sü -
ratle yollanmağa başladı. İş kü
reklere dayanmıştı. Sulu bir mi 
safir çocuğu teklif sizliği le mü -
temadiyen arkamıza binen bu 
müz'iç dalgaların arasında açık 
denize yollanmamız fecaatini gö 
zümün öniine getirince kürekle
re bir yapışıp asıldım ki, ağaç -
tan yere düşen at kestaneleri gi 
bi gözlerimin bir anda kabu -
ğundan drşan fırladığını hisset
tim. 

Kürekler çatırdayordu. Biz 
mütemadiyen d a y a n ı y o r -
el u k. Sandalı yerinde tutmağa 
muvaffak olduk. Hüseyin gözü
ne dolan suları sol elile silerek 
bir iki Girit kiıfürü savurduktan 
sonra kayışa yapışıp kuvvetle 
bir daha asıldı. Bu sefer motör 
işledi. Selamet! Sahile doğru 
yollanmağa başladık. Sırtımız -
dan inen sularla bot dolmak üze 
re iken sahile kavuştuk. Uzak -
tan yardıma gelen bir adamcağı 
2ın himmetile dördümüz bir olup 
botu karaya çektik. Silindik. ku 
runduk. Muşamba çuvaldan el -
biselerimizi çıkarıp giyindik. 
Necmiyi yine botu beklemeğe 
ve sulannı temizlemeğe memur 
ederek Hüseyinle beraber ada -
nın yoluna düzüldük. 

Şehire girebilmek için bir 
miktar sahilden biraz da bahçe 
aralarından geçer~k yanın saat 
lik hir mesafeyi yürümek mecbu 
riyeti vardı. 

Hüseyin bir gün evvel bu yol
dan geçtiği için kimseye sorma
dan gidebiliyorduk. Şehrin içi
ne girdiğimiz zaman adanın bir 
havuz gibi emin limanı görün -
dü. Tabii gayri ihtiyari içimi 
çektim. 
Rıhtım kenarına geldiğimiz 

zaman beyaz bahriye kasketli 
bir adam sokularak Hüseyinin 
elini sıktı. Bana da kendini· ta -
nıttı. Bu, adanın liman klavuı 
kaptanı imiş. Bir gün evvel Hü
seyinle tanışmışlar. Adamın 
tercümana ihtiyaç göstermeden 
mutlak benimle konuşmak iste
diği anlaşılıyordu. Yalnız rum -
cadan başka bir lisan konuşmu
yordu. Ben de rumcayı çok fa -
sih konuştuğum için! cümlenin 
dörtte üçünü işarete bağlıyor
dum. Maamafih herif işareti li
sahdan iyi söküyordu. "Bu hava 
daha ne kadar esecek?., demek 
için, havayı göstererek adamın 
yüzüne kuvvetle üflüyordum. 
Herif, anladığını bildiren bir 
memnuniyetle başını nefesim
den çekmeden cevap veriyordu. 
Ben de herifin cevaplarını Hü
seyin vasıtasile transit alıyor , 
dum. 

Klavuzla iyice anlaşmıştık. 
Bu adaya millet bahçesine girer 
gibi sellemehüsselam cıktığı -
mızdan ''evvela bir polise gide
rek kendimizi gösterip haber ver 
mek doğru olmaz mı?,, dedim· 

/par açık denizcld 

- Bu kotra ile adayı fethede
cek değilsiniz ya. Siz spor seya
hati yapan gençlersiniz. Fırtı -
naya tutuldunuz, geldiniz. Bu -
na hiç lüzum yoktur. İstedik!e
riniz ne ise söyleyin, yardım e
delim. dedi. 
Doğrusu adalıların misafir

perverliğine hiç diyecek yoktu· 
Evvela telgrafhaneye gittik. Tel 
grafçı latin hurufatile telgrafı 
yine almadı. Yazılar epeyce u
zun olduğu için rumcaya tahvil 
edilse karmakarışık bir şey ola
caktı. Bunun için telgraftan vaz
geçtik. Sonra liman dairesine 
giderek liman reisile görüştük. 
Bu meltemlerin bu mevsimde 
ekseriyetle çok sert estiğini, fa
kat drşarda rüzgarın kcillOriak 
üzere olduğunu, ve birkaç saat 
sonra buradan rahatça hareket 
edebileceğimizi bize söyledi. Re 
isin yanından memnun ayrıl
dım. 

Sonra klavuz ve Hüseyin be
raberimde olduğu halde gemi -
deki eksikleri almak üzere çar
şıya çıktık. Evvela alacağımız 

kumanyayı kotraya nakletmek 
için motörlü bir yelkenli kirala
mak lazımdı. Klavuzun delaleti
le bu temin edildi. Yalnız yel -
kentinin kaptanı, gemisi boş ol
duğundan, dışarclaki havaya mu 
kavemet edebilmesi için içine 
safra dolduracağmı söyliyeı ek 
bizden üç, üç buçuk saat kadar 
izin istedi. O vakte kadar da ha
vanın daha kırılacağuu düşüne-

rek kabul ettik. Gemiye safra 
dolarken biz de alışveriş ede
cektik. 

Kaptandan ayrrlarak sebze, 
et, su, ve dağda hava değirme -
nile imal edilmekte olan buz fab 
rikasından buz temin ettik. Bu 
işler görüldükten sonra, bıraktı
ğımız yerden Necmiyi alarak 
botla kotraya dönmesi için, H ü
seyini geldiğimiz yola döndür
düm· Ben de klavuzla beraber 
denizden kotraya gitmek üzere 
yelkenliye atladım. Yelkenli mo 
törünü işletip yelkenlerini aça -
rak limandan dışarı çıktığı za -
man rüzgarın bir hayli kesildi
ğini ve çıldıran denizin de biraz 
aklmı başına topladığını sevinç
le gördüm. 

Kotraya sokulduğumuz za
man arkadaşlann hepsini gü
verteye birikerek telaşla beni 
bekler bir halde buldum. 

- Yahu, nerede kaldın? Ha
vaya baksana, iki saat burada 
beyhude bekledik, diye ayn ay
rı indişect feryat etmeğe başla
drlar. Buzun çok uzaktan geldi
ğini, yelkenlinin de safra alma
dan kalkamadığını, getirdiğim 
yiyecekleri kotraya naklederken 
anlatmağa başladım. Aktarma 
işi bir makine süratile çabucak 
görüldü. Her ihtimale karşı yel
kenlideki mevcut icecek sulan 
da fazlaca bahşiş v~rmek sureti
le kotramıza aldık. Süratle ha
reket hazırlığına geçtik. 

1 Arkası var] 

. , 
B oz.caaJUWI •ehlafıyonn. 

lstanbul ithalat 
dürl üğünden : 

Gümrüğü Mü-

- Aman evladım, der, senden bu
na mutlaka bir çare isterim. Bizim 
oğlana güç halle iyi bir kız buldum. 
Meğer agzı kokuyormuş, oğlan onu 
boşamağa kalkıyor!. 

Bereket versin ki. şimdi boşanmak 
kocaların keyfile olmuyor. Hakimle
rin de ağız kokusunu ayrrmağa bir 
sebep tutup tutmadıklarını bilmiyo
rum ama, her halde kan koca ara· 
sında soğukluğa sebep olacağında 
şüphe yoktur. 

Ağız kokusu türlü türlü sebepler· 
den gelir. llkin, sabahlan birçok kim· 
selerin nefesi acı acı kokar. Midesi 
bozuk olanlarda, inkıbaz çekenlerde, 
bayanların muayyen günlerinde bu 
koku daha ağırca olur. Bunları, bir 
diş suyu ile gargara yaparak geçir
mek kolay olur. Ağzın içinde bir has
talık olursa o vakit kokuyu geçirmek 
daha güçtür. En iyisi bir zaman kim
seye pek yakınlaşmamak olur. 

Dişler bozuk, çürük olunca yine 
ağızda az çok bir koku peyda olur. 
Boğaz ağrılarında, hele bademcikler 
şiştiği vakit koku epeyce ağırdır. 

Ateşli hastalıklarda insan burnun
dan güç nefes aldığı yahut hiç alama
dığı için ağzr kokar. Eski zaman be· 
kimleri ateşli hastalıkları teşhis etmek 
için her hastalığın kendisine mahsus 
bir kokusu ile ayırt ederlerdi. Şimdi
ki hekimlerin ellerinde teşhis için da
ha kes.in çareler olduğu gibi ateşU 
hastaların ağızlarını temiz yıkattıkla
n için artık ateşli 

0

hastalıklarda o es
ki teşhis vasıtasına baş vurulmaz. Fa
kat şeker hastalığı olanlarda aseton 
kokusu tehlikeyi haber verir. 

Sarmısak, taze soğan yenildiği va
kit ağız kokusu da önemli bir şeydir. 
Yalnız pek te uzun sürmemesi insa
na teselli verir. 
Ağız kokusunu geçirmek için, ta

biidir ki, ona sebep olan hastalığı iyi 
etmek lazımdır. Hangisinde olursa 
olsun dişleri fırçayla temizlemek, ağ
zın içinde ceviz yapraklannm kayna· 
mış suyu ile gargara. etmek kokuyu 
epeyce azaltır. 

Fakat burunda ozen denilen hasta
lıktaki kokuyu geçirmek haylice güç
tür. Bunun can sıkacak bir tarafr şu
dur: }jasta4ğa, tutulanın kendisi hiç 
koku alamadığı isin kendi halinden 
haberi olmaz ve kendisinin yanından 
kaçıldığı vakit bunu kendisine bir ha· 
karet sayar. 

Bunun yine can sıkacak bir tarafı 
da, en ziyade genç kızlarda olmasıdır. 
Güzel, endamlı bir kız için ozen neka
dar can sıkacak şeydir 1 

Buna tutulacak kızların daha ço
cukluklarında burunlarından yeşilitn
trak, irinli bir stı gelir. Bu su fena 
kokulu olmadığı için yıllarca ehem· 
nıiyet verilı:m:~ Sonr• .. od'Çu yerlesir 
ve iyi edilmesı pek güç olur. Halbuki 
çocuğun o hafif burun hastalığı ba
şında tedavi edilse çok defa iyi edile
bilir. 

Onun için, kız çocuklarınızın - oğ
lan çocuklarınızın da - burnundan 
yeşilimtrak su aktığını görürseniz 
- sonradan karı koca arasında so· 
ğukluğa sebep olmaması için - he
men hekime baktırmalısınız. 

Lokman Hekim 

Dr.1HSANSAMt- ·-· 

Bakteriyoloji Laboratuarı 
Umumi kan tablilatı, frengi 

noktai nazarından (Wasserman 
ve Kalın teamülleri) kan kürey
vatı sayılması. Tifo ve ısıtma 
hastalıkları teşhisi, idrar, bal
gam, cerahat, kazurat ve su tah· 
lilatt, Ültra milcroskopi, hususi 
aşılar iatihzarı. Kanda üre,' şeker, 
Klorür, Kollesterin miktarlanrun 

tayini, Divanyolu No.113. Tel.20981 

-~--~~~~~~~~· 
VAPURCULUK 
T ürk Anorurr. Şirketi 
Iatanbul Acentalığı 
Liman Han, Telefon: 22925. 

lzmir sürat yolu 
SAKARYA vapuru her hafta 

PERŞEMBE gün le ri aaat 16 da 
l ıtaobuldan IZMtRE ve PAZAR 
ııünleri de lzMlRDEN İatanbula 

kalkar. 

Mersin yolu 
1 N Ö N O vapuru 6 Birinci 

teşrin PAZAR g-ünü aaat 10 da 
MERSiNE kadar 

l\ıiüdürlüğümüzce olbaptaki keşif defterleri muci
bince 26-9-935 de münakasa ve ithalat kanununun 
4 6 mcı maddesinin A fıkrasına tevfikan pazarlıkla yap
tırılacağı ilan edilen 330 lira bedel keşifli muhtelif boy
da dosya dolabı için yevmi mezkurda muayyen saatta 
müracaat vaki olmadığından münakasa gi.inü 7 Birinci Trabzon yolu 
teşrin 935 Pazartesi gününe tehir edilmiştir. Talihlerin SADIKZADE vapuru 5 Bi-

vesaik ve teminat akçasını hamilen mezkur günde saat rioci teşrin CUMARTESi saat 

15 de İstanbul İthalat Gümrüğünde müteşekkil Satın- •.iiiıiıi!!o~d~e~H~O~P~Aı!!!!Y~AIİİİİİİkiii!a~d!!!!ar!!!!.~~!!! • 
alma Komisyonuna müracaatları ilan olunur. (6124) 

Bir Evli Kadını Şüpheye Düşü
ren Muammalı Bir Ziyaret 

KtZtltopraktan Meli imzasile aldığı· 
mız mektupta bir genç kadın muam
malı bir kadın ziyareti hakkında bi
zim fikrimizi soruyor: 

"Kocam gece geç vakite kadar ça
lışmağa mecburdur. Haftada ancak 
iki gece işinden erken çıktığını bildi· 
ğim için kocamın geç gelmesi şimdiye 
kadar beni hiCj şüphelendirmemişti. 
Onun tarafından bende şüphe uyan
dıracak hiçbir harekete rastlamamış
tım. Yalnız bundan birkaç gün evvel 
gündüz evimize genç bir Ermeni kı· 
zr gelmiş ve beni görmek istemişti. 
Hali hiçbir şüphe uyandırmıyan, yal
nız telaşlı ve endişeli olduğu anlaşı
Jan bu kız bana kocamla kaç senedir 
evli olduğumu, geçen sene ayrılıp ay
rılmadığımı sordu. Dört senedir evli 
olduğumu, hiçbir zaman ayrılmadığı· 
mı, onunla hiçbir zaman kavga etme
diğimizi söyledim ve bunlan neden 
sorduğunu anlamak isteyince bu kız 
ağlar gibi oldu. Sonra bana bir se
nedenberi kocamın metresi bulundu
ğunu anlattı. Bu kıza inanmak lazım
gelirsc geçen sene bir lokantada çalı· 
şırken kocam onu ayartmış, Beyoğlu
nun en büyük hanlarından birinde bir 
katta oda tutmuş. O zamandanberi 
haftada üç dört akşam geç vakite ka
dar bu kızın yanına gider gelirmiş. 
Bütün masrafını görüyor, ayda ona 
yetmış lira da cep harçlığı veriyor
muş. Bu kız bana sozıerıne ınanınaz
sam bahsettiği apartmanda gidip tah
kik edebileceğimi söyliyerek benin. 
gibi kendisinin de aldatılmış olduğu
nu ilave etti. Çünkü zevcim ona da 
evli olduğunu gizlemiş ve bu kız bir 
senedcnberi bir bekarla münasebette 
bulunduğunu, hatta bir gün onunla 
evleneceğini sanıyormuş. En sonunda 
hakikati öğrenince hem daha yerinde 
tahkik etmek, hem beni ikaz ederek 
kendisini ~ldatan adamdan intikam 
almak istemiş. Ben bunları öğrenin
ce birdenbire bir sinir buhranına. *<&· 

tuldum ve kr,;!n.v..,_, .. .ı .. .ı;evcıme kar
,., ı-.a+Uıı kınımle intikam almağa ye• 
min ettim. Sonra kıza da merak et
memesini, bir iki ay içinde kocamdan 
ayrılacağımı söyledim. Akşam üstü 
zevcime bu bahsi nasıl açtığımı tah
min edersiniz. F.akat ondan alayla 
mukabele gördüm. Hepsini inkar et
ti ve benim bir muzibin oyununa ma
ruz kaldığımı söyledi: "İstersen yarın 
şu sana söyledikleri apartmana bera
ber gidelim. İstersen sen yalnız git ve 
sor" dedi. İnanmadım. Beyoğluna, 
memleket kadar büyük bir apartmana 
gittik. Kızın söylediği numarayı pek 
iyi hatırlamadığım için şüpheli oldu
ğum birçok numaralan sorduk, ara
dık. Ne kocamı tanryoI;'lardı, ne de 
öyle bir Ermeni kızını ... 

r 
ı 

On gündenberi şüphe içindeyim. 
Bu kız yalan mı söylüyordu? Ne mak• 
satla geldi? Bunlan nasıl öğrenebili· . )" 
rım. 

Kocanızın geç geldiği geceler geç 
vakite kadar işinin başında bulunup 
bulunmadığını tahkik ederek ... 

Bu da çalrştığı yerde yoksa, civa
rındaki tclefonlarr öğrenip birine te• 
lefon etmek ve kocanızı telefona ça• 
ğmnakla çok kolay temin edilir. Er• 
meni kızının yalan söyleyip söyleme• 
diği böylece anlaşılır. Yalan söyledi
ği ortaya çıkınca buna neden lüzum 
gördüğünü merak etmeyiniz. Kadın• 
larm bir erkeğe karşı derin bir kin 
ve intikam hissi duymaları için bir 
dakika bile aldatılmış olmaları, yahut 
kendi kendilerine kurdukları hayalde 
inkisara uğramaları kafidir. 

• 
Bir krzm ilk ..... 

i 

Kordondan A. Daim izasile: 
Daha on altı yaşında, aşk hayatına 

yeni girmiş bir genç kızın ilk sevdiği 
adamı unutması mümkün müdür? Bi
raz daha izah edeyim : 

.. Bir yıl önce orta bir ailenin sade. 
fakat kibar tavırlı, güzelce bir kızı ile 
sevişmiştik. Bu kızın yamında, başı· 
nı omuzuma dao/ıyarak ağladığını bi· 
le gördüm. Benden ayrılırsa öleceği• 
ni sanıyordu . .Fakat !stanbula tahsile 
gidip geldikten sonra onu büsbütün 
deği§miş buldum. Bugün benimle ko
nuşmaktan bile çekiniyor. Bir yıl 
içinde bir kız ilk aşkını unutabilir 
n,.~u 

" Eğer kızların ilk aşklarını ve ilk 
sevgililerini unutmaları mümkün ol
masa her kadının hayatında bir defa 
sevdiğini kabul etmek icap ederdi ki, 
bunun aksi sabittir. Bir aşkın bir ytl 
içinde unutulması imkanına gelince 
bu da sevgilinin uzun zaman görül
memesi yaihut başka birinin sevilme• 
si.la da.ha az zaman içinde bile kabil· 
dir. 

• Bir T ürk kızı ile bir 
Musevi genci? 

H. B. işaretile bir mektup aldı~ 
Bu mektubu yazan kadın mı, erkek 
midir bilmiyoruz. Mektup şu: 

"Evli bir Türk ktzt ile yine evli bir 
Musevi sevişiyorlar. lki tarafın aile· 
si de, iki tarafın eşleri de bu aşkı hi· 
liyor. Onlar eşlerinden aynlrnak ve 
evlenmek istiyorlar. lki tarafın ailesi 
de bu izdivaca şiddetle muhaliftir. 
Böyle bir izdivaç mümkün müdür?" 

