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VAZiYET BiRDENBiRE DEGiŞTi ! 
3 Habeş Kolu, Eritredeki italyan Kuvvet

lerinin Gerisine Sarkblar, Ceviriyorl_ar ! 
Ras Seyum, 80.000 Kişilik Bir Kuvvetle, Eritre'ye ilerileyor ! 
Habeşliler Huduttan 40 

Kilometre içerde 
Adukale'yi Za ptelti 1 er 

iMPA.RATOR, 
ASKERLE GELiY OR! 
İtalyanlar Şimdilik Durduklarını 
Ve Ağır Müşkülatla Karşılaştık

larını Gizle.miyorlar 

/ta/yanların Güne.11 Cec/ıesinde 
-yç -e,, .. ~5'> .. ~ ııaveşaTef!!7\.arş 

Zehirli Gazlar Kullanmağa Baş
ladıkları Bildiriliyor 

Londra, 8.A.A. - Addi
sababadan bildirildiğine gö 
re, Habeş "Fedai bölükleri" 
Eritre'ye girerek Adukale 
şehrini işgal etmişlerdir. 

Addi&ahaba, 8. A.A. - Reuter a· 
~ansı ayları bildiriyor : 

Ras Seyyum Dedja,Sma
teh-Ayelu ve Kassa'mn ku
mandası altında bulunan 3 
Habeş kolunun Eritre'deki 
tt talyan kuvvetlerinin sağ 
cenahını tehdid ettiğine 

dair buraya gelen haber, 
cephedeki durumun yeni bir 
şekilde inkişaf etmekte ol
duğunu göstı;rmektedir. 

Haber verildiğine göre, 
80.000 kişilik bir ordunun 
başında bulunan Ras Kas
ısa, Eritre sının üzerindeki 
Setit nehrine doğru ilerle
mektedir. 

imparator 
orduları 

Roma. 8. A.A. - Corrie
re della Sera gazetesinin As 
mara'da bulunan aytarına 
göre. on binlerce kişiden 
mürekkeb iki Habeş kolu 
İmparatorun kumandası al
tında Dessie' de toplan
maktadır. 
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Dessie bölgesindeki süel 
hareketler inkişaf istidadını 
göstermektedir. 
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l:J!J Bütün vaz.iyeti hülôsa eden 
ya.zımı.z ve gece gelen telgraflar 
13 üncü sayfadadır. 
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MEDENiYETI 
1 

an 

Makineye Verilirken 

Habeşlerin Planı 
Londra, 8 (A.A.) - Harp aahasının her üç bölgeainden alınan ha

berler çok müphemdir ve genel durum hakkında açık bir fikir ediııil· 
ıneıine mü.ait değildir. 
Akşum'un ltalyanlar tarafından iıgal edildiği henü.z taayyün etme• 

miftİr. Ancak bu ıehir Ü.zerinde iki ltalyan kolunun ilerlemekte oltlu• 
iu biliniyor. ltalyanlann takip ettikleri tabiye ıimal orduaanun cep. 
he•ini batıya doğru Sudan İdikametinde geniıletmektedir. ltalyanla• 
rın mak•adı bu •uretle, Habetlerin -yü~bin kİfİ tahmin olunan büyüle 
bir kuvvetle ya"dan taarruzuna môni olmaktır. Filhakika Habe1ler bu 
yan hareketinde muvaffak olurlarsa, ltalyanlar ( Eritre)ye çekilmeye 
me.:bur kalacaklardır. Birisi onbeş bin süvariden mürekkep dijer iki 
Habe§ ordusu da §İmal ve ıimali farki İştikometine doiru ilerlemekt .. 
dir. 

Diğer taraftan Addisababa'da söylenildiğine göre, 
Habeşistanm tabiyesi İtalyan ordulan önünde tedricen 
gerilemek, bunları çete harbleri ile yıpratmak ve arazi
nin müsaid olduğu yerlerde de arkalarına akarak mü
nakalelerini kesmektir. · 

Habeşistan italyan Sefirine 
Hemen Memleketi 

Terketmesini Bildirdi 
Cenevre, 8 (A.A.) - H eş hükumeti ltalyan sefirini hemen Habeı• 

tanı terkctmeğc davet e ı tır. 

Roma, 8 (A.A.) - It ı n n Adisababa elçisinin Habcşistandan çıkma· 
ya davet edilmif olduğuna d r buraya heniız resmi hiç bir tebliğ yapılma
mıştır. Romadaki Habeş elçisi de henüz pasaportlannı istemek için bir 
emir almadığını, fakat bu emri her an beklediğini söylemiştir. 

Adisababa, 8 (A.A.) - Habeş hükumeti Romadaki elçi.sine pasaportla· 
rını istemesi için emir vermiştir. 

Cenevre, 8 (A.A.) - Habeşistan .delegesi, hükftmetinin Italyan elçili 
Vinci'ye Adisababayı terketmesi için emir verdiğni Uluslar Sosyetesine 
bildirmiştir. Uluslar Sosyetesi ge.nc1 sekreterine gönderdği bir notada Ha
nariat diyor. ki: 

"Adisababadaki Italyan elçiliği. Habeşistanda genel düzene karşı kuru) .. 
muş bir entrika, fcıat ve casusluk merkezidir.,, 

Adisababa, 8 (A.A.) - Italyan el~isi elçilik kuriyesinin Ditedavadı 
tcvküıni Dı§ballilnlığı nezdinde protesto etmiştir. 
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Dl1SliNDöKCI; 
EVLiYA ÇELEBiNiN 

TORUNLARI 
İsmail Habibin son kitabı 

Tunadan Batıya, bize, bereketli 
zürfiyeti kesilmiyen bahtiyar 
müelliflerdcn birinin ve belki 
de bir tekinin Evliya Çelebi ol
duğunu bir daha düşündürüyor. 
Muasır Türk nesri onun torun· 
larile doludur: Cenap Şahabet~ 
tinden ve Falih Rıfkıdan İsmail 
Habibe kadar, hatta son eseri 
F rankfurt Seyahatnamesi i le 
Ahmet Haşimi de içine alan bir 
seyahat edebiyatımız vardır ki, 
Türk nesrinin son devrelerinde 
kendi başına, oldukca kıvamını 
ve hüviyetini bulmü"ş, mazbut 
bir faslı dolduruyor. 