Kanun engel değildir. Fakat böyle 
iki evlinin eşlerinden ayrılıp bütün 
ailelerinin muhalefetine karşı evlen• 
meleri iyi bir netice verip vermiyıe
ceğini soruyorsanız bunu bilmeyiz. 

" VERDA ,, sabunu, yalnız bü
yük lüks bir sabun değil, ayni 

zamanda hakiki bir güzellik ted. 

biridir. Fazla miktarda köpüre

rek meaamatın derinliklerine nü

fuz eder ve bütün gayrisaf mad

delerden kurtarır. 

Cildin siyah benlerini ve kır

mızılaklarmı giderir· Kullandığı

nızda teninizin tazeliğini ve tabii 

rengini verecdttir. 1 

~• VERDA ,, sabunu, fevka

lade modern bir fabrika tarafın
dan imal ve istihzar edildiği ci-
hetle cins ve kıymeti garantilidir 

TURAN-sirkeci-Nurhan 

Türk Hava Kurumu Piyango 
Direktörlüğünden: 

10,000 aded takvim bastırılacak ve açık arttırma ile 
7-10-9 3 5 pazartesi saat 15 de münakasası yapılacak
dır. İstekli olanlar şartnamesini Direktörlük Muhasebe
sinde her gün görebilirler. ( 6119): 
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ıS PO R 
Levski Varın Geliyor Ve 

iKi Maç Yapacak 
Birinci maç: Cumartesi - ikinci maçı Pazar -

HARP BAŞLA Dl! 
20Ö,OOO Kişilik italyan Kuvve~!eri Hududu 
Geçtiler, Çarpışma Başladı, Olenler Var 
Habeşler Mukavemete Hazır 

Addis-Ababa, 2. A.A. - Dessye'deki Habeş kuvvet
lerinin Başkomutanhğmı yapan Habeş veliahdi, Ha
beşistana giren İtalyan kuvvetlerini hıroalamak icin bü
tün tedbirleri almaktadır. 

Habeşistanda Seferberlik 
Adisababa, 2 A.A. - Habeş hiikümeti, İtalyanların Musaali 

bölgesintleki ileri hareketini Cenevrede protesto etmiş ve bu sı
nır tecavüzünü tesbit etmek üzere bir gerçin komisyonu gönde
rilmesini ve yahut Fransız Somalisi hükumetinin bunu tesbit et
mesini istemiştir. 

İtalyanın niyetleri hakkında o vakite kadar kesin inanca veril
mediği takdirde yarın genel seferberlik ilan edilecektir· 

Adisababa, 2. A.A. - Resmen bildirildiğine göre yarın saray
da saat 11 de yapılacak mühim bir törenle seferberliğin ilan edile
ceği tahmin edilmektedir. 

lngiltere- Fransa Kanuşmaları 

İng iltere Cenevre Dışında Kalan 
Devletlerden endişe Ediyor 

Avusturya mukadderatile hiç ilgilen
miyecegi, Romadan gelen gizli bir ha 
her üzerine lngiliz re mi çcvenlerinin 
endisesi artmı tır. Fransa hükumeti, 
lngiİiz suallerine, muıait cevaplar ver 
mediği takdirde, lngili.z hükumeti de 
Avuıturyanın egemenliğini korumaya 
yanaşmıyacaktır. 

l ıtalgada Genel Sivil Seferberlik 

Paris 2 (A.A.) - Paris ile Lon
dra ara~ında notalar alınıp verilmesi 
kamoyu çoşturmaktadır. Bu sabahki 
gazeteler, 1ngiliz Dış Bakanlığının 
sorgularına, Fransarun hem cevap 
vermiş olduğunu hem de bu cevabın 
uygun bulundugunu bildiren haberle
ri yalanlamaktadırlar. Fransız ceva
bının müsbet olacağını teslim etmek 
hususunda, genel surette uyuşmuş ise 
ler de, gazeteler, hiç bir pazarlık dü
şüncesi ~slcmeksizin, l_ngiltere~i~ 
daha müsaıt davranması lazımgeldığı 
fıkrindedirler. Petit Parisien şöyle 

diyor: 
"lngilizlcrin sordukları şey, uzun 

uzadiye düşiınülmeği ve ilgili bakah· 
lıklarla bakanlar kurulu tarafından Ö· 
nemli surette incclenmeği gerektirir. 
Unutmamalıdır ki, Londramn andlaş
mayı bozmasınd.a~ ko;kt~ğu devlet, 
dostluğu bizım ıçın degerlı olan Ital-

Brighton, 2 (A.A.) - Bugün Jn 
giliz işçi partisi konferansmda konuJ 
malara başlanmadan, şimdikı halde 
merkezi Pariste bulunan ltalyan sos
yalist partisi tarafından yollanan bir 
telgraf okunmuştur. Bu telgrafta, 1· 
talyan sosyalist partisi, barı için kol
lcktif sistemin muvaffok olması için 
yapılan teşebbüslerde lngiliz işçi par• 
tisi ile birlik olduğunu bildırmekte
dir. Konferansın bugünkiı toplantısın 
da, Clynes bir söylev vermis ve demİıJ 
tir ki: 

Lewsky ile kararlaıacak olan Fener • Güneı mulatelilinJc 
oyntyacak olan Fenerliler 

Bulgaristarun en kuvvetli fut- Çok zamandanbcri Bulgarlar-
bol takımı, meşhur "Levski la futbol teması yapmadığımız 
şehrimizde iki maç yapmak ü~e~ için bu takımın gelmesi bilhassa 
re, bugün Sofyadan hareket e- Rus maçlarından evvel pek ye -
decek ~e konvansiyonel trenile rinde olmuştur. 
yarın Istanbula gelecektir. Levski, cumartesi öğleden 

Levski, yaptığı evvelki temas sonra federasyonun Ruslara 
larmda iyi netice almış ve Fe - karşı çıkaracağım düşündüğü ta 
n~rb~hçe takımımızı mağlup et- kımla ilk maçını yapacak ve Pa
mıştır, zar günü Feqer muhtelitile kar-

Bulgaristanm hakikaten en şılaşacaktır. 
k~v~etli futbol ekibi ve Bulgar Her iki taknnımızın bu Bul -
mıllı takımının özü addedilebi - gar takımına güzel bir ders ver 
lecek bir ekiptir. melerini candan dileriz. 

Buna Sayıklama Derler 
Kaz~n ayağı , gösterilmek istendiği 

gibi değildir 
İlk yaznnda işaret etmiştim. 

Yine agız kalabalığına getirmek 
istiyecekler demiştim. Çünkü bi 
lirim: huylarıdır. Can çıkmadan 
huy çıkar mı? 

Dediğim oldu: Artık meşhur
luğu menşurlaşan atlet yine 0 
yola saptı. İşi ağız kalabalığına 
getirmeğe uğraşıyor! 

Y azısınm tepesine ''Türk at -
let takımı niçin dördüncülüğe 
düştü? Yugoslav takımının ek
sik kadro ile gelmesi Romenle
rin bizi geçmesine yardım etti.,, 
Başlığını konduran atlet dün de 
kalkmış hemen hemen: 

"Başlıktan ne çıkar? Esas ya
zıdır. Yazımın içinde böyle bir 
şey yoktur,, şeklinde bir şeyler 
sayıklayarak düştüğü garip va
ziyetten çrkmağa çabalıyor. 

Bu, şuna benzer: 
Bu atletin yazı yazdığı gazete 

mesela İtalya - Habeş meselesi 
hakkında yazdığı bir yazının i
çinde: "İtalyanlar Uluslar Ku
rur unun tekliflerini kabul et -

memekle beraber ışın herkesi 
tatmin edecek şekilde halledil -
mesi muhtemeldir. Bundan do
layı herşeyin başına da "İtalya 
ile Habeş arasında harp başla -
dı,. başlığını yerleştiriyor ve son 
ra da "başlıktan ne çıkar? Esas 
yazıdır. Yazmm içinde böyle bir 
şey yokt~r .. kayıtsızlığında bu
lunuyor. 

Buna sayıklama derler. Bu 
atlet sayıklamayı bırakır da id -
dialarmı teknik bir surette isbat 
yoluna girmeğe çalışırsa her za 
man münakaşaya hazırım . 

Yoksa gazetenin birinci say -
fasında listesi "hakikatte sonun 
cuyuz,, derken ayni gün bu at -
let altıncı sayfada hala "Yugos 
lavlar şöyle.olsaydı, Romenler 
böyle olsaydı ve benim dediğim 
çıktiydi,, - yani Romenler dör -
düncü, biz üçüncü - gibi boş şey 
Ier söylerse sayıklamanın bana 
da sirayet edeceğinden korka -
nm. 

s. a. s. 

Kümeler ikiye indirildi 
FUTBOL HEY ETiN iN Y E Ni BiR KAR A RI 

Istanbul Futfol heyeti dün akşam ı bi, geçen seneler gayet az m~ yapan 
yaptığı toplantıda lstanbul futbol liğ takımlar da sene içindeki m~sa~aka
maçları için çok önemli bir karar ver- larını ve bu yüzden futbolde ılerıleme 
miştir. Bu seneye kadar lstanbul klüp imkanlarını elde etmiş olacaklardır. 
teri üç kümeye taksim edilmiş bulu- Diğer taraftan ikinci kümede kalan 
nuyorlardı . Yedi kulüp birinci küıne: klüpler de, sene sonunda birinci kil
de, yedi klüp ikinci kümede, yedı meye geçmek için, eskisinden çok da
klüp te Uçüncil kümede karşılaşıyor- ha fazla çalışacaklardır. 
lardı. 

Futbol heyetinin verdiği son kara-

ra göre, küme adedi •.. birinci kü~e on 
iki ve ikincisi on klup olmak üzere, 
iki kümeye indirilmiştir. Birinci kü
medeki on iki klüp şunlardır: 

Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, 
lstanbulspor, Vefa, Süleymaniye, ~~
Jıeş, Anadolu, Eyüp. Topk~pı, H~lal. 

Bu suretle birinci kümenın eskı ye 
di klübUne, ikinci kümenin ilk dört 
birinci klübiı ile şimdiye kadar hiç 
bir kümeye girmemiş olan, faka: yap
tığı maçlarla kuvvetini göste:mı.ş bu
lunan Güneş klübii iHive edılmı~ ol
maktadır. !kinci kümeyi ise. gerı ka
lan kllipler teşkil etmektedir. 

Futbol heyeti bu kararı vermekle 
ıok isabetli bir iş yapmış oluyor. Çün 
Jcü maçlar daha enteresan olacağı gi-

lstanbul İkinci Icra Memurluğun
dan: Mahcuz ve paraya çevrilmesine 
karar verilen Galatada Yolcu Salonu 
karşısında Firenkvan Hanmda 1 in
katta mevcut yazı'hane eşyasile vitrin 
ve sairenin yapılan birinci açık arttır
masında kıymeti muhammincsinin 
yüzde yetmiş beıini bulmadığından 
bu kerre 4-10-935 tarihine milsadif cu 
ma f'Ünü saat 9,30 ile 10,30 arasında 
ikinci açık arttırması yapılacaktır. 
lstiyenlerin vaktinde mahallinde bu
lunacak memuruna müracaatleri ilan 
olunur. 

ZAYİ - Davutpaşa orta mektebin
den aldığım tasdiknameyi kaybettim 
yenisini alacağımdan eskisinin hük-
mil yoktur. 17 Emir. 

Roma, 2.A.A. - Bugün saat 15,30 da bütün 1talya
da genel sivil seferberlik yapılacaktır. 

Propaganda bakanlığı, İtalyan kuvvetlerinin Habe
şistan sınırını geçtiklerini yalanlamaktadır. 

Mamafih Afrikada süel hareketlerin pek yakında 
başlayacağı muhakkaktır. 

Roma, 2 (A.A.) - Yüzlerce karabine Habeş ıefa -
rethanesini muhafaza ediyorlar. 

Roma Hadiseyi Tekzip Etmiyor 
Roma, 2.A.A. -Reuter aytarmm resmiğ çevenlerden 

öğrendiğine göre İtalyanların Habeş-İtalyan sımnnı 
geçtiklerine dair olan haber doğru değildir. 

Roma ( Dün gece alınan son telgraf) İtalyan kıt'a -
larının Habeı topraklarına girdikleri artık tekzio edil-. 
mıyor. 

Habeşistanda Japon Zabitleri 
Londra, 2.A.A. - Adi.ababa'dan Reuter ajanıına bildiriliyor: "Yüz 

kadar Japon subayının lngiliz Somaliıine gelerek ~diHbaba'ya hareket 
etmek üzere oldukt.ırı söylenmektedir.,, 
Şanabaydan Reulıer ajanaınm bildirdiiine göre ıiiel bir Japon heyeti

nia sizJioe H.befi•tan'a gönderildiği hakkında bir yayınll dolapnaktadır. 
Reuter eiamı aylarının, ağlam bir kaynaktan aldığı malumata göre, 30 
tenvnuz tarihinde Aden'e giden °Hakusan Mana" vapur'u ile 16 sUbay 
Şanglway'dan geçmiıtir. Bu heyete Japon kunnayı Üyelerinden biri bat· 
kanlık etmektedir'.. Aynca bildirildiğine göre, vapurda önemli miktarda 
mühimmat vardJT. BunurJa berabec- Şanghay ve Tokio'daki Japon otori
teleri bu haberi kesin olarak yailanlamaktadırlar. __ ............, 
Askeri Vaziyet ·Savaş Pek 

Dünkü telgraflar ltalyanlann Erit
re ile Fransız Somalisi arasında Mu
saali dağının eteklcrind~n .Habeş h~
duduna girdiklerini bı~dınnektedır. 
Simdiye kadar D~ğu Afr.'kasına yapı
lan Italyan sevkıyatı bılhassa Mus
sava'da toplandığı için ltalyanl~rın 
bu havaliden taarruza geçcceklerı ve 
1896 da maglup oldukları Adova mey
dan muharebesinin acısını çıkaracak-
lan zannolunuyordu. .. 

Zaten şimalde üç tarafta? .t~cavuz 
ihtimali vardı. Bunlardan bırısı Ado
va ve Magdala yolu, diğeri .. ~il~n .~a
tai?ının bı•'ıırıdııoıı Tımıı "011 ' '.st• ·:
meti idi. Uçüncüsıü de Musaah dagı 
eteklerinden Orta Habeşistana doğru 
yapılacak bir akın olabilirdi. 

Habeş kısmı küllisi bilhassa Ad?? 
ve Gonda taraflarında toplandığı ıçın 
ltalyan kuvvetlerinin daha cenupt.an 
Musaali dağı eteklerini ihtiyar ettık
leri anlasılmaktadır. 

Filhakika burası yukarıdaki mınt~
kalara nazaran daha az dağlık ve bı· 
naenaleyb hücuma daha müsaittir. 
Ci.ınkü burada geniş bir yayla vardır. 
Vı>~ıa hu vavıı;..,,., r:o1'ımı ~onn metre 
kadar vardır. Fakat ön kısımda sarp 
dağlar ve kayalıklar yoktur. Buradan 
ilerlemek daha kolaydır. 

Bu tarikten yapılacak · taarruzun 
sevkülceyiş noktai nazarından iki bü-
yük ehemmiyeti vardır: . . 

1 - Evvela ltalyan kuvvetlerının 
Eritrede Assab limanında top'anmala 
rı ve buradan ilerlemeleri lazımdır. 
jl~4uıh ;q,. n .. hı;1_..,. ... ~."'-:- ı.--·- ,..;;..~ 

taraflarında bulunmaktadır. Bu lima
nın önündeki birtakım adalar limanı 
daha iyi muhafaza edebilecek vaziyet
tedir. 

2 - Buradan yapılacak taarruzun 
Adisababa • Cibuti şimendifer hattı· 
na doğru uzanması ve Fransız Soma· 
liıini arkadan kuşatın bu hattı elde 
ctmeği mümkün kılabilir. 

Yakın 
Görünüyor 

[Başı 1 incide] 

Uluılar Soayete.i karftıında yap

tığı diyeule Türkiyenin bu meıe 
ledeki durumunun sarih su rette 
tayin edilmİf bulunduğu ceuabını 
vermi,tir. 

• 
Tevfik Rüttü Araı 

1 
Toçefle de konuttu 

Sofya, 2 (A.A.) - Bulgar telgraf 
ajansı telefonla bildiriyor: Türkiye 
Dışişler Bakanı Tevfik Rüştü Aras 
bugün saat yedide ekspresle Cenev· 
reden Sofya garına gelmiştir. Drago
man hudut garında Tevfik Rüştü 
Aras, Türkiyenin Sofya elçisi tara
fından karşılanmıştır. Elçi kendisine 
Bulgar merkezi hukClemitine kadar 
refakat etmiştir. 

Tevfik RUştü Arası. Sofya garın
da Başbakan ve Dışişler Bakan veki
li Toçef, Dışişler Bakanlıgı Genel 
Sekreteri Nikolacff, Yugoslavya, Ro 
manya elçileri, Fransa maslahatgü
zarı, Sofyadaki J'iırkiye elçiliği er
kanı, ve diğer zevat tarafından kar
şılanmıştır. 

Ekspres garda durduğu müddet 
zarfında Toçef'le Tevfik Rüştü Aras 
garın salonuna çekilerek uzun müd
det görüşmüşlerdir. Tevfik Rüştü 
Aras saat 18 de Ista:ıbula doğru ha-

• reket etmiştir. 

~-""'==~-----------...ı· 

Fransa • italya 
Vnkıtl re"""+ı:ın ft,.hn:ın Sn...,:1li.,jn. 

den yapılacak bir taarruz Harrar'a 
doğru fazla mukavemet ~örmeden u-
zanabilir. Fakat Harrar 4000 metre- Roma, 2 A.A. - Sııviç bugün 
lik dağların arkasında saklıdır. Ve Fransız sefirini kabul etti. 
buraya girmek için de iki dafr.ı ara- L 1 1 1 f" 1 
sındaki bir kuluvar'dan geçmek lazım· av~ ta yan ıe ıri e görü,tü 
dır. Bu ise çok tehlikelidir. Parıs, 2 (A.A.) - Lava) bugün 
- - - - - - - - - • - n •4' er İtalya sefirini kabul etıti. ._ -xaıar zam ~ - -

yadır... . . 
Journal dıyor kı: . . 
"Habeş davasından Avrupa ısın do 

ğabilecek karmaşıklıkları ~özön~nde 
tutmalıyız. Alınacak zecn tedbırler • 
İtalyan ordusunun mahvı deme~ ola
caktır. İtalyanlar da diyorlar kı, şa· 
yet bu yolda ufacık bir adım atılac~~ 
olursa, bant fıçısını ateşlemek gıbı 
bir i olur. Parisin Londraya karşılık 
verebilmesi için, bilhassa bir Afrika 
davasını tahdit çareleri ha~kında v.e
rilenlerden daha vazıh temınat veni· 
mesini istemiş olması tabii değil mi
dir?.'' 

Matin şunu yazıyor: . 
"Fransa, kendi durumunun, tecavU 

zün tahakkukuna ve mütecavizin ta
rifine bağlı bulunduğu ve geçen pa· 
zartcsi günü Sir Samuel Hoare'm da 
söylemiş oldugu gibi, ihtimallere kar
şı taahhüde girişmeğe lüzum olm~
dıgı yolunda pekala bir cevap verebı
lir. Fransa, Avrupada bir tecavüz vu
kuunda lngılterenın bu bölgede yar
dımı ne olabilecegini sormuııtur. Lon
drada, Avrupa bölgesinde vukubula
cak bir harekete katılmak için hangi 
kuvvetlerden istifade edebileceğini 
göstermek auretile karşılık vermiş-
tir.,, 

Echo de Paris diyor ki: 
"Fran&arun durumu bugüne kadar 

Cenevre andJaşmasına bağlı bulun· 
muıtur. 16 ıncı maddenin üçüncü fık
rası, l nııilterenin dileğini - bu devle
tin tecavüze uğradığı açıkça belli ol
duğu takdirde - kabul etmemizi icap 
ettirir. Ancak Fransız • lnıiliz elbir
liği yalnız deniz üzerinde kalamaz. 
Zira, kavga denizde olduiu ıibi kara· 
da ve havada dahi vuku bulacaktır. 

Bunun içindir ki, iki devletin sücl 
elbirliği tam olmalıdır ve bugünden 
yarına bu elhirliğinin kurulmasına im 
kan yoktur. Şimdiden kurmaylar ara
sında konu matara başlanmalı ve bu 
konuşmalar bir adet, bir nizam hük
müne girmelidr. Çünkü buglin dost 
bir devletin tecavüzü önüne geçmek 
mevzuubahis ise, yann Avrupa, Al
man tecavüzünün daha korkunç şart
larına karşı koymak zaruretinde bulu
nabilir • ., 

Ayni gazete, Almanyanın 14 Ikinci 
teşrinde Uluslar Sosyetesinden çekile 
ceğini hatırlatmakta ve kavga vuku
unun Avrupada ltalyan zamanmr yok 
edeceğini söylemektedir. Bu itibarla 
Fransanm da lngiltC)reden teminat 
aramakta haklı bulunduğunu yazıyor. 

Kollektif müdahalede Uluıla1" 
Sosyetesi dıfında kalan devletler 

Paris, 2 (A.A.) - Echo de Paris
gazetesinin l.ondra aytan bildiriyor: 
"İngiliz kalıınesi, kollektH bir miıda
hale yapıldığı takdirde Uluslar Sosye 
tesi dışında bulunan bilkumetleri:ı ta
kınacakları durumu endişe ile gözönü 
ne almaktadır. 

Amerika, Japonya. Almanya ve 
Brezilyanın muhte el durumları, İn
giliz kabinesini lıı n ilgilendirmek 
tedir. 

Echo de Paris dıyor ki: 
.. Amerikaya gelince, lngiliz hüku

meti, Amerikan bitaraflığının Ulus -
lar Sosyetesi kararlarını müteessir et
miyeceğini umut etmektedir. 

Alman yanın 1 tal)·aya yardam etme
meyı fimdiden vadettiği haber veril
mektedir. 

Zecri tedbirlere muhtemel iştiraki· 
ni pahalıya satmak azminde olduğu 
görünen Sovyet Rusyaya karşı hoş -
mıtsuzluk beslenmektedir. Söylendi -
ğine göre, Sovyet hükumeti herhangi 
bir Alman, yahut Japo:ı taarruzuna 
karşı Rusyayı koruyacak olan doğu 
paktlarına bilCiil iştirak etmesini In
giltereden isteyecektir ... 

Echo de Paris'nin ilave ettiğine gb 
re, İtalyan siyasasrtıa müşkülat gös
terildiği takdirde, Itıılya hUJcumetinin 

Eger vazifesini ;>cıpmaz ise Ulusıaı 
Sosyetesini itiham edecegiz. Meyda
na gelmesi icin yardım ettigimiz sıya
sadan ayrılmıyacağız. Bugün ya hart 
ket etmek, yahut ta arsıulusal hayat
ta bir kuvvet olmaktan vazgeçmek 
lazımdır. Mussoliniye mukavemet et
mek, barış mucssescsini miıdafaa et• 
mek demektir. Avrupanın bütün kil· 
çük devletleri de Uluslar Sosyetesi t• 
rafında bulunmaktadır. 

Clynes'den sonra söz alan ve Ce> 
nevreden yeni dönmüş bulunan Hicks 
bütün Avrupa işçilerınin kalpten U
luslar sosyetesini tutmakta olduğunu 
ve sosyetenin nihayet sarih bir hare· 
ket yolu tutmasını beklediklerini bil
dirmiştir. 

Brighton, 2 (A.A.) - Ingiliz işçl 
partisi konferansı, 102,000 oya karşı 
2.168.000 oyla zecrı tedbirler lehinde 
bir karar sureti onaylamıştır. 

Onüçler komitesi bü· 
gün toplantıya çağrrlfu 

Cenevre, 2 (A.A.) - On üçler ko
mitesi konseyin raporunu hazırlamak 
üzere yann için içtimaa çagmldı. 
M. Madrlyaga yeni vaziyeti izah ede
cektir. Habeş imparatorunun Fransız 
Somalisindeki Fransız makamatmtn 
yardımı ricası hüsnü suretle telakki' 
olunacaktır. Cenevre mahafili vaziye· 
tin ehemmiyeti umumıyesini stikünet 
le karşılıyorlar. 

Musolini'nin 
Hitabesi 

(Baş tarafı l incide] 

ler arasında yer almağa Ifiyik ol 
mıyan bir Afrika memleketi için 
kanını dökeceğini zan:ıetmiyo -
rum. 

Maamafih, biz cezri tedbirler 
imkanına karşı tecahül iddia et
miyoruz. İktisadi mahiyetteki 
cezri tedbirlere karşı da. feda -
karlık zihniyetile hareket ede -
rek, disiplin ve cesaretle muka -
bele edeceğiz. 

Askeri mahiyette tedbirlere 
karşı da, askeri tedbirlerle mu
kabele edeceğiz. Harp hareketle 
rine karşı, harp hareketl~rile ce 
vap vereceğiz. Bir mü!'temleke 
savaşının, bir Avrupa harbi şek
lini almaması için müı nkiir ola.'1 
her şeyi yapacağız. 

l talgda Dünkü 
Şevk Ve Heycan 

Roma, 2 (A.A.) - Stefani Ajansı 
bi'ldiriyor: Halkı toplanmaya çağıran 
düdi.ıklcr buyük bir gurultu kopan• 
yorlar. Şehirlerde, hatta en uzak köy· 
lerde hayat durmuş gibidir. Koyliıler 
tarlalarda işlenni bırakıyorlar, amele 
lcr fabrikalan terkedıyorlar ve her
kes evine giderek sıyah gömleğini gi· 
yiyor ve sivil seferberhğe icabet edi· 
yor. Evler. şehirler, koyler ltalyan 
bayraklarıle üslenmiştir. Her taraC 
biıyiık vatanperverlik tezahürlerine 
sahnedir. Her yere konmuş oparlör
ler boyuna mar çalıyorlar. Memleke
tin üzerinde tayyareler uçusuyor. Bü
tün ortalığı fevkalade bir heyecan sar 
mıştır. Bi.ıyiık ıntizamla yiıriıyen si
yah gömlekli alaylar, marşlar söylü
yorlar. Butun halk Vcnedik meyda
nına. ve oparlör olan diğer meydan· 
tara akıyor. Memleketin· muhtelif 
noktalarından alınan haberler hakkın
daki büyük şevk ve heyecanı bildıri· 
yor. Sivil seferberlik muazzam bir 
amme tezahliriı halinde cereyan edie 
yor . 
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Diinya Gazetelerine Göre Hidiseler 
iTALYA VE INGiL TERE REKABETi 

Akdeniz 

1 

• 

... 

.. ~ '#.;"'" ...,..,. 
macı isabetle görüp ona çabucak U• 

laşmak, hem de büyük başarılar elde 
etmek bakımmdan. çok dikkate şayan 
dır. Birinci Napoleon zamanında Fran 
ıa ile İngiltere, bu sularda karşılaş
tıkları zaman, lngilterenin ısrarla mu
kawemet etmesinde en bUyük amil, 
~mnn ekonoıpi ve münakale siyasa
•• bakımından (Hindistana doğru ka
ra ve deniz yollan) haiz olduğu bü
yük önemi takdir etmesinde, hatta 
belki de Süvcyşin yarılması imkanını 
realist bir göz.e görmüş olmasından
dır. lngilizler, 1880 de Maltayı biraz 
ıonra Cebelüttankı ve nihayet 1889 
da Kızıldenizin güney kapısında anah 
tar rolünü oynryan Adeni aldılar. Bü· 
yük Britanya buralarım derhal tah • 
kim ettiği gibi ayni zamanda Mısır 
üzerindeki nüfuzunu derinleştirmeğe 
koyuldu. 

Daha Süveys kanalı bitmeden, ya
ni geçen yüz yılın ortalarına doğru 
Cebelüttank. Ma ta, Süvcyş kanalı ve 
Aden lngiltere ile Hindistan, Doğu 
Asya ve A vustralyanın en önemli met' 
haleleri olarak belirmiştir. Şu halde 
İngiltere Süveyş kanalını işletmeye 
başladığı zaman, istediği vakitte faa
liyete geçebileceği stratejik bir ağ 
hazırlamış bu·unuyordu. Fakat bu • 
nun için de bir sebep yoktu. Yalnız 
o eınada .. daha sıcak denizlere sokul
mak., istiyen Rusya, Britanyanın Ak· 
denizdeki büyük menfaat hattını Ça
nakkale Boğazından yarabilirdi ki, 
buna karşı koymak ta kolaylıkla 
l""'itmkündii. 1853 ten 1856 ya kadar 
&üren Kırım ı&avaşile 1ngilterenin 
Türkiye ve Yunanistanda takip ettiği 
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'Aramıtda geçen maziyi unutalım. Bir 
defa bu filmde siıe rol vermiyeceğim, 
&aliba başka hiçbir filmde de rol ala
mıyaca kısınız. 

- Ah. öyle mi zannediyorsunuz? 
Stella davet beklemeden, bir koltu

ğa oturdu, çantasındaki altın tabaka
dan bir sigara çıkardı. 

Knebvorth dedi ki: 
- Kumpanyamızla <1lakadar bazı 

•evat üzerinde nüfuzunuz olduğunu 
söylüyorsunuz. 

Stella ihtiyar direktörün bu &Özü 
nereden işittiğine bir an hayret etti, 
fakat sonra başartistin loca&mda açık 
telefonlar olduğunu hatırladı. 

- Ben hayatımda birçok kadınlar
la uğraştım. Fakat bunlardan bana 
kumpanyamn reisini, ikinci reisini, 
veznedanm, bilmem nesini Demokle
sin kılıcı gibi başımın üstünde tutma
ğa savaşmak istiyenlerden başka kim· 
ıseyi kapı dışarı etmedim. Benim için 
bu tehditlerin hiçbiri sökmez Stella ! 
Bu işte paraca alakadar olanlardan 
bazıları, sizi çıldırasıya sevebilirler, 

Hakimiyeti 

siyasa, Rusların Çanakkaleden etrafa 
yayılmalannı meneden siyasal bir du
rum temin etti. 

O sıralarda Kuzey Afrikayı zaptet· 
mek'e meşgul olan Fransa, lngiltere 
iç-in bir tehlike teşkil etmediği gi_bi 
yeniden kurulan İtalyanın da lngıl
tereyi tehdit etmesine imkan yoktu. 

Ancak son on yıl içinde, Mussoli
ninin Italyası, bir taraftan Doğu Ak
denizin adalarını, diğer taraftan Ara· 
bistan ve Doğu Afrikayı hedef itti • 
haz eden aktif bir yayılma siyasası ta
kip etmeğe başlayınca, İngiltere bu 
yepyeni durumu tetkik etmeğe mec -
bur oldu. 

Mesele son altı ay içinde, ltalya • 
nm Habeşistan hakkındak\ niyetleri 
daha konkret bir şekil almağa, yani 
Doğu Afrikada istila harbine giriş • 
mek istediği daha aydın bir surette 
belirmeğe başladığı andan itibaren, 
had devresine vardı. ltalya. ancak 
Süveyş kanalı yolu ve Aden boğazını~ 
geçişi garanti edildiği takdirde, A.f~1-
ka planlanm hakikate kalbedebıhr. 
Fakat diğer taraftan Senatör Pitace'
nin yarı resmi "Giornalc d'ltalia., da 
yaptığı gibi, eğer Italyanlar açıkça 
Süveyş kanalına sahip çıkmağa çalışır 
larsa bunun da İngiltereyi şiddetli 
heyecana düşüreceği şüphesizdir. 

Yalnrz şunu da kaydetmek lazım
dır ki, salahiyettar İngiliz mahafili, 
umumiyet itibarile İtalyanın bu du -
rumuna hayret etmemektedir. 

Bilaki!I, İtalyanın mevzuubahis böl
gelerde gittikçe fazlalaşan faaliyeti, 
birkaç yıldanberi büyiik bir dikkatle 
takip olunmaktadır. Bununla beraber 
alınacak tedbirler hususunda şimdiye 
kadar ittifak edilmemi§ gibidir. Me • 
sela geçenlerde İngiliz saylavların
dan Commander Kcnvorthy vaziyeti 
ve hadiseleri lngiltcrenin bugünkü 
hareketile hiç te uymıyan garip bir 
şekilde tasvir etmişti. Kenvorthy, sa· 
de Italya ve ispanyadan müteşekkil 
bir latin blokundan bahsediyor ve 
bu iki Akdeniz devleti birleştiği tak· 
dirde. lngilterenin Hindistan ve pet
rol yollarının en başlıca merhaleleri 
olan Cebelüttank ve Maltanın tama
mile kıymetsiz kalacağını iddia edi • 
yordu. Bu muharrirce Cehclüttank 
müstahkem mevkiinin hiçbir değeri 
yoktur. Çünkü 30 kilometre uzaklı • 
ğmdaki Kuzey Afrika kıyılarından a
ğır top1arla döğüldüğü'takdirde, ken
disini müdafaa etmesine imkan yok
tur. Eğer karadan askerlerle ve de -
nizden denizaltı gemilerile de abtoka 
edebilecek olursa, o zaman müstah -
kem mevkiin mühimmat ve iaşe mese
lelerini halletmek; kabil değildir. 

Keıworthy kuvvetli bir hava hü • 
cumu kar ısında Maltanın da ıı.yni va· 
ziyete düşeceğini ilave ettikten .ıonra, 
sonuç olarak Malta ve CebelUtt.ıuk 
birer üs olarak fazla önern verilmesi-

fakat sizi sevenlerin de paraya ihti -
yaçlan vardır . "Eğer ben bol revacta 
filmler çevirip çıkartmazsam. onlar • 
dan hiçbirisi size gerdanltk ve küpe 
hediye edemezler. 

- Bakarız. acaba Sir Grcgory de 
sizin gibi mi düşünüyor? 

- Ah. Gregory mi? O taraftan da 
dostlarınız olduğunu doğrusu bilmi • 
yordum. Evet, o da kumpanyanın his
sedarlarından biridir. Fakat fikir ve 
mütalealarım ;~rütecek lCadar hissesi 
yoktur. Belki de size aksini iddia et· 
miş olabilir. Diğer taraftan Grcgory 
hisselerin yüzde doksan dokuzuna bi
le sahip olsa. ihtiyar Knebvorth söy
lediğinden ve yapacağından hiçbir za
man ~şmaz. Benim elimde kart blanş 
var hanrmefendi. O kadar kendinizi 
yormayınız. bana cri§emezsiniz. 

- Yani demek beni de kara listeye 
yazıyorsunuz. 

Stella'nın en çok korktuğu, başla· 
nılmıg bir filmi yarıda bıraktıfınr 
Kncbvorth'un her tarafa yayması idi. 
Çünkü lngiliz sinema '3.leminde, böy
le bir haı:eket affedilmez cinayet aa
yılır. 

- Onu da düşi.inmedim değil. fa. 
icat ben intikamcı adam değilim, onun 
için kimseye bir şey eöylemiyeceğim. 
Si1 ro1ün kendinize uygun gelmedi
ğini. bunun için kabul etmediğinizi 
sövliyebitirsiniz. Haydi bakalım. 
Stella, Allah yardımcınız olsun. 

. 
Memel'de Son Yapılan Diyet 

Seçiminin I ç Yüzü Nedir ? 
Le JournarJan: ı Buna mukabil serbest bir Dant.tig 

Niçin arsıulusal bir Meme! mesele- şehri ihdas edilmiştir. M emel arazi
si vardır?. Çtinkü Almanya barışın sinde de muhtar bir idare t~i& edil
teesıüs edebilmesi için toprakların tan miştir. Bu da Totonya şövalyeleri ta
zimi meselesinde müsaadekar bir mu- rafından vaktile Niyemen ve Vistul 
ameleye mazhar olmuştur. Avustur- şehirleri üzerinde kurulmuş olan istih 
ya, ulusal yurdlanndan ayrılan Cer- kamların ikisini muhafaza etmek için
men unsurlar ile asla meşgul olmaksı- di. Bununla, milliyet mücadelelerinin 
zın parçalanmıştır. Uç mi yon Macar ilelebet devamı isteniliyordu. Bu hal 
Çekoslovakyaya Romanya ve Yugos- tevlit kabiliyeti çok olan Polo:ıya ve 
lavyaya bağlanmrştır. Yüzbinlerce Litvanyalıların küçük adalan cerman· 
Bulgar Tuna ve Yunan monarşisi uğ- hktan u1aklaştırmak için çahşmalan
runa ayni akıbete uğramışlardır. Bun- nı mucip oldu. Almanya müstakbel 
lar teminat olarak. devletler üzerine intikam için ileride bulunan bu adala· 

/ 

rın ulusal mahiyetini muhafaza etmek 
üzere çalışmak mecburiyetinde idi. 
Bu haller buhranı tevlit etti. Nasyo
nal Sosyalizmin pan cermanizmin bü
tün harp temayüllerini uyandırdığı 
bir zamanda Almanyanın yeniden si· 
lablanmasına müsaade edildi. Diğer 
taraftan Lehistan, Şarki Prusyanın 
ve Dantziğin temsili meselesini ken
di menfaatine uygun bir şekilde hal
ledebilmek için Almanyaya bağışla
mak1a, Almanyanın hmı; ve arzusunu 
Memel tarafına çevirmiş oldu. Litvan 
yalılar aon zamanlarda Vilna mese
lesi yüıünden Lehistanla bozuştuğun 
dan, Almanya)'l gözetliyorlardı. Lit
vanyalılar bu sayede arazi kazandılar. 
İlk diyet meclisinde 27 mebustan iki
si T,,itvanyalı idi. 1930 da 25 mebus
lan oldu. Muhtar idarenin kötilrilm 
bir hale gelmesi için Litvanya mebus
larının grev yapmaları kafi geldi. Al
manya ile Litvanya arasında bir mü· 
cadele şeklini alan seçimden sonra ne 
olacak . lşte bu nokta ciddi karışık
lıklar çıkarmak istidadını gösteren bir 

Litvanya Cümurbaşkanı Smetona meseledir. Seçim sandıklarının verdi-

güçleştirt1:ek bir azlıklar ıtatüstinden 
terettüp eden ve temsil vazifesini 
başka birşey elde edememişlerdir. 

ği hüküm ne olursa olsun, Küçük Lit
vanya ile, tepeden tırnağa kadar si
lahlanmış olan Almanya arasında ezi
ci bir kuvvet farkı vardır. 

ni, Hindistan ve petrol yollarının mu· ı teslihatı meselesile ciddi surette meş
ayyen zamanlarda Kap'dan geçmesi- gul olmuştur. Gazetelerde okuduğu
ni teklif ediyor. Buna mukabil Hay- muz gibi aktif ve pasif hava müdafa
fa gibi petrol alanlarile Süveyşin mU- ası tesisabmn bilhassa Malta ve Sü· 
dafaası maksadile, Doğu Akdenizdeki veyş kanalı bölgesinde haftalardanbe
lngiliz müstahkem mevkilerinin şiın- ri mütemadiyen kuvvetlendirflmesi, 
dikinden daha• kuvvetli bir hale g~ti- her halde bir teadüf eseri değildir. 
rilmesi, yani Batı Akdenizdeki süel Nitekim sade yeni Flack bataryaları 
mcrkeızi sikletin Doğu sularına ~eçi· yerleş irilmemiş korunma mahzenleri 
rilmesi lüzumunu ileri sürüyor. yapılınamrş. gaz maskeleri dağıtılma-

Bu plaıı, her nekadar ilk bakışta mı~. faltit ayni zamaiıttta.<lngiliz bava 
hayli.:.acayip görünür.se de, bir aüıii t-ctşkilitında birçok yMilikler yapıl -
müsait imkanlar vadetmekten de u· mış, uçak gemi1eri getirilmi~tir. 
zak değildir. Mevzua daha derince gir İngilizlerin süratle aldıkları bu ted· 
memekle beraber şurada şunu da kay- birlere bakılacak olursa, son haftalar 
dediverelim ~: lngiltcre bugün ~~1- içinde "İstikbal denizdedir .. parola -
tayı ve Ceb~luttankı terketmek şoy· smdan hayret edilecek derecede ça -
le d_u~sun._b:.r de ~azlalık olarak, A_k- buk vazgeçip "İstikbal havadadır .. an
denmn butün d~~u kısmını talık~ lamına meylettikleri an'aşılır. Akde
etme~le m~şgul~U:; bunun en ~a~ıt nizin dar çerçevesini terkettiğimiz za
sebebı, eskı teşkılatm artık bugilnun man Kızıldenizin en önemli noktala
ihtiyaçlarına tekabül edememesidir. nnda, Mısırda hatta Sudanda yeni ha-

Eski teşkilat vücude getirilirken, va kuvvetlerinin toplandığını görüyo
sadece harp gemileri ve harp fi 1oııu ruz. Her halde Mısır hükumetinin 
gözönünde tutulmuştu ki bu bakım- her ihtimale karşı memleketin müda· 
dan Jngilterenin hiçbir Akdeniz dev· faasmt resmen Ingiltereye devretme
letinden korkmasına lüzum yoktu. sinden bir hafta sonra, bir Mısır hava 
Fakat artık bugün, ... ne de olsa bir servisi ~irketi, tesis edilmiş olması. 
içdenizi olan - Akdeniz, aradaki mesa· bir tesadüf eseri değildir. 
~elc~i kıaalt~n. ve tamamile başka ~ü~l Bütıün bunlardan an· aşıhyor ki, In
ımkanlar gızlıyen hava kuvvetlerının giltere. son zamanlarda sade denizde 
ege~enliği_~:tındadır. I~lya, mecb~- değil, havada da. Ak ve Kızıldenizin 
r_e_~ ılerlet:tıgı kara ve ~enız ta~yarecı- stratejik noktalarından daha geniş 
lıgı aayesınde, Akdenızdc lngiltereye bir alanda tesirlerini gösterecek ted -
karşı ~ldığı !aziyeti, esk:i~en .ço_k da- birlere başvurn1uş, bu suretle Cebe -
ha s.agla.m hır hal.~ ~oyabılm ıştir. E'.· lüttarık • Malta • Süveyş • Aden hat
vet bel~ı. de ~u buyuk hava ku~~e~, tından başka diğer komşu bölgeler de 
Mı.ıssolınıye ılk de~a ola.rak. BuyUk emniyet altına alınmıştır. Bunun' a 
Brıtanyanm Akdenızdekı menfaatle - birlikte İngiltere henüz bütün hazrr
rini tehdit etmek cesaretini veriyor- lrklarm; bitirmiş değildir, bu gid'§le 
dur 1 gelecek haftalarda temsil veya müda-

lngiltere, hadise1erin bu tarzda aka- faa etmesi lazım gelen menfaatlerin 
cağınr daha aylardanberi keşfetmiş icabatma göre, ltalyaya karşı aldığr 
ve Genel Kurmayı ta geçen yıl, hava durumu mütemadiyen is' ah edecektir. 

Genç kadın çıktı . Dışarda rastgel· 
diği edebi direktöre mülakatının ne· 
ticesini anlattı. 

- Yahu Foss, dedi, kaç defa size 
söyledim, sizin kıymette bir adam. 
buraya gelip hergün bu Amerikan 
bozmalarma külah salhvor. Halbuki 
siz ıenaryolar yazsanız. 'ben başrolle
ri çevirsem, çıkaracağımız filmlerin 
karşısında alimallah Knebvorth kar 
gibi erir. 

- Şimdi yazıhanesinde mi? 
- Evet •. 
Foss kaoıyı vurdu ve iceriye girdi: 
- Knebvorth sizden bir şey rica 

etmeğe geldim. 
İhtiyar direktör kalın kaşlarını ça· 

tarak: 
- Yine para mı istiyorsunuz? dedi. 
- Evet, para istiyccegim. Bir iki 

borcum var, beni de fena halde ısrkı~
tmyorlar. Bugün öğleden sonraya 
kadar elli lira bulmalıyım. 

Knebvorth çekmeceyi açtı. çek kar
nesini çıkardı ve kırk lira yazdı. Çe· 
ki uzatarak: • 

- Alınız. dedi, bir aylık maaşrmzı 
avans olarak veriyorum. Bugüne ka
dar olan matlubunuzu da a]mıssrnız. 
Mukaveleniz mucibince ya size bir ay 
evvelden haber vereceğiz, yahnt bir 
aylığınızı takdim edeceğiz. 

FoSB'un suratı kıpkırmızı kesildi: 
- Yani beni kapı dışarı mı edi· 

yorsunu2'? 

- Evet, kapl dışarı ediyorum. Çün
kü ne boyuna para istediğiniz, ne de 
yeryüzünün en çeki mez adam1 oldu
ğunuz için, fakat bilhassa dlinkti yap· 
tığınız için kapı dı&arı ecliliycırsLıtıu7.. 

- Ne dımek istcdiğin!zi anlar."13· 
dım. 

. - Ne- der-ıek istiytc~~im, Brixan 
~lt- heraber Miıı Adele'in pencerfsiııe 
ı~arl'!t koymuşı::nnuz. Bu işaret:e oda
yı tanımıya.n Gregory'ni ı may::nunu 
4Z kaldı, ha artistlmi kaçıracaktı. 

F'.,ss'un dudakl;m ~ülümser gibi ol
du. 

- Sizın kan:nıt:•kı galiba melodram 
mikroplan var. Başartistinizi kaçıra
cakmışız. BöyJı: :se,,ler Amerikana 
olur. fakat Ing-iltered,. as a 1 

Knebvortb isine devam ederek: 
- Ç•karken kaDI't.'l kan~vmrz, dedi. 

. - ~üsaade ederııeni,. hir şey söy
Iıyece~ım. 

- Bir keli!T' c;övlemer ~ bile mü
saade etmem. I · .,tta adivö hile deme. 
yiniz. 

Kapı şiddetle karıan<lrktan sonra, 
Knebvorth zile bastı. gelen asistana 
dedi ki: 

nız? 
Bana Mic; Adele'i çağırır mısı-
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SCOTLAND YARD'DAN 
IKt MEMUR 

Cnichester'in lokantaları ptk o ka-

Sir Samuel Hoare Ulualar KonHyinde son nutkunu ıöylerkaı 

Daily Mail'den: 
İtalyan • Habeı ihtilafınm diplo • 

matik müzakerelerinin devam edilece
ği bugünlerdeki fasıla esnasında In
giltere halkı, büyük bir soğukkanlılık 
göstermesini bilecektir. Bütün Avru
pa kltasmda do1aşan türlü türlü riva
yet' er, onlar üzerinde hiçbir tesir icra 
etmiyecektir. 

Habeşistan meselesi sadece Ulus
lar Sosyetesinin işidir. Bizim Uluslar 
Sosyetesindeı_ı. hoşlanıp hoşlanmadığı
mız bu meseleyi alakadar etmez. İn· 
giltcre hükumetinin Sosyeteye büyük 
bir bağWrk göstermesi ve o bakımdan 
uhtesine düşen ödevi canla başla ifa· 
ya çalışması. Ingi1terenin kendi başı
na ve birdenbire harekte geçeceği 
manasını ifade etmez. 

Bu şekil muhakkak o'arak akıldan 
çıkarılmalıdır. Kovcnant'm beşinci 
maddesi mucibince aı-samble veyahut 
konsey toplantılannda verilecek lciI .. 
rarlar • mevnıubahis ihtilif ile alika· 
dar uluslar müstesna olmak füere • o 
toplantıcia bulnnan sosvctcnin bütün 

üyelerinin ittifakile verilmek zarure .. 
tindedir. 

Habeşistan meselesi gibi bir işte l
talya aleyhinde- zecri tedbirler karan 
verilmeğe kalkılırsa reylerde ittifak 
olmıyacağı muhakkaktır. Binaenaleyh 
kollektif hareket temin edilemiyccek· 
tir. 

Kollektif yardım temiq edilmediği 
takdirde lng-i'tere hükumetinin zecri 
tedbirleri tatbike kalkışmıyacağmı Sir 
Samuel Hoare, hükiımet namına de
faatle ve kati teminatla bildirmiştir. 
Dışişleri Bakamm.ız 11 Temmuzda 
Avam kamarasmda verdiği söylevde 
"İngiltere hükumetinin Italyaya kar
şı yapacağı bir abluka hareketine iş· 
tirak etmesi için Fransa hükumetini 
davet ettiği ve uzun zamandanberi 
dostumuz olan bir memlekete karşr 
lngilterenin kendi başına tazyik ha
reketine hazırlanmakta olduğu., şek
lindeki rivavetlerin kat'ivyen asıl ve 
esası olmadığını temin etmiştir. Ba -
kanımız l Ağustos tarihli söylevinde 
de ayni sarahati göstermiş ve demiş
tir ki: "Meselenin vahametini idrak 
ettiğimizden dolayıdrr ki ortaya rami· 
ri kabil olrnryan bir durum çrkarma • 
mak için düşüncesiz hareketlerde bu-

dar meşhur değildir. Fakat o gün 6ğ
leden sonra, üç kisinin oturup konuş
tukları k\icük otelin lokantasında tam 
bir tenhal;k vardı. 

Brixan oteline döndüğü zaman, iki 
kişi kendisini bekliyorlardı. Bunları 
yukarıya. küçük salonuna çıkardı. 

Gelen müfettişe: 
- Sizi gördüğüme memnunum. de

di, cinayet İ§lerile uğratmak benim 
için yeni bir şeydir. F'akat bugüne ka
dar elde ettiğim neticeleri aöyliyemi
yeceğim. Biitün şüphelerimi şimdilik 
anlatmağr yersiz bu'uyorum, 

Müfettiş Lyle gilldü: 

- Biz emirlerinize hazır bulunuyo
ruz. Ne ben, ne arkada~ım o kadar 
mütecessis değiliz. Arkadaşım Walter 
istedii{iniz malumatı getirdi. 

- Hangi malilmat? Gregory için 
mi? Polis bu adamı tanıyor mu? 

WaJter müspet bir tarzda başını 
aalladı: 

- Birkaç sene evvel, bir hizmetçi 
kıza tasallut ettiği için mahkemeye 
verilmiş ve para cezasına çarpılmıştı. 
Neredeyse hapishaneyi de boyltyacak
tr. Bu suretle ilk defa nazan dikka
timizi celbetmi~ o1du, hakkında Lon
drada ve Male;ı;yada tahkikat yaptır
dık. epeyce §eyler öğrendik. Bir de
f~ b~ adam çok zengindir. On beş. 
yırmı sene kadar Borneoda, orman· 
lar içinde mün?.evi bir hayat geçirmiş. 
Ahlakı hakkında işittiğimiz şej•ler pek 

lunmamağa karar verdik... Ingiltere 
hillriimetinin bu vaitlerine sadık ka -
lacağma inanılabilir. Ingilterenin te'c 
başına müdahalesine imkan yoktur. 
İhtiyat tedbir1cri almak harp tehd idi 
değil, sadece Bakanlarımu:ın durumu 
tam manasile kavradıklarını göate• 
ren teminattır. 

Hisse ve tahvilat sahipleri, duru • 
mun hiçbir endişeye: yol açmıyan ~ü
ktınetini gözönünde tutarak ellerin • 
deki tahvilleri satmağa kalkmamalı .. 
dırlar. 

Diğer taraftan hükUmet. sosyalist 
liderlerinin müzaberetine güvenme • 
melidir. Bu adamJar sahte dostturlar • 
Onlar o derece mesuliyet hissi taşı· 
mazlar ki soo 17 yıl içinde ulusal ko
runma masraflanmm, yurdu büyük 
tehlikeye maruz brrakacak kadar in· 
dirmek için uğraştıktan sonra, iclerin 
den bazıları bu_gün bile sivil balkın 
hava .1ıüCNJnlarma lnıt'Jı ker:unmaı:. i
çin alınan tedbirlere muhalefet et
mektedir. 

Bu adamlar Japonyaya karşı zecri 
tedbirler tatbikini istediler ve son Uç 
ay içinde parlamentoda Süveyş :.ana
lını kapamak ve finansal, e:koııomik 
ve süel tedbirler ittihuı gibi s~zlcrle 
İtalyayı durmadan tehdit etmekte ,. 
dirler. 

H::ılbuki bu işlerde müşkülat çrktr
ir ilk anda hükumete karşı .:ephe ala
rak onu yıkmağa kalkıttacaklardı:. llk 
fırsatta hilkfünetc karşı yapacak.l:m 
hücumlar ve ithamlar arasında başlı
cası • Duçenin iddiası gibi - Ingiltere 
hükumetinin neden Habesistan mese
lesini 29 lkincikanunda Mussolini ile 
ve yahut Nisan ayı içinde Cenevrede 
Baron Aloisi ile müzakere etmediği 
olacaktır. 

Ve nihayet İngiltere hüklimeti unut 
mamalıdır ki bir taraftan Ulusl:ır ~· s.
yetesi bütün dikkatini Afrikanın bir 
köşesi için İtalya ile yapılan 2ğ•ı: kav 
gasına hasrederken Avrupada bırdc:ı 
bire başka kan~ıklıklar da belirebilir. 
HükUmetin biraz da yüzünü Memcl'e 
çevirmesi ve Baltık'ın bu tehlike nok
tasının, Uluslar Sosyetesi sisteıni i
çinde İngiltereyi ve büttin cihanı yeni 
bir felaketle karşılaştıracağını baur • 
laması hiç te fena olmaz. 

o kadar kuvvetli değildir. Raporu ge
tirdim. Boş zamanlarınızda göz atar· 
sınız. 

Brixan so.rdu: 
- Besleyip abştırdığı ve kendisi

ne arkadaş yaptığı bir orangotan may
munu hakkında. bir §ey öğrendiniz 
mi? 

- Bag mı? .. Evet. Gregory bu 
maymunu pek küçükken yakalamıt ve 
terbiye etmiş. Sonra bu adamın izi
ni takip etmek hayli güç oluyor. Çün
kü lngiltereye hiçbir zaman berkesin 
geldiği yollardan gelmiyor. Kipi is
minde bir yatı var. Güzel, küçük. bir 
vaput. Mürettebatı da kısa boylu zen· 
ciler. Bu yat ne götürür, ne getirir, 
orası pek iyice anlaşılamadı. Şimdi 
efendim, bize emirleriniz? 

Brixan gayet kısa emirler verdi . 
Ayni geee Adele evine dönerken, bir 
adamın kendisini takip ettiğini hi8' 
setmişti. Bir gece evvelki maceradan 
sonra, bu yeni hadiseden de endişe 
etmesi lazımdı. Fakat evinde Brixan
nm ~u kısa tezkeresini bulunca endi· 
şesi dağıldı: 

"Scotland Yard'dan bir memuru, 
siıin hini hacette muhafazanı.za gön• 
derdiğim için lıeni affediniz. Herhan· 
gi bir tehlike geçirdiğinizi zannetmi· 
yorum. Fakat sizi böyle daha emni· 
yette bilirsem, i~im çok rahat etmiş 
olacaktır.J• 

[Arkası var) 
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Süyün Bike Onunkinden Dalıa Büyük Bir Telaşla 
Haykırdı: "-Kız, Söylesene Fena Bir Halıer mi?,, 

Taytuilu. Batıra likayt bir balat 
•tarak; 

- Harp bu. ••• dedi -
Ve Ali Ekrem hana döndil: 
- Sözilnibii dinlememekle hata 

ettiiimi aonradan..anlıdnn ama. it it
ten cesmlt bulundu. 

- Duydum. Epey heyecanlı bir 
maceranız olmut

- 1 n 
Taytutlu. Nopy banmm bu ceva

l>ı kartwnda pp1ar &ibi oldu. içle-
rinde 110rıular kaymyan ıözlerini et
rafındakilere ayn ayn dikerek bir iki 
ita1dka ~ clurakladı· Sonra; 

- Pekl ama- • dedi - bir macera 
aeçirdiiid •• bunun epey heyecanlı 
olclupnu nereden öirendiniz? Naaıl 
pjrenebildiniz? 

SOyOn Dikenin yiiı:Unde aorald bir 
'Ciililmaeme belirmitti. Ali Ekrem 
lwı cevap vermeğe hazırlanırken da
ha atik davranarak kopUftu: 

- Kimden öircnebiliriz acaba? 
Saldıranların ilçü de ölmüttür. Sen 
ise henüz Kazana dönmüı bulunu
)'onun .•• 

Taytuğlu zaptedilemiyeıı bir me
rakla; 

- Ondan mı aırendiniz? - diye 
l>atırctı • O Kazana geldi mi? 

Oyle bir a1lka ile, öyle içten bir 
istekle IOfulmqtu ki bu sorıular Sü
Yiln Bikenin bu kadar çok sevilen 
bir tanıdığa dertıaı cevap •ermesi. o
nun merakını ridermeli lbmıgelirdi. 
Halbuki güzel kadın hiç de bayle ha
~eket etmedi. 

Yüzündeki zoraki ciilümaeme kay
boluverdi. Hatta kq1an da biru ça
tılır ıibl oldular. 

Taytullu chlerinl ondan ayırmak
mın tekrar sordu: 

- O cenç ... Anlaıwyor ki. •. bura
ya ıelmit ve tizi bu maceradan ha
berdar etmif bulunuyor. Değil mi 
iinlü hatunum? 

Kazanın h&kimesl lltebiz iatebiz 
aunldandı : 

- Evet_ •• En\:.., 

~~~ 
aofrada otmaD1ar ilm4i kaaupna'an-
m keamifler, hep bG mubanreye kil· 
lak kabartıyorlardı. Muha•ere ile 
garip bir tekle bürünüyordu. Siyilıı 
Bike ile Taytuilu iki insan gibi de
lil. iki kadın clbl kollupyorlardı. 

Batir han Ali Ekrem hana yan 
cözle baktı. Bu balatta tayle bir llOr
CU havası vardı : 

.. Acaba bun1arm ildli de cenci 
MYmeie mi bqladılar?., 

Maamafib Süyiln Bikenin içindeki 
l>uhran daha uzun aürmedi. Güzel 
kadın kendini toparlıyabİbnifti. 
Benzerine iatediii cevabı verebildi: 

- Şimdi nerede olduiunu bilemi
Yonız. hini kaybettik. Harp bafla
mak üzereyken bir at upp ile bir. 
likte ka:aalıdan uzaldqtı~ biliyo
ruz. Ondan aonra ne oldu? Oldtı mü, 
kaldı mı? BUtiln bunlar meçhulümiiz
clür. 

Taytuflu içinde bir ıl1phe burku
lanDllf ıtbi, inler ıibl 10rdu: 

- Harpten mi katçı1 pwıu mu 
taylemeJr ild~UDUS? 

Belliydi ki clse1 im~ pek 
b cördiip delilranlmm beyninde 
sizdiii kabramaD poru-ealni kaybet
IDelindaı korkuyordu. Siyla Bike: 

- Hayır ... BiWdL •.dedi - O bir 
~ 1a.termelc için Kazan.. 
dan pktı. lılamıt Bırdı baıun Xmm
daıı letirdiii çok kıymetli bam 't'Cli
blan bbdea bir hainbı izi 
üzerioden at =•e böyle bir taki· 
be srkarkea biliJQrdU ki Kazan ıur)a. 
nmn yirmi adan ötHinde .Moakof 
ileri kollan dolqmakUdır. Ve Ka
unnı ıöbelinde bile Kazana hain o
lanlar ıerbat Mrbeat dolaprlarken 
Kuan dıpnda bir babıl kovalamak 
bir hayli ıüçtilr. 

Bu aöaler cUzel Taytutlunwı bir 
az nqaini yerine letirir ıibi oldu
lar; 

- Bilirim bilirim- O mert bir de
Jllranlıdır. Çok mert •• iyi imandır 
• diye mmldandı -

Batır muhavereyi ıenitletmeJr için 
eöze kanttı: 

- Öyledir. LIJdn sanllmm bu 
tUrUJti1 içinde bir tuAta dlifmllt ol
mumdan ~ok korkuJabillr· Halbuki 
Kazan için ona yapma• çok fa7C1a
b olabilir. 

- Şiipheü. Hem uıunm iri ba
pna bir bell ıeJmesl için 1izım olan 
en mUhlm sebebi bia yarattık. 

lundutuma timdi anbyorum. 
Taytuilu homurdana ıibi, hiddet

le 110rdu: 
- Neden? BayJe bir ,erefe liyık 

olmadıpu ma umyoraunuz? 
- Hayır. Böyle bir ehemmiyeti 

oldutu için kendiaini bir tmağa dii
tilrdiilene mutlaka öldürmiiflerdir 
demek istiyorum. 

- Nereden bilecekler? 
Silyiin Bike acı acı ıWdü: 
- Parmafmdaki yüzükten ..• 
- Ne declinid Ne dedinU? 
Taytuilu peıkirini ıümüt tepsiye 

POLiS 

Bir mot6rcle 
Yangın 

Silivri limanına mensup 14 tonluk 
Hüdaverdi motlirii ot yükiji olara~ 
erieUd ıece lıtmıbala plm9kte iken 

RJ
~ .~ PıM151lal bir ... 
1lllilW otlu ........,'" -.... 111 ,.Dl lfbf. JrOllt8a .., 

tanı Nureddin ile tayfalardan Meh • 
met, Ziya. diler Mehmet ve Hüseyin 
sahilden yetifenler tarafından kutta· 
rılmqtır. 

• Kufdlllnde tkbaliye mahallesin· 
de 6 numaralı evde oturan bahriye
den emekli Huan, dün 17 ,30 da evi· 
ne ciderken Kutdill çayırında yere 
dütmilf ve aJmuttUr. Yıpdan mmye· 
nede Huamn bip durmumdan aldil 
iü aıı1afılmrttır. 

• Dakmedltrde 91 numaralı dük
klnda oturan •bıb.h Kör Haldrmm 
oda111nda oturan Siirtli Seyfi ile Mah· 
mudun kurfwı saldadıJdan haber alın 
llUf ve dün her iiçii de yakalanmqlar. 
dır. Tahkikata devam edilmektedir. 

• Galatada intibah hanında lamail 
adlı biriıi, ayni handa bulunan clitçi
ye müracaat ederek tedavi edilmesini 
iıtem1ttlr. Dit hekimi baıtaya kendi
ainin ditçi oldupnu aöylemif ve bir 
doktora cftmeainl ilbe etmiıtir. la
man. bu haber Ozerine merdivenler
den inerken müvuenealni kaybetmif. 
dUferek bapııdan •e muhtelif yerle
rinden yaralar almqtır. ısman. kaldı
nldığı Sen Jorj hastanesinde ö1miit. 
ceaedi Morp ıanderilmiftir. 

• Cı'balide Ulldlpll caddesinde 11 
DUmarah evde oturan sablkalı Şemi 
ile Nuri 40n Keaercilerde para yil
zllndeıı ••caya tutupUflardır. So
nuçta Nuri mutta ile temm,I bqm. 
dan yaralamq •e kaçmak l9teariftir. 
Suçlu )'ÜalalllDlf, Şemli butaneye 
kaldınlaqtır. 

• C:arpkaprda, lüender boiomda 
Ta\'Ukçu çdanannda oturan Abdulla
bın kiracısı Saniye dün bez yıkarken 
ocatm yanında bulunan kaplama tah
taları tutuwmut. etraftan :yeti§ilerelc 
aöndirOlmuttUr. 

• Defterdarda Sirkeci aobğmda 
8 numaralı evde oturan Mehmet, ça
Jqmakta oldutu Gadıane fabrikasm· 
da elini )'iln maldnaine bptmmJ ve 
b14mldıiı Balat hutaneainde ut 
kolu bileltnden !re.limit*. Talıkikat 
.Urmektedir. 

• Beykosda. Omerlide IJOmie ne
ticelenen bir otobOa ....._ olmuftur. 
Şof6r lluıtafanm idareskıdeJd oto -
bb. ene1ki sin Ualdldardan aynl
llllf n OmerU lleytmden ceçerken 
Am isminde blrialnln am.ama çarp
mzttlr. Çarpıtmada. araba parçalan· 
llUf, Aziz alır surette yaıalaıuıqtır. 
lof8r yablann111. yaralı tedni nna-
11ndlı aJmUttilr. Tahkikat denm et
mektedir. 

• Din ubah. lalihla ldaresim!eld 

atarak baldat kurmut bulunduğu 
filteden telAflı bir nplayıtla doirul
du: 

- Oyda ha?- Demek oyda ha? 
Vah avalll fth 1 

Sofradakiler Urkerek. acı bir ha
ber almata huır1-narak ona baktı
lar. 

SiiyOn Bike onunkinden daha btl-
yük bir teJafla haykırdı: • 

- Kız 1 söylesene ••• Ne cturuyor
sun? Fena bir haber mi aldın. onun 
için? 

(Arka11 var] 
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ÇEKLER 

ESHAM 
fi Baalrur ili-
• • N. 
• .. H. 

Anaclohl " IO 
" " ıoe 8irlretlbQrbe 

=J. Nektar 
T•koe 
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Aaln Çimento ................ 
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Şark ~ 
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117,50 
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1,,11,91 
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TAHViLAT 
RJldma 11.51 
Aaadolll t " D l[apoe Wk 41.70 
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Madohl ....... ....... 

Biraz yllbekçe bir aeale söylenen 
bu sözler Silytin Bikenin apmdan 
çıkmıflardı •e hatun içinde boiuk 
bir hüzün ukbyua bir ahenkle ila•e 
etti: 451 nmmrah •lapurya kaprtlden p. -------~!imi-çerken L6tfllllcla mot&ilnUn çektili - Oma Kaan atblarma bmutan 
•-ııııa • bGJlk Wr atada bu- bir bydda f11JL9'11P· ....,.,. .. 

FAYDALI HiKAYE 

BiLGiLER --BUGONKO 
PROGRAM 

latanbuı 
JI: Ba7anlar için Jimnaatilr. Bayan Aza

de Tarcan tarafmdan. 11.20: Dana maai
kiai (pWı). 19.20: Bann Nilroıosnn 
(lrontr alto) pınao birliji ile. H.20: Ha
berler. 19.50: Karıtılr apn havaları pllk. 
20.SO: ltikt70 orlrestruı. 21: Rad70 cu 
ve tanao orkntralan 21.35: Son haber
ler, bonalar. 21.50: PWı Detrintı. 

BUkret 
13-15: PWı ve da111mlar aeri9i. 1: Rad-

10 aalon orkeatra11. 19: Söııler. 19.20: 
Komerin ıiirqi. 20: DaJamlar. 20.55: 
Sözler. 21.15: Senfonik konser. 23: Plik. 
23.45: Fr. ve Alm. dillerile da)'1111l1ar. 

Vartova 
H: Pinno konaerl 19.30: Söıter. Ut.45 

Plllt • 20: Söıler. 20.10: Muhtelif. 21: 
Kilçülr radJo orltestraaL 21.45: Da111111-
lar. 21.55: Söıler. 22: Sözler. 22.SS: Şar
kılar. 23· Kuartet konaeri (HaJdn). 23.25 
Dam pllllarL 

Budapette 
11.SO: Pllk. 11.55: Muhtelif. 19.30: Pi-

78DO müaiiL 20.10: Söaer. 20.40: Şarla
Jar. 21.15: Dil liJUL 21.30: Badapette 
kouer orkestraı. 1J,50: DtlJ11111lar. 2U5 
lmre llauari Çfat•e orbstrul. 24.10: 
PWt. 

Prag 
11.45: Almanca mtlddi ,..,... 19.45: 

Söaler - Plak. 21: Londnda "Qaim Han" 
den nakil: B. B. C. rad:ro orkestruı. 22: 
Sösler. 22.40: Bdebi,..t. 23: DQamlar. 

Belgrat 
20: Pllk. 20.15: Sözler - tn....ı ,...,..... 

21: Pi7ano - keman lronaeri. 12: Rad10 
orkeatraaL 22.30: Orkestra ile Popiiler 
.. rlular. 23: Da1QJDlar. 23.'.20: Kfllik (rö-
le). 

Brealav 
ll: Hafif mtbik. 19.30: Aktialite. 20: 

Slrec. 21: DaJmDlar. 21.10: BiiJik rad70 
orlreatruı. 23: Da7111Dlar. 23.SO: Dana. 

Berlln • Tegel 
20: Oda milziii, 21: Da71Q11lar. 21.10: 

Dana banlan n hafif müzik. 23: Da-
71Ulllar. 23.30: Gece m6ziii, • 

NÖ~ET çl 
ECZANELER 

Ba rece n6betçl ecnneler tmılardır: 
Sirkecide Mehmed Kbım - Çemberli

taıta SDTı - Divan1olunda Eaad - Kam
bpıda Bellda - Ze,rekte Hasan Hahal 
- AJman7da Pene. - Karqtlmriikte 
Saacl - Modada Sdahat - Puaryolancla 
Rıfat Muhtar - Şehndebatmda Hamdi 
- Samat7ada Rıdvan - Balnrköyde Hi
lil - B~ilrtaıta Nail - Galatada Okçu 
lıluaa cadd. Asri İttihat - Kwnbaracıda 
Garib - Tabiınde- Mıt sokaimda Limon
.. - Kllltllllllta Kartll1qe - ~ 
-~- BerbelideTmt -• 

-

-

L iM AN 
HAREKm.ERI 

SiNEMALAR 
TiYATROLAR 

lSTANBUL ŞEHiR TIY ATROSU 
HAJITALJK PROOllMt 

BlrlDcltepin 1 lab .. t IO ele OJcl1e 
6lç8, a Çarpmı. • .. Ölcl1w ileti. s P• 
.-be IO de Clci1e llfl. 4 ama 20 de 
~ •ca. 1 Qimert..ı 15 .. Çoct* 
!'batro-. S C's 7'tell IO ele Y--. 1 
PUu ..... il .. Çocals Tl)atrom. • 
Pu.r 15 .. Y--. 1 Puar IO.. Ya..._ ............. ~....., . ...., ...... .................. 
• .... • ...... 1rrillıo x--r. .,....o.. ...... 
• U..... ı ..... - llllrH MI. •T.._s ........... 
•llllıÇalwn·~· 
• .... • 'Pmılllll &ada - PetNI ... 

• ~-- AP - ~ arka-
e 1f.t6. Hile ._. ÜIML • ITPAIYE 

TILEFONLARI 

Çamhcada. kocaman ağaçlar, ye
fillilder, urmqıklar, renıirenk çi
çeklerin arlraama plenen tahta.lan 
moranmı bu ee1d tekke, timdi bir 
''iatirabat evi., idi. Yoldan ceçenler. 
iri aiaçlann ıaJıeainde pusu kurmut 
gibi oturan koca m ıöremezlerdi i 
bahçe büyüktü, •e bahçeyi yoldan 
ıizliyen yüksek, kalın bir duvar var
dı. 

Bu eaki tekkeyi utm~rak ona 
bir carp kokuıu vermek için "lıtita
hat evi,, adını takan Beyoğlulu ba
yan Şarlot idi. Dcrvitlerin 1i2li, es
rarh ilemlerine daldıklan lddzer, 
onar pencereli koca odalarda timdi 
ııcak, ıoiuk ıu, kaloriler ve elektrik 
vardı. 

"latirabat evi,, a.ı bir paraya mu
kabil ihtiyarlara dinlenmek, ıüld\n 
ve ıükQt içinde yapma.il, yorucu. cil· 
riiltülü hayatm utuJtuıundan, velve
leainden kafalarını, vucutlarmı kur
tarmak imkinını veriyordu. Ve bir 
pansiyondan batb bir teY obmyaıı 
madam Şarlot'un iıtirahat evi, lil
zwnıuz bir qya derecesine inmit ih
tiyarlardan kurtulmak iatiyen genç· 
ler için hakiki bir kurtuıuı kapısı 
idi. 

Bir pazar cUnU. Çamhcada yaptık· 
lan bir cedndden d&ıen Nearin ve 
koca11 Fahir, "İstirahat ninin,, 
önünden geçtiler. Neırin kapıdaki 
yazıya baktı, bir şey söylemedi. Fa
kat ertesi pnil koca11 itinde iken 
tekrar Çamlıcaya ıiderek pagafyonu 
s-di " ..... ....,.öriittL 
...... .., •• ·-·· kartulmanm en mUkemmel çaresini balmut-

tu 1. 
Aktam. IOfrada. kocaama c1edi ki: 
- Fahir, dikkat ettin ad? Annen 

10q, A""nJarda Ayıflamıya bqladı. 
AMbilqiyor, dtbleniyor, her te1den 
adahyor. Evimisin seleni. cideni, &ü· 
riiltU.IU. patırtraı çok. Gramofon ıe
li, ayak patırtıeı, daD111r, bhbha
lar, briçin, pokerin her ıece apartı
mana verdiii hfhmnalı hava, ona ya• 
numyor. Ona biraz yalnızlık, biraz 
temia hava. bira& 1iWUıct ilam. Ne 
denin? 

Fahir ıuatu, cenp ftndedL Erte
li gün Nesrin dedi ki: 

- Buıtm tclAlle ıariiftUm. Çam
hcada ihdyarlar için bir ı.tinbat evi 
YU'DUf. Bir milddet için anneni ora
ya yolluak. 

Fahir duc:latmı bUktG, dilfOndO ve 
ıene cevap vermedL Uç ciiA IOIU'a 
Nesrin ıene dedi ki: 

- .. lıtirahat evidi.. ruclim. Anne
cifini mubıkbk oraya yollamalıyız. 
Bak, Uç dart ay içindi bir feyi ka
hr mı? 

Ve bir hafta eoma PaJürin anneli, 
ald telrbnin ıaJt, •Jdmlık bir oda· 
..... yerlqti. 

Pabiria amaeli basta delildi. Ye
cine bastaJılı ,... ild yapıda ol
muı. aayıf, kemıkH mtma ütüten 
yıllan ~ ça1ımh1danna uydıı
ramamamyda. llatiyar kadın, sebebini 
pek iyi eladllı bu ıDrsGne ltiru et· 
medi. Ddl Jalclilelere, fWhkJ.ra 
kartı ıeJmek kudretini kaybeden, ba· 
yatta kendilerinden zıyade 16lceleri
ni ıudiren her ihtiyar cibi, bu sil
leye boyun ildi, ıuıtu, acıyı içine 
çekti. 

İbdyar, ihtiyarlann en bllyil)ı; te
lldlili olan ıen cilrilltWerin
den. rençlerin kahkaNlarmdan. ba
~dan artık mahrumdu. Bu 
maluumijet bOtün bmJltini, kulakla
nndan batbyan ruhunu sa
ran bir botlu&• bataıyordu. Onu 
buraya '61a teda.t için ptirmifler
dl. Halbuki onun seutılile dejll. bil
ba.a ı•slmlea çok c1lba fada...., 
Defe)'e, Jrabkaba Ye llllllildJ9 •d,a
CI Yardıl 

Çmnbcum ba mk aoktuı her 
..,...... - ...,. .. - de usütıl 
batlnr~ --a...;...a..w lteld lltiyar_., r-ı..:--Çtnkfl oDJar ken-

clieine ~ ,uıuıu •• aıame ha
tırlatıyor, 1a0m0n0 Utbll)orlardı. 
Anık oeun yeclne iti. oflu ile 

ı&Gteoetive pırlanta taDe1tri kadar 
aatlir .. ~ı.n kana bna ...-. 
•lana snld De ~ botJup 
dol4mmüb. Oiba earardı: -................. , ...... -- ,.... 

o 

Ve ihtiyar : 
- Ben baıta değildim. Beni bura-o 

ya neden ıetirdiniz? demudi. Fa• 
kat: 

- Evet. daha iyiyim, her gün bir 
a.ı daha fazla, daha iyıyım, diye ce
vap venrdi. 

Ve oğlunu beklerken, uzakta görü
nen lıtanbulu seyre dalardı. Sabah
leyin tchrin üzerinden ııyrılan ai~cr 
ve ıünetin aan Ptaa•ı: pencereleri 
ıözler ıibi ıflldatan alqam, (Ölgele
ri morartan ve deni%i karartan gece 
onun her eUnkU yoldap idiler. Artık 
hiçbir ıey iıtemiyor, hiçbir tef bek· 
lemiyor, eve dönme ıünü yava~ ya
nı y'1daıtıiı halde bundan aeving 
duymuyordu bile. içinde bir tef• 
ne oldutunu kendiıl• 
n i n de pek anlayamadığı bir fCJ 
.. çıt!,, etmit kmbYermifti. Bu te1 
hangi umud. hanp hayal, bu acı ba
yatın tesellilerinden haqiai idi aca
ba? insan, bir ıün içinden kopup P. 
den ıeyin ne oldutunu bilse, anhy .. 
bilıe, ıstırap denilen teY kalır au a
caba? 

Bir gün Fahir anaarm görmete 
geldi. Nesrinin ıaranna ra~~n o!lu 
ne rötUrmete karar vermıın. İkin
ci kata çıktı. kapıy açtı. Oda bottu. 
Bağırdı: 

-Annel 
Ses yok, çıt yok. 
- Anne! 
Gene cevap yok. 
~ir ineli. Büten m ayaldadan

._ lladam 'Jatlbimt ll~yecan.,;.;ı. 
yan yoktu. JPabJr deliye Clanmüt·U. 
Bütün evi aradılar, sonra bahçe: e 
çıkarak yqil kuytuluklara eokulup 
baktılar. Ararlarken bahçe kaprsuı
dan bahçınn Pahlre lpret etti ve 
dedi ki: 

- Annenisl mi anyoraunuz? 
- Evet, evet, ıördünib mü? 
Bahçıvan eli ile bir noktayı &Öl

terdi : 
- Demin turada. birkaç çingene 

nrdr. Siyah bir mantoya bürünmüt 
olan ananuı dıpn sıJctı, yavq yavaı 
onlara citti. Onlarla bir tefler ko
nuttu- Sonra hep beraber yolun dö
nemecinde kayboluverdiler. Gene ıc
lir diye merak etmedim. 

Fahir deli cibi yola atıldı. kottu. 
kottu. Yolun, sanki ebediyete gidi
yormuı ıibi ıörtınen uzun. bombof 
pridinin bir noktasına celd ti za
man, anuım bybettilinı anlay v r
eli. 

SOLDAN SACA VE YUKARDA~ 
AŞACI 

ı - Sokak tatlan 1. Kamer 2. 
2 - Benir 2. 
s - ... ,... 3 Dem s. 
4 - Sebir ti,..tron 11 5 - Ki &. 

• ~ 1 - Nota 2. Terlretnıe 
7-~dlıMrtebirS 
1 - t.lm 1. ladllsa 4. 
t - Vaide S. ltecberin kullandliJ im' 
ilet 4. 

10 - GIDlelik 2 
il - BüntiJ'Clest 6te .. ı a. 

DDnkO Bulmacamızın ha A 
SOLDAN SACA VE YU&ARDAll 

AŞACI ı 

1 - Çarcalü .. 8i ı 
l-Aral.lmal4. 
,_._ .... f. ICi a. 
4 - Dlma 4. Atak '9 
1-Bal.Oeıo4 

•-v..-ı Hala 
7-u.ı.v..ı. 
•-xı 1. ..... 
•-Tllıım" .. 
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NASIRLAR 

Ayağınıza kundura giymek "imka
tunı selbederler. Yürüyüşünüz: size 
azap verir. İşte, nasırlan kökünden 
aokecck pek kolay ve az masraflı 
bir tedbır : Akşamlan derunünc kl
fi miktarda RAD10 SALTS ilave 
edeceğiniz: suda ayak banyosunu ya
pınız bir kaç gün zarfında bu azap 
veren nasırlan kolayca çıkarabilecek· 
siniz. 

Hemen bu akşam ecz~neni:ı:den bir 
kutu RADlO SALTS isteyiniz. 

Her eczanede satılır. 

Deniz yolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri: Kara köy KiSprObatJ 

Tel 42362 - Sirkeci Mühürdar· 

111111 udc Han. Tel. 2?740. 111111 

Mersin yolu 
ANAFARTA vapuru 4 Birin· 

cı tetrin CUMA günü saat 1 lde 
MERSIN'e kadar .. 6090 ., 

7738 

Trabzon yolu 
CUMHURtYET npuru 3 Birin

ci te4rın PERŞEMBE sıünü saat 
20 de HOPA'ya kadar "6091., 

7739 

imroz Yolu 
KOCAELi npuru 3 Birinci 

teşrın PERŞEMBE günü aaat 
16 da IMROZ'a kadar "6092,, 

7740 

Ademı ıktidar 
ve 

Bel gevşekliğine 

HORMOBiN 
Tahıilit : Galata poata kutusu 

• 1255 -· 
7749 

• • YAZIHAftE NAKLi 
Avukat Hasan Hayri H Cndet 
Fahıi, Beyoğlunda lıhklil cad
du nde Kayıserhyan aparhma-
nında bulunan ya:ııhanelerını 
yine o cadde üzerindeki 323 nu .. 
m rolu Sent • Antuvan aparb· 
manının 1 sayılı daıru ne nah-
---- le•mışlerdır • 

ZA Yl - Üsküdar askerlik şubesin
den aldığım askeri vesikam ile 2329 
No. lu arabacılık ehliyetnamemi za. 
yi ettim. Yenisini çıkaracağımdan 

eskisinin hükmü yoktur. 311 tcvellUt 
lü arabacı Yusuf oğlu Hasan. 

No. 14l. 

Devlet Demieyolları ve Limanları işletme 
Umum idaresi ilanlan 

12633 lira muhammen kıymetli on dört kalem mat
baa kağıtları ve kartonları gümrüklenmiş olarak tesli
mi şartile 4 İkinciteşrin 935 pazartesi günü saat 15 te 
Ankara'da İdare binasında kapalı zarf usulile satın alı
nacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 947 lira 50 kuruşluk mu
vakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları, ka
nunun 4 üncü maddesi mucibince işe girmeğe kanuni 
manileri bulunmadığına dair beyanname ve tekliflerini 
aynı gün saat 14 de kadar Komisyon Reisliğine verme
leri lazımdır. 

Bu işe aid şartnameler parasız olarak Ankarada Mal
zeme Dairesinde, Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Mü
dürlüğünde dağıtılmaktadır. Nümuneler Malzeme Dai
resinde ve Haydarpaşada Tesellüm Müdürlüğünde gö
rülebilir. ( 611 7) 

Muhammen bedeli 2000 lira olan dinamo ve otomat 
kömürleri 4-11-1935 pazartesi günü saat 15,30 da ka
palı zarf usulü ile Ankarada İdare binasında satın alı
nacakdır .. Bu işe girmek isteyenlerin 150 liralık muvak
kat teminat vermeleri ve kanunun tayin ettiği vesikalar 
ve işe girmeğe manii kanuni bulunmadı~a dair beyan
name ve tekliflerle aynı gün sa(\t 14.30 a kadar Komis
yon Reisliğine vermeleri lazımdır. Bu işe aid şartname
ler Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Müdürlüğünde 
Ankarada Malzeme Dairesinde parasız olarak dağıtıl
maktadır. ( 6118) 

EVKAF MUDIRIYETl iLANLARI 

Kapah zarf usulile eksiltme ilinı 
Ton Cinsi Bedeli 

350 Laverekompoze kömürü 5600 Lira 
B - Bu işe ait şartname bedelsiz olarak Evkaf Leva

zım idaresinden verilir. 
C- Eksiltme 10-10-935 tarihinde Perşembe günü 

saat 15 de İstanbul Evkaf Müdiriyeti binasında idare 
encümeninde ihalesi yapılacaktır. .. 

D - Eksiltme kapalı zarf usuliledir. , 
E - İlk teminat 420 liradır. 
F - İstekliJerin Ticaret Odasında kayitli bulunduk

larına dair vesika. 
Dördüncü Vakıf haru için alınacak laverekompoze kö

mürüne ait 
Teklif mektuplannın yukarda C fıkrasında yazılı 

SC'•~ttcn bir saat evveline kadar İstanbul Evkaf Müdüri
yeti binasındaki İdare encümenine vereceklerdir. Posta 
ile gönderilecek makbuzların nihayet C. fıkrasında ya
zılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu 
ile iyice kapatılmış olması lazımdır. Postada olacak ge
çikmeler kabul edilmez. ( 5 8 9 6) 

1 - Heybeliada'da Değirmen So. 3 No. lı hane. 
2 - Beyoğlu, Hüseyinağa, Yenişehir 58 No.lı dükkan 
3 - Balıkpazar, Ahıçelebi, Nevfidan camii altında 9 

No. Iı dükkan. 
4 - Bahkpazar, Ahıçelebi, Soğancılar 11 No.Iı dükkan 
5 - Galata,Mehmedalipaşa ham üst katta 49 No.h oda 
6 - ,, Fermeneciler, 144 No.lı medhalden giri-

lir oda. 
7 - Galata, Yeni cami avlusunda kapı tarafındaki oda. 
8 - Kasımpaşa, Camiikebir, Dereboyu 16 No. ahır. 
9 .....- Kasımpaşa, Gazihasanpaşa, Dereboyu 20 No. h 

dükkan önünde camekan mahalli. 
10 - Galata, Şehitmehmetpaşa, Üstüpçüler 13 No. lı 

arsa . . 
11 - Sultanahmed, Cankurtaran 36 No. cami arsasın

dan ayrılmış arsa. 
1 2 - Fındıklı, Ayaspaşa, Cami So. 7 3, 8 9, 91 N o. h 

üç arsa. 
13 - Kasım paşa, Gazihasanpaşa, Kışla boyu 5 N o. lı 

da bunun için imkansızdır ya 1 dedi. 

KIRMIZI VE SiYA'H 
Bu sefer baıkan da, duc de, pek 

arzu ettikleri gözlerinden okunmakla 
beraber, gencrnle çıkışamadılar. lkisi 
de gözlerıni öne eğdi ve duc, herkese 
duyuracak bir surttte içini çekmekle 
yetsindi (iktifa etti). 

yonettigi asil İngiltere, ihtilale kartı 
durmak için kırk milyar frank' har
cadı. Kurulumuz üyeleri, elemli bir 
mesele hakkında dü§Undüklerimi açık 
ça soylememe izin verirse diyeceğim 
ki İngiltere Bonapart gibi bir adam· 
la, hele ona kartı komak için elde 
bir yığın iyi niyetten batka bir ıey 
bulunmaz:aa, ancak ıahsiğ ~relerle 
baıa çıkabileceiinl pek anlıyamadı. 

Ev sahibi haygulu bir tavurla: 
- Yine mi öldürmenin övgüıU l 

dedi. 
Başkan öfke ile: 
- Allah a~kına bu hissiğ ahlak 

derslerini bırakın 1 diye bağırdı. 
Onun o yaban domuz gözlerinde 

amansız: bir parılu belirmişti. Kat 
kat yelekli adama dönüp: 

- Devam edin, dedi. 
Başkanın yanakları da, alnı da ap 

al olmu tu. 
Dilergeci: 
- Asil lngıltere bugün ezilmiş bir 

haldedır. dedi: çiınkil her !ngifü, ek
meği için vereceği paradan önce, ja· 
cobin'lcre karşı harcanan kırk milyar 
frangın faızini bduyor· lngiltere'nin 
aruk Pitt'ı de yok ... 

STEN OH AL 

Pek önemli bir tavur takınan ve 
asker olduğu belli olan bir zat: 

- Pitt'i yoksa Wellington'u var, 
dedi. 

:Baıkan: 
- Rica ederim ıusun, baylar, diye 

bağırdı: biz aytı§madı devam ede· 
cekıek M. Sorel'i çağırmannu lüzum 
yoktu. 

Duc, Napolcon genuallerlndcn 
olan o söz kesen adama öfkeli öfkeli 
bakarak: 

- Bayın çok fikirleri olduğunu 
hep biliriz, dedi. 

Julicn bu aözde ıahaiğ bir ıeye 
hakaretli bar telmih olduğunu gördU. 
Herkts gillilmsedi; dönek general 
hiddetinden çatbyacak gibi olmuıtu. 

Dilergcci (rapportcur), dinliyenle
re doğruyu kabul ettirebilmekten u
mudunu kesmiş, cesareti kırılmış bir 
adam tavru ile: .. 

- Artık Pitt yok, baylar, dedi. 
Jngiltere'de yeni bir Pitt ~ıksa bile 
bir miHeti aynı çarelerle iki defa al
datmağa imkan yoktur. 

Demin 11öz kesen asker bu sefer de: 
- Bundan sonra Fransa'da yenen 

bir general, bir Bonaparte çıkması 

Ama dilcrgecınin artık kafaıı kız· 
mışu; o glilUmsiyen nazikliği ve Ju
lien'in, ilk bakı§ta yaradılışı itabı 
andığı o ölçülü konuşmağı bir yana 
bırakıp ateşle: 

- ScSıilmU bitirmem için pek ace
le ediliyor, dedi: uzunluğu ne olur6a 
ol&un, kimsenin kulaklarını inctime· 
mek için ne kadar gayret ettiğimi hiç 
hesaba katmıyorıunuı. Peki, baylar, 
kısa keacceğim. 

''Ve ize en amiyane kelimelerle 
söz s!Syllycceğim: lnglltere'nin bak 
uğruna harcanacak meteliği bile yok. 
Pitt mezarından dlrillp çıksa, biltUn 
dehasını da ortaya koysa yine lngll
tere'nin küçUk mal sahiplerini kandı
ramaz; çünkU onlar, o sabucak biten 
Waterloo aavaıının bile tam bir mil
yar franga mal olduğunu biliyor. 

Gitgide coşuyordu: 
- Mademki açıkça konuımamı is~ 

tiyorsunuz, size söyliyeyim: Kendi. 
ni:1.e yine kendinizden bıtşka yardnn
cı aramayın, çilnkil lngiltere'nin size 
verecek bir tek altını bile yok ır: ln
giltere para vermeyince de, gerçi ce
sareti olan, fakat zaten 'ukara blr 
halde bulunan Avu&turya, Rusya, 

• 

istiklal Lisesi Dire~törlüğünden: ......,,., 
l • Uk: orta ve liae kıaımlarına, yab ye gündüz, kır. Ye erkek talebe kaydına duam olunmaktadır 

2 - Kayı\ için hergün saat 10 dan 17 ye kadar gelinebilir. 

3 - latiyenlere, kayıt ,artlannı bildiren Öğrenekten bir tane pal'hıl. olarak röııderilir 

•-Şehzaaebaşı Polis karakolu karşısında Teıeıon: 22ss4-• 
7050 

istanbul Harici Askeri Kıtaatı ilanları 

Antalya garnizonundaki 
kıtaatın ihtiyacı olan 
316000 kilo un kapalı zarf 
la eksiltmeye konulmuşdur. 
İhalesi 4-10-935 cuma gü 
nü saat 1 1 de Tümen Sa
tınalma Komisyonunda ya 
pılacakdır. Muvakkat temi
natı 231 O lira 7 5 kuruştur. 
Teminatın ihaleden evvel 
iki saat önce Muhasebeci
lik veznesine yatırılmış 
olması ve teklif mektubla
rxnın kanunda yazılı formü 
le uygun bulunması zaru
ridir. Şartnamesi her gün 
Komisyonda görülebilir. 
Tahmin bedeli 30810 lira
dır. (271) (5716) 7636 

••• 
Elmalı garnizonundaki 

kıtaatm ihtiyacı olan 
1 188000 kilo un kapalı zarf 
1 la eksiltmeye konulmuşdur. 
İha1esi 4-10-935 cuma gü
nü saat 15 de Tümen Sa
tınalma Komişyonunda ya
pılacaktır. Muvakkat temi
natı 1515 lira 7 5 kuruş
tur. Teminatın ihaleden iki 
saat önce Muhasebecilik 
veznesine yatırılmış olması 
ve teklif mektublarının ka
nunda yazılı formüle yu
gun bulunması zaruridir. 
Şartnamesi her gün Komis 
yonda görülebilir. Tahmin 
bedeli 2021 O liradır. 

(269) (5718) 7637 
• * • 

Samsun garnizonunda 
bulunan kıt'atın ihtiyacı o
lan 3 60000 kilo ekmeklik 
unu kapalı zarfla eksiltme
ye konulmuştur. Tahmin 
bedeli 39600 liradır. Şart
namesi Tüm Satınalma Ko 
misyonundadır. İhalesi 11 
Birinci Te. rin 935 cuma gü 
nii saat 15 de Samsunda Sa
tınalma Komisyonunda ka 
palı zarf usulile yapılacak-

arsa. 

dır. İsteklilerin 2490 sayı
lı kanunun 2 maddesinde 
yazılı vesaikle birlikde gel
meleri. Muvakkat teminatı 
3 O 7 O liradır. Kapalı zarflar 
"teminatları havi banka 
mektub veya vezne mak
buzlarını" ihaleden bir saat 
evvel komisyona vermeleri. 

(289) (5855) 7653 
••• 

Manisa merkezindeki kıt
at ihtiyacı için 240000 ki
lo un münakasaya konul
muşdur. Şartnamesi 145 
kuruş mukabilinde Manisa 
Tümen Satınaln1a komis
yonundan verilir. Eksiltme 
kapalİ zarf usulile 11 Birin 
ci teşrin 9 3 5 cuma gun u 
11,30 da Tümen Satmalma 
Komisyonunda yapılacak
dır. Muvakkat teminatı 
2160 lira ve beher kilosu
nun muhammen bedeli 12 
kuruşdur. Eksiltmeye gi
recekler 2490 sayılı kanu
nun 2 maddesinde vesaikle 
ve teminatlarını birlikde bu 
lundurmaya ve kapalı zarf
ları ihale saatinden bir saat 
evvel Komisyon Reisliğine 
vermeleri. (290) (5856) 

7654 * ..... 
Samsun Garnizonu hay

vanatmın ihtiyacı olan 
435000 kilo arpası kapalı 
zarf usulile eksil~eye ko
nulmuştur. Tahmin bedeli 
19575 liradır. Şartnamesi 
Tüm Satınalma Komisyo
nundadır. İhalesi 1 O Bi
rinci teşrin 935 perşembe 
günü saat 15 de Samsunda 
Tiimen Satınalma Komis
yonunda kapalı zarf usulile 
yapılacakdır. Muvakkat te
minatı 1468 lira 13 kuruş
dur. İsteklilerin 2490 sayı
lı kanunun 2 maddesinde 
yazılı vesaikle beraber ka-

14 - Kasımpaşa, Gazihasanpaşa, Havuzkapısı 122 
metre arsa. 

15 - Kasımpaşa, Bedreddin, Havuzkapısı 135 metre 
arsa. 

Yukarda yazrh mahallet 936 senesi Mayıs bitimine 
denlü kiraya verilmek üzere açık arttırmaya konmuştur. 
İstekliler 14 T. evvel 935 pazartesi günü saat 15 e denlü 
Evkaf Müdiriyetinde Varidat kalemine gelmeleri. 

Prusya ise Fransa uğruna belki bir 
iki savaşa girer ama işte o kadar. 

"Jacobin h:rın toplıyacağı askerle
rin birınci savaşta yenileceği umula
bilir, belkı ikincide yenilir: ama 
üçünciıde, siz: ısterseniz peşin hü· 
kümlerinize kapılıp bana ihtilalci 
damgasını vurun, ama üçUncü de kar· 
§ınıza 1792 nin silah başına çagırılı· 
vermiı köylüleri dcgil, 1794 askerl~· 
ri ırıkar. 

Bu ıefer bir değil, üç dört taraftan 
itiraı sesleri yükseldi, aytacın (hati
bin) ıözu ke~'lldi. 

Baıkan julien'e dönUp: 
- Monsieur, dedi, ıiz yine içeri 

odaya gidin de yazdıtınu: kadarı tc
miıe sekin. 

Her ıamanki dliıüncelerinin konu
su olan ihtimalleri aözUn açıldığı bir 
sırada böyle dıtan çıkmak Julien'in 
pek canını sıktı. 

İçinden: "Kendileri ile alay ederim 
diye korkuyorlar., dedi. Tekrar içeri 
çağrıldığı vakit M de La .Mole, ken
disini çok iyi tanıyan Julien'in tuha
fına giden bir ciddiyetle: 

- ... Evet, baylar, diyordu, 
Sera·t·il dicu, tabte ou cuvcttc? (1) 

sozü sanki tam bu zavallı millet için 
öylenilmiş. La Fontaine: "İlah ola

cak J,. diyor. Bu asil, bu derin söz 
de•, Baylar, sanki ııizin için söylen-

( ı) Accba ilih mı, :-ahle mi, yoku li· 
fen mı olacak? 

(6116) 

miş. Kendi kendinize ugraşm ve böy
le bizim asil Fransa'mız, atalanmızm 
kurduğu ve bizim de, XVI ını:ı Lou
is'nin ölümünden önce gördilğümilz 
hali ile, ona yakın bir halde tekrar 
meydana çıkar. 

"İngiltere de, hiç olınazııa onun 
aııil lordları dl, o kötU, bayağı jaco
binlikten biz: im kadar nefret eder: 
İngiliz altını olmayınca Avu11turya, 
Ruıya, Pruaya ancak iki Uç aavap 
girişeblllr. Bu, memleketin ruutlu bir 
işgal altına girmesine. 1817 de M. de 
Richelieu'nün budalaca ~arçur ettifi 
bir işgal altına girmesine veter mi? 
Hiç ummuyorum 

Bunun üzerine yine bir ltıraı ıeai 
yükseldi iıe de berkeı!n t11t. taıt da. 
meıi ile boğulup duyulmadı. Bu ıe· 
fer de aöı kesmeğc kalkan yine Na. 
poleon'un generalı idi; bu zat birinci 
rlltbe nioan almak hevesinde oldutu 
için muhakkak ı;:izli notada bir payı 
bulunmasını istiyordu. 

Gürliltü kesildikten aonra M. de 
La Mole tekrar etti: 

- Ben hiç ummuyorum. 
"Ben,, derken, Julien'in pek hOJU• 

na giden bir küstahlığı vatdı. Julien, 
kalemini marquis'nin sözli hızlılığı 
Ue koaturarak: "RolünU tam yapı
yor, dedi. M. de La Mole, yerinde 
a8ylenmiş bir eözle, bu dönek fıene
ralin yirmi savaşını hiçe indiriyor • ., 

Marquis, sözlerini tarta tarta ıöy· 
ler bir adam edası ile devam etti: 

palı zarflarını "teminatla
rını havi banka mektubu 
veya vezne makbuzlarını" 
ihaleden bir saat evvel ko
misyona vermeleri. (292) 

(5858) 7655 

*** ""!zmir Müstahmek mevki 
kıt' atı için 141800 kilo bul
gur kapalı zarfla eksiltme
ye konmuştur. İhalesi 
18-10-935 cuma günü saat 
1 5, 3 O da İzmirde kışlada 
Müstahkem l\'Ievki Satın
alma Komisyonunda yapı
lacaktır. Bulgurun tahmin 
edilen mecmu tutan 15598 
liradır. Beher kilo Bulgur 
için i 1 kuruş fiat tahmin 
edilmiştir. Teminatı mu
vakkata akçesi 1169 lira 
85 kuruştur. İstekliler Ti
caret Odasında kayıtlı ol
duklarına dair vesika gös
termek mecburiyetindedir
ler. Eksiltmeye girecekler 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
maddelerinde ve şartname
sinde yazılı vesikalarla te
minatı muvakkata makbuz 
lannı ve mühürlü teklif mek 
tuplarını ihale saatinden en 
az bir saat evvel Komisyo
na vermiş bulunacaklardır. 

(324) (6129) 

*** Edremit Garnizonunda 
bulunan birliklerle Ayvalık
taki lat'atın ihtiyacı için ka
palı zarfla alınmak üzere 
3 7 O ton un eksiltmeye ko
nulmuştur. Tahn1in bedeli 
37000 liradır. 17 Birinci
tcşrin 935 perşembe günü 
saat 11 de Edremitte Tü
men Satınalma Komisyo
nunda ihale olacaktır. Bi
rinci teminat bedeli 377 5 li 
radır. Eksiltmeye girmek is 
teyenlcrin birinci teminat 
paralarının veyahut bu mık 
tardaki Banka mektuplariy, 
le tahvilatlannın ihaleden 
bir saat evveline kadar Tü
men muhasebeciliğine yatı
rarak eksiltmeye girmek 
şeraitini haiz vesikalarla 
bera her Komisyonda hazır 
bulunacaklardır. Evsaf ve 
şeraitini almak veya öğren
mek isteyenler için Komis
yonun her gün açık olduğu. 

(325) (6130) 

- Biz yeni bir süel iıgali, yalnız 
dı§ardan bekliyemeyiz:. CIObe gazete• 
sıncıe kundak ıokar gibi betkeleı 
(makaleler) yazan gençlerden iıç, 
dört bin ıubay çıkar, bunlar arasın· 
da bir Kleber, bir Hocbe, bir jour
dan, bir Pichegru bulunabilir ama ni
yetleri bilmem onlannki gıbi haliı 
olur mu? 

Ba;kan: 
- Biz onun Unünü, sanını ylikscı. 

temedik, dedi, onu ölmez bir ad ola• 
rak ya§8tınalı idik. 

M. de La Mole sözüne devam etti: 
- Fransa'da iki partı bulunmau 

ama bu sadece bir isimden ibaret ol· 
mamalı; birlbirinden iyice ayrı, ne 
istedik~ri iyıce belli iki partı. Kimi 
ezmek lhım gclğini bilelim. Bir 
yanda gazeteciler, seçmenler (münte
hiplcr), hasılı genoy ( efkArı umumi
ye); gençler ve ona hayran olan her 
fCY· Gençler bot sözlerinin akislert 
kendilerinden geçe dursun, bizim on• 
lara kartı inkir edilmez: bir üstünlü• 
ğilmüz: var: budceyi öğiltUyoruz. 

Yine söı:Unli kesen biri oldu: M. 
de La Mole o adama dönUp insanı 
hayran eden bir n.z:amet ve tabiilik· 
le: 

- Siz, monısicur, dedi, kelimeyi 
ağır buldunuzsa budceyi öğiltmiyor• 
sunuz, devlet budcesinden kırk bin 

N. ATAÇ 
f A:rlcası var] 



Komutanlık birlikleri 
hayvanatı ihtiyacı olan bin 
aded yem torbası, (500) a
ded keçe belleme, ( 2 7 O) a
ded çula verilen fiat ma
kamca pahalı görüdüğün
den tekrar açık eksiltmesi 
l 0-10-935 perşembe günü 
saat 15 de yapılacaktır.Mec 
muunun tahmin bedeli 
2992 lira olup ilk teminatı 
225 liradır. Nümuneler ve 
şartname her gün öğleden 
evvel Komisyonda görüle
bilir. İsteklilerin vakti 
muayyeninde ilk teminat 
mektup veya makbuzlarile 
birlikde Fındıklıda Komu
tanlık Satmalma Komis
yonuna gelmeleri. ( 611 O} 

• .y. • 

D. No. Semti ve mahallesi Sokagı Emlak No. Cinsi ve hisıeye Hisseye göre 

747 

1673 

• 
2236 

1!68 

3771 

3739 

4255 

4513 

4611 

5690 

5817 

5990 

Eminönü Çelebi oğ
lu Alaeddin 
Yeniköy 

Bostancı 

U sküdar Yeni mahalle 

Kandilli Yeni mahalle 

Kandilli 

Tarab ya 

Paşabağçe 

Boğaziçi Y enimahallc 

İstanbul Ahi Çelebi 

Fener Abdi Subaşı 

Bakırköy Kartaltepe 

Balıkpazan 
Cad. 
Kôybaşı c:ıd 

Çatalçeşme 

Fıçıcı 

Kilise 

Çubuklu cad. 

Bağlar mevki 

E. Ayazma 
Y. Eski Mekteb 

Çayır ve bahçe 

Limon iskelesi 

Balat c.ad. 

İncirli cad. 

E. 87 
Y. 5 

E.241·243· 
243 Mü.245 
247·247 Mil. 
Y.251 ila 259 

E . 16 Mü. 
Harita 36 
E. 9 Y.15 

E . 61-63 
Y. 37.39 

E . 46 Y. 8 

E.121 

E.22-22 Mü. 
Y. 8-10-12 

E. 6 

E.ve Y.12 

E.15 Y.15-17 

Y. 49·51-53 

muhammen K. 

'Ostünde odaları 
olan kagir mağa-

60 Açık 1, 

zanın 585/ 37600 his. 
311 metre arsanın 235 
24/ 96 His. 

207 metre arsanın 150 
tamamı 

85,50 metre arsanın 100 
tamamı 

82,50 metre arsanın 25 
ı 2 His. 
63 metre arsanın 
ı 2 His. 

25 

ı 378 metre tarlanın 30 
tamamı 

Ahşap iki hape ve 
bağçe ve arsanın 
2/ 6 his. 
72 metre arsanın 
tamamı 

Dükkan üstü oda
lann 48015760 his . 

285 

72 

551 

Kagir iki dükkan 921 
listü iki kat odaların 
3/ 4 his. 
918 metre bağ yeri 250 
ve hanenin tamamı 

arttırma il 
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SANDIGINIZDA 
Vt:YA~UT 
K.ıQALIK 
KASANIZOA 
SAl(LADIGINIZ 
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~Ak'AT ~ 

BANk'ANIZA 
YATIROIGINIZ 

PARA 
rAıZ 

GETıRi~ 
O: 

PARADIR 

WOLANT~~ BANk' ONi ~ 
kARAl<OY PALAS ALALEMCi MAN 

Ankara Hastanesi Ront
ken teşhis makinesinin ıs
lahı için tahmin edilen be
deli 8887 lira olan Rontken 
malzemesi kapalı zarf usuli
le eksiltmeye konulmuşdur. 
~halesi 18 Birinciteşrin 935 
cuma günü saat 15 dedir. 
Şartnamesi her gün öğle
den evvel Fındıklıda Satın-

6087 

6153 

6467 

Osküdar Selamsız 

Veşilköy Şevketiyc 

İstanbul Alemdar 

Selamsız 

Nigar Hanım 

Soğuk çeşme cad. 

E. 334-336 
' Y. 300-302 

E. S Y.7-9 
Kapı 7 

E.ve Y.3 

113 metre arsanın 280 
tamamı 

.S 14 metre arsanın 515 
tamamı 

Kagir dükkan üstü 399 
odanın 380/ 3072 his • 

., 
• 
" 
.. 

1 
Avrupaya Talebe Gönderilecek 

:: Maden Tetkik ve Arama 
7131 Kadıköy Osmanağa E. Haydarpaşa 

Y. Reşit Ef. 
E. 46 Mü. 
Y. 7 

. 
69 metre arsanın 232 
58/ 72 His. 

.. 
Yukarda evsafı yaı:ılı gayrimenküller on gün müddetle satışa çıkarılmıştır. İhalel eri 14-10·935 tarihine tesadüf 

alma Komisyonunda görü- eden Pazartesi günü saat 14 tedir. Satış münhasıran gayrimübadil bonosiladır. 
lebilir. Eksiltmeye girecek •~ ....... ~...;....~~~~~~~~ ........ ~~..-.-~~~~~~~~~~~~~~!"""'!!'~~"'"' • 
lerin 667 lira ilk teminat 
mektubu veya makbuzu ve 
2490 sayılı kanunun 2 3 ün .. ' 
cu maddelerindeki yazılı 
vesikalarla birlikde teklif 
~ektublannı belli gün ve 
ıhale saatinden en az bir 
saat evveline kadar Fındık
lıda Satınalma Komisyo
nuna vermeleri. ( 6085) 

•• * 
Gülhane hastanesi muh

telif laboratuvarlar ihtiyacı 
olan alat ve malzeme kapalı 
zarf usulile eksiltmeye ko- · 
nulmuştur. Tahınin edilen 
bedeli 6 8 2 4 lira 3 O kuruş 
o_lup ihalesi 18 Birinciteş
nn 935 cuma günü saat 
15,30 dadır. Şartnamesi 
her gün öğleden evvel Fın
dıklıda Satın alma Komis
yonunda görülebilir. Ek
siltmeye gireceklerin ( 5 ı 2) 
liralık ilk teminat mektub 
veya makbuzu ve 2490 sa
yılı kanunun 2, 3 üncü mad 
delerindeki vesikalarla bir
likde teklif · mektublarıru 
belli gün ve ihale saatinden 
en az bir saat evveline ka
dar Satınalma Komisyo
nuna vermeleri. ( 6 O 8 7) 

İstanbul İkinci icra Memurluğun
dan : 

Bir borçtan dolayı mahcuz olup pa 
r~ya çcvriln:ıcsinc kara~ v~len (180) 
lıra kıymetı mubammınelı müstamel 
dört silindirli Şevrole marka 3301 
plfl.ka No.lu otobüs 9-10-935 tarihi
ne rastlayan çar amba günü saat 
l 3 den itibaren V dada Kovacılar 
caddesinde 27 No. lu Yıldız garajın
da açık arttırma suretile satılacaktır. 
Arttırma birincidir. İ stekli olanların 
m uayyen glin ve saatte mahallinde 
ha zır bulunacak memuruna müra
çaatları ilan olunur. 

İstanbul Altıncı İcra Memurlu-
ğuna : 

Kira bedeJinden dolayı mahçuz O· 

Jup paraya çevrilmesine karar veri
len ev eşyası (karyola, aynalı gardi
rop, konsol, masa. mu am~a vesaire) 
7-10-935 tarihine mlisadif paıartesi 
günü saat 9 • 1 O a kadar İstanbul da, 
Babçekapı, Celal Bey Hanında 45 No 
lu odada birinci açık anırma suretilc 
paraya çevrileceğinden isteklilerin 
yevm ve saatt mezkürde mahallinde 
hazır bulunacak memurumnza müra
caatları ilan olunur. (15103) 

Hayvan Sağlığı küçük sıhhiye memurları 
Mektebi Satınalma Komisyonundan: 

Erzakın Cinsi 

Koyun eti "Dağlıç" 
Kuzu Eti 
Sağır Eti 

Saöe yağı 
Zeytin yağı 
Sabun 

Ekmek 

Odun 
Mangal Kömürü 
Kok Kömürü 

Şeker "Toz" 
Pirinç "Tosya'' 
Kuru Fasulya "Calı" 

Miktarı Tahmini 
Kilo bedeli 

L. K. 

800 
200 
100 

400 
150 
100 

45 
50 
35 

75 
37 
25 

% 1.s. 
Teminat 

L. K. 

37 13 

28 54 

5000 10~25 38 44 
Narh 

40 Çeki240 
500 3,5 
17 Ton 1900 32 74 

200 25,5 
200 23,5 
200 13.5 

,, 
" "Barbunya" 100 8 

Tuz 100 4,5 
Yeşil Mercimek 75 14 
Beyaz Peynir "Sala-

mura" 100 32.5 
Kaşar Peyniri 
Çay "Harman·· 
Patates 
Kuru soğan 
Yumurta 
Limon 
Nohut "İspanya" 
Zeytin 
Bulgur 
Soda 
Kuru O züm 'Çekir-

deksiz" 
Kuru Kayısı 
Kuru Üryani eriği 
Makarna "İrmik" 
Şehriye 
Un Birinci 
Salça 
Bör'rce 
Reçel 
Sirke 

40 48 
4 325 

400 6 
450 3,5 
3500 Adet 1,5 
1500 ,, 3 
150 12 
150 25 
150 9 

• 75 8 

50 
30 
30 

200 
20 

200 
30 
30 
10 

100 

20 
40 
40 
24 
24 
14 
25 

6,5 
40 
12 

1 

42 39 

Tarihi Eksiltmenin $ekli 

günU Saati 

10.10.935 Perşembr. 14 Açık Eksiltme 

Jt tt " .. 14 .. .. 
,, u " .. 14 .. .. 

10-10-935 Perşembe 14,15 Açık Eksiltme 

10-10-935 Perşembe 14,5 Açık Eksiltrııe 

1o.10-935 Perşembe ı 4,45 Açık :Eksiltme 

10-10-935 Pel"§embe ıs Açık Eksiltme 

Selimiyede Hayvan Sağlığı Küçük Sıhhiye Memurlar Mektebinin 936 Mayıs 
''935 Mali yılı0 sonuna kadar yukarda Mikdar ve cinsleri yazdı yiyecek ve 
yakacaklar şartnamelerinde yazılı evsaf ve şerait altında açık eksiltmeye konmuştur. 

A - Satın alınacak malların yüzde 7,5 muvakkat teminat mıktan her partinin 
altına yazılmıştır. 

B- Eksiltme yukarda yazılı gün ve saatlerde İstanbulda Fındıklıda Yiiksek 
Mektepler Muhasebecilinğindeki satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

C - Eksiltmeye gireceklerin belli saatten evvel teminatlarını Vezneye yatırmış 
olmaları ve 2490 sayılı kanunda yazılı belgelerle Ticaret Odasının 935 yılı belge
sini ellerinde bulundurmaları şarttır. 

D - Bu alımlara aid şartnameler her gün çalışma saatleri içinde Selimiyede 
Mektebde görülebilir. (568) 

Enstitüsünden: 
1.- Maden Mühendisliği tahsil etmek üzere Avrupa

ya müsabaka ile sekiz talebe gönderilecekdir. İstey\;11· 
terin aşağıdaki şartlan haiz olmaları lazımdır. 

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

sıhhati tam olmak, .. Sıhhi muayene Ankara'da yaptın· 
L .akdır.,, 

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

D. Yaşı on sekizden aşağı ve yirmi beşden yukarı ol
mdmak, 

2.- Müsabaka imtihanı Ankarada Maden Tetkik A
rama Enstitüsünde 9 Teşrinievvel 935 tarihinde yapı· 
lal·~ktır. Açılacak müsabaka imtihanında muvaffak ol
rnafcla beraber gönderilecek talebel.e.dn ihraz ettikleri 
derece itibaHle ilk seki2 arasında mevki almaları lazım· 
dır. 

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

4.- İsteyenlerin : · 
Nıifus hüviyet cüzdanını hüsnühaf varakasını mek eb 

şahrıdctnamesini veya bunların tasdikli suretlerini ve 
ı:lört kıt'a fotoğrafı ile diJekçelerini 7 Teşrinievvel 935 
akşamına kaqar Ankara'da Maden Tetkik ve Arama 
Enstitüsü Genel Direktörlüğüne göndermiş olmaları 
ve Teşrinievvel 935 tarihinde yapılacak sıhhi muayene
Je hazır bulunmaJarı lazımdır. (2795) (6033) 

7694 

lstanbuf Lımanı Sahıf Sıhhiye Mer
kezı S tınalma Komisyonundan 

Çanakkale Sahil Sıhhiye Merkezi Ambarına tesJim 
edilmek üzere 450 teneke benzin açık eksiltme ile satın 
alınacakdır. 

A - Tahmin bedeli Çift Teneke 940 kuruştur. 
B - Şartnameler Merkezimiz Levazımından parası2 

alınır. 

C - Eksiltme 18 Birinciteşrin 935 cuma günü 14 de 
Galatada Kara Mustafa Paşa sokağında İstanbul Sahil 
Sıhhiye Merkezi Satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

D - Eksiltme açık seksiltme suretiyle olacaktır. 
E - Muvakkat teminatı parası 159 liradır. 
F - Eksiltmeye gireceklerin Ticaret Odasından 9 3 5 

senesine aid ve ikalarını göstermeleri şarttır. 
G - Ek ıltmeye girecekler saat 14 

Muvakkat teminat paralannı vezneye yatırıp 
Janm almaları lazımdır. ( 5997) 

de kadar 
makbuz-

7628 
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ve yumuşaklığı sayesinde 
TRUFLEl<S biçakları en 
ince derinin üzerinde ka
tife gibi kayar. Bunlar iki 
taraflı her nevi tra§ ma• 
kinelerine uymaktadır. 

TRUFLEX 
REG U.5 . PAT 01'11' 

REG U .S. PAT OFF, 
MADE iN U •• A. 

Umumi neşrıyat ve yazı ışlen Müdürü. Mumt 2 F AIK 
Gazctec.ılık ve mathaacılık T A. Şirketi, fstanhul . Ankara ı-~d

tfesi. 100.- Ba ıldığı ver · TAN mathaa ı 
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Beşeriyete bela ~lan fareleri imha ediniz ~ 1 

E 
Fare zehiri macunu 

. Bir parça ekmek veya putırma veya yağlı 
gıdalara sürülerek farelerin bulundukJan 
yere bırakınız: Bilhassa sıçanlar derhal ölür. 

25 kuruştur. 

Fare Zehiri 1 

Fare zehiri buğdayları 
Farelerin bulunduklan yerlere . ıerpiniz 
Bilhassa küçük farelerle fındık fareleri 
derhal ölürler. 

25 Kuruştur. 

cun ve uğ ay i ·si bir arad 1 

Ban fareler buğday zebirinden hoşlanır ve ba.zılan macun yemek iater. Baz:ı fareler ıabah 1 
yed ık lerini akşam yemezler Bunun için farelere her iki çetidi vermek lazımdır. Bunun 
içindir ki her jkisini i•timal eylemek çok muvafıktır n bu suretle farelerin ana, baba ve , 
ailsileei muhakkak ve kat'i ıurette ölürler ve kokmazlar. İkisi bir arada 40 kuruştur. 

1 Hasan deposu: Ankara, istanbul, Beyoğlu 
'-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!J 

Li 
1 • 

7755 

Daktilo Aranıyor 
Maden Tetkik ve Arama Ensti

tüsünden: 
Türkçe, Almanca ve Fransızca iyi bilen kuvvetli bir 

daktilo işe alınacağından, isteklilerin Ankara'da Ma
den Tetkik ve Arama Enstitüsüne vesikalariyle müra
caatları. Bu dillerdeki yazılan icabında bizzat kaleme 
alabilen namzetler tercih olunacak dır.. ( 2 7 9 7) ( 6 O 3 4) 

( 

7~5 

·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~. 

Güzel San 1atlar Akademisi Di
rektörlüğünden: D L 1 - Akademimiz Mimari Subesine lise olgunluk sı
nacını verenler, PARiS ve ViYANA MODELLERi 

2 - Resim, Heykel Şubesine Orta okul mezunları, I Bayanlann giyim evi 3 -Tezyini san'atlar Şubesine Orta okul mezunla
riyle mıntaka ertik oknlu, Üsküdar ve Selçuk kız ertik •~i!!ii!iii!~~~~~~~~~~!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~~ 
okulu mezunları alınır. 

4 - Kayıt İşi Birinciteşrin başından 14 üne kadar-
dır. Mimari ve tezyinat Şubelerine bu tarihden sonra 
talebe alınmaz. 

5 - Kaydolmak isteyenlerin aşağıdaki belgelerle 
birlikte her gün öğleye kadar Akademi İdaresine baş 
vurmaları. 

A - Direktörlüğe yazılı pullu dilekçe 
B - Sağlık ve aşı raporları 
C - Nüfus kağıdı 
D - Eyi halini gösteren belge 
E -Altı adet kartonsuz fotoğraf 
6 - Mimari ve tezyinat Subelerine gireceklerin ka-

bul srnaçlarr 14 Birinci teşrin 9 3 5 pazartesi günü saat 9 
da yapılacaktrr. ( 6038) 7697 

iKASI 1 ı 
Mekteplilerin, Mühendislerin, Ressamların, 
Devairin ihtiyacını temin eden her cins ka· 
lemi vapmaktad1r. Her k1rtasiyecide satlhr. 
Ecnebi mümasillerinden kat'iyyen Ustün ve 
ucuz olan Cjeşitleri aşağıdadır. 

301 No. lu Mektepli kurşun kalemi 
501 No Ju 1, 2, 3, derece •ertlikte~ resim kurtun kalemi 

DAGDELEN 10 muhtelif aeıtlikte en iyi ci.nı kur,un kalem 
1011 No. lu Marangoz kurşun kalemi 

99 ,. Taşçı kurşun kale•İ 
701 " B ve C. 2 aertlıkte devair için kopya kurşun kalemi 
702 ,, A. B C. D. Renkli kopya kalemleri 
901 ,, Bir ucu ktrmızı, bir ucu mavt kalem 

131'2 0 6 renkli kalem 
1323 ,. 12 reokli kalem 

NURKALEM: TUrk yapısı, ucuz ve UstUndUr. 
NURKALEM: Her Türkün elindeki kalem olmahdır. 
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Topoğraf ve Ressam Alınacak 
Maden Tetkik ve Arama Enstitüsünden: 
Tecrübeli topoğrafla harita ressamları aranıyor. İs

teklilerin Ankara Maden Tetkik ve Arama Enstitüsüne 
I!ıüracaatları. (2796) (6032) 7693 

---66 ASRi MOBiLYA 66--
Salon • Salamanje - ve yatak odalarmm en son de· 

ISTANBUL BELEDiYESi iLANLARI 

Muhammen Muvakkat 
keşif bedeli teminatı 

Lira K. Lira 

Bakrrköye bağlı Safraköy mektebi tamiri 610 20 46 
Hadımköy mektebi tamiri 712 25 54 
Topkapıcla 34 cü mektep tamiri 988 86 76 
Yukarda yazılı olan mektepler tamir ettirilmek üzere ayrı ayn 

açrk eksiltmeye kortu1muş ihale günü de isteklisi bulunmadığın
dan eksiltme 11-1 citeşrin 935 tarihine uzatılmıştır. Şartname ve 
keşif evrakı müdürlüğünde görülür eksiltmeye girmek isteyenler 
2490 N. h arttırma ve eksiltme kanununda yazılı vesika ve ayrı
ca Nafia müdürlüğünden tasdik ettirilmiş ehliyet vesi -
kalarile hizalarında gösterilen muvakkat teminat makbuz 
veya mektubile beraber 11-1 citeşrin 935 cuma günü saat 15 de 
daiıni enci.ımende bulunmalıdır. (İ) (6137) 

İstanbul 27 inci illanektep için 35 ton kriple maden kömürü 
alınmak üzere açık e~siltmeye konulmuştur. Kömürün bir tonu
na nakliyesile beraber 14 lira aeğer biçilmiştir. Şartnamesi leva
znn müdürlüğünde görülebilir- isteklilerin 2490 N. b kanunda ya
zılı vesika ve 37 liralık muvakkat teminat makbuz veya mektubi
le birlikte 18 birinciteşrin 935 cuma günü saat 15 de daimi encü
mende bulunmalıdrrlar. (İ) (6135) 

Hırkaişerif 19 cü mektep bahçe duva
rının inşası; 
Hırkaişerü 19 cü mektebin hela ve 

Keşif bedeli Eğreti güven 

924,63 70 

demir tel örğü inşası 998,77 75 
19 cü mektebin tamiri 464,88 35 

Y okarda keşif bedeli ve eğreti güven yazılı olan Hırkaişerifte 
19 cü mektebin üç parça inşa ve tamir işi ayrı ayrı açık eksiltme
ye konulmuştur. Keşif evrakı ve şartnamesi mukavele projesi na
fia şeraiti umumiyesi keşif cetveli levazım müdürlüğünde görü -
lür eksiltmeye girmek isteyenler 2490 N. lı 2490 N. lı artttrma ve 
eksiltme kanununda yazılı vesika ve nafia müdürlülünden tasdik 
ettirilmiş ehliyetname ile hizalarında gösterilen eğreti güven 
makbuz veya mektubile 4-10-935 cuma günü saat 15 de daimi en
cümende bulunmalrdrr. (İ) (57 57) 

Tane 

65000 
20000 

600 
1500 

87100 

Cerrahpaşa hastanesi 
Haseki hastanesi 
Beyoğlu hastanesi 
Emrazı zühreviye H. 

Hastaneler için lazttn olan 87100 tane yumurta açık eksiltmeye 
konulmuştur. Bir yumurtaya 70 para değer biçilmiştir. Şartname
si levazım müdürlüğünde görülür eksiltmeye girmek isteyenler 
2490 N. lı arttırma ve eksiltme kanununda yazılı vesika ve 114 
lira 50 kuruşluk muvakkat teminat makbuz veya mektubile be -
raber 4-10-935 cuma günü saat 15 de daimi encümende bulunma
lıdır. (B.) (5682) 

1 

1 SÜ ER AN 
Umum Müdürlüğünd n: 
1 - lzmit kağıt ve kal'ton fabrikası için evsafı ' afağıda yazılı 

tomruk halinde 7000 m3 odun ıatın C\lmacaktır. 

1 - Beyaz köknar olacak 

2 - Ağaçlar düzgün olacak 

1 

3- Uzunlukları 1,10 veya 2,20 metre olacak 

ı 4 - Kuturları 8 santimden az olmıyacak 
1 

5 - Ağaçların Ü&t kabuklan gömleğine kadar yontulmut 
olacak 

6 - Ağaçlar az budaklı olacak 

7 -Ağaçlar sağlam olacak ve ağacın ortasında çürük bulun-
mıyacaktır. 

8 - Ağaçlar mümkün mertebe reçinasız olacakbr. 

9-Ağaçlarm rütubet miktan azami% 20 yi geçmiyecektir. 

Bu ağaçları tesJime talip olanların 10.10.1935 tarihine kadar 
1 

Ankara' da Sümer Bank merkezine müracaat ederek, mal deniz. 
den geldiğine göre Cif Derince, karadan geldiğine göre lzmitte 
vagonsa teslim fiab teklif etmeleri lazımdır. 

2 - Ayrıca 1000 ton köknar kapak tahtası alınacaktn-. Bu ka
pakları satmağa talip olanların ıo:ıo.1935 tuihine kadar fabri : 

, kaya nümune göndermeleri lazımdır. 7753 

• 
lstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Mer
ı kezi Satınalma Komisyonundan: 

Merkezimiz için bin ila iki bin teneke benzin kapalı 
zarf usuliyle satın alınacaktrr. 

A-Tahmin bedeli Çift teneke 920 kuruştur. 
B - Şartnameler Merkezimiz Levazımından parasız 

alınır .• 
C - Eksiltme 18 Birinciteşrin 935 cuma günü saat 

15 de Galatada Kara Mustafa Paşa sokağında İstanbul 
Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi Satınalma Komisyonun
da yapılacaktır. 

D - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
E - Muvakkat teminat parası 690 liradrr. 
F - Eksiltmeye gireceklerin Ticaret Odasından g3S 

senesine aid vesikalarını göstermeleri şarttır. 
G - Eksiltmeye girecekler saat 14 de kadar 

teklif mektuplarını: mühürlü olarak komisyona vermeıe ... 
ri lazımdır. ( 5996) 7627 

5 Birinci Teşrin Cumartesi ak,am11 Taksim Abıde karş11ında 

Kışlık BELVO Salonu 
afillı1or. Bu a~dma gecesi Bayan 

MAHMURE ve NEBiLE senıerini ve HEZARAN SANDALYALARININ 
1 envaı çeşitini reklam fiyat1na lstanbulda Riza paşa 

il yokuşunda AHMET FEVZİ de bulabilirsiniz. lstanbul Sıhhi müesseseler arttır- • 
gecesidir. Telefon: 49091 

7756 

~ Tel. 23407 ma ek&iltme komisyonundan: 
Şişli Çocuk Hastanesi için 4 kalem levaznru tıbbiye 

olbaptaki şartnamesi veçhile açık eksiltmeye konmuş
tur. 

Eksiltme 9 Birinciteşrin 935 Çarşamba günü saat 
14,30 da Cağaloğlunda Sıhhat Müdürlüğü binasındaki 
Komisyonda yapılacaktır. 

Tahmini fiat: 2047 lira 50 kuruştur. 
Muvakkat garanti : 153 lira 65 kuruştur. 
Şartnameler parasız olarak hastaneden alınabilir. 
İsteklilerin cari seneye aid Ticaret Odası vesikasiyle 

2190 sayıh kanunda yazılı belge ve bu işe yeter muvak
kat garanti makbuz veya Banka mektuplariyle belli 
saatte Komisyona müracaatları. (5772) 

762? 

Bursa Kaplıcaları 
Türk Anonim Şirketinden: ı 

Şirketin vUcuda getirdiği kapllca ıle otel ve mUş
temHah ha!) va bahçalerila biri kda beş yd mUddatle 
kiraya vorilecektir. Otelin döşemesi şirkette bulunan 
plina göre kiracı tarahndan yaphralacaktlr. Kira şart 
namesi Borsada şirket merkezine mUracaalla görU- 1 

lebileceği gibi arzu edenıere posta ile parasız gön
derilir. isteklilerin tekliflerini 1·11·935 akşamına ka· 

. dar kapah zarfla ve yilzde yedi buçuk teminat mektubi· 
! la Bursada şirket merkezine bildirmeteri ilan olunur. 

•.m;;;;;;iiiiiiiiiiiiiii!i~~~!!!!!~!!i!!!!~i!!!ii!i~ıôii!iii!!İiiiiiiiii!!~!!!i!!~~~~~iiii!ıı!i!i~• 
7722 