Tarım Bakanı 

Adapazarına 
Ciidiyor 

Ne Dersiniz? 
YOL PARASI iŞi 

Falih Rıfkmm Paul Morand't 
andıran çevik zeka yakalayışla
rı ve kavrayışlarile dolu nesri
nin düşündürücü ve zarif aydın· 
lığı istisna edilmek şartile edc
biyatmuzın, tahlili olmaktan zi
yade tasviri, fikirden ziyade ha
yallerle ve mazmunlarla dolu, 
her manzarada, fabrika bacasın· 
da bile bfübül veya karanfil ara
yan bu şairane faslı, an'anesine 
sadık görünuyor. Seyyah ediple
rimiz, yeni bir memleketten zi
yade yeni bir teşbih aramıya 
çıkmış ft"ibidirler. Mesela bir 
Haşimimizin gözünde Almanya 
"içi boş, çürümüş. kurtlu bir el
ma,.dır; bir İsmail Habibimizin 
gözünde Belgrat köprüsü "çelik 
zemberekli bir küheylan,.dır; 
"'kara durur, deniz sallanır, göl 
tepinir.": nehirler, şehirler, ma· 
viler, yeşiller "endamlı bir san· 
lışla,, kucaklaşıp dururlar. Mu
harrirle beraber gezerken karşı
nıza bir köprü çıkmasını bekle· 
diğiniz yerde ekseriya bir teşbih, 
bir otel çıkmasını beklediğiniz 
yerde bir istiare, hatta Berlin 
intıbalarmda olduğu gibi - bir 
medeniyet çıkmasını beklediği
niz yerde de bir serçe kuşu zu· 
hur ediverir! 

İsmail Habibin kitabından, 
frenklerin figure de rhetorique 
diye reddettikleri, fakat divan 
ed.yatmdaıı ve Cenaptan ah.
tığımız için birkaçına zor kıya
bileceğimiz lüzumsuz "'sanayii 
edebiye .. yi atarsanız geriye ta
rih, coğrafya ve fotoğrafya ka· 
Jır! Hemen ilave edeyim ki za
manı mekana gayet kuvvetle 
bağlayan canlı bir tarih. okuyu
cuyla olduğu gibi tabiatla da 
&enli benli konuşan, coşkun ve 
saf bir coğrafya, sinemayı arat
mıyacak kadar da hareketli bir 
fotoğrafya, becerikli bir opera· 
tör eliudc kımıldamasını bilen 
gittiği yerden bize ya manzara, 
yahut ta haura getiren seyahat 
edebiyatımız, yabancı intıbalar 
karşısında ya şekilleri tesbit e
den bir objektif, yahut ta mazi
yi şuur sahnesine çıkaran bir 
hafıza makinesi olmakla kalını.
yarak daha geniş ve içeri pers
pektiflere doğru işliyen bir te
f ek kür dhazı oluncaya kadar 
Evliya Çelebinin muasır türkçe
lere secbest bir tercümesi değe
rini aşmıyacaktır. Fakat, henüz 
an'anesine katacağı yeni kıyme· 
ti bulduğuna hükmedemesek bi
le, satıhta kalan sadeliğine Tağ· 
men, Türk nesrine getirdiği ta-
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Cumbadan 
Rumbaya 

Server BEDi 

Şehrimizde bulunan Tarım Bakanı 
Muhlis Erkmen, yanmdaki tarım uz
manlarile birlikte dün ilbaylığa gel· 
miş ve tarım dJrektörlüğUnde bazı tet 
kiklerde bu1unmuıtur. Bakan. direk
törlükte bazı işyarlarrn dileklerini din 
ledikten sonra saat on ücte aynlmıc;. 
tır. Muhlis Erkmen. gözlerinden ra· 
hatsız olduğu için Fakültede bakımı
nı yaptırmıstır. Muhlis Erkmen. bu 
sabah Adapazarına gidecektir. Bakan 
orada mısır ve patates ekimlerinin 
ıslahı b::1kımından durumu gözden ge
çirecektir. Tarım Bakanı, Adapazann 
da yapacağı 'tetkiklerden sonra Anka
raya dönerek hüktimete doğu t?ezisi
rıin 11onucları ve yapılması gerekli iş
ler üzerinde i1.ahat verecektir. 

Şoförler 
rte istiyorlar? 

Otomobilciler kurumunda. yeniden 
yapılacak o an idare heyeti s~im ha-
2:1rlıklarına ba§lanmı§tır. Son ıcçjlen 
idare heyetinin 9 eylulde fiilen _çekili· 
çi, şoförler arasında enditeler uyan· 
dırmıştır. btifa eden idare heyetinin 
yerine yenisi seçilinceye kadar dört 
kişilik muvakakt bir komisyon idare 
işlerine bakmaktadır. Her defa çok gü 
rü1tülli o"an seçim, bu defa da pek ha
raretli olacaktır. Şimdiye kadar ku· 
rumun başına getirilenlerin muvaffa
kıyetsizlikleri görülmemekle beraber 
heyetlerin sahtmalarına engel birçok 
sebepler vardır. Bu seçimde, intihap 
olunacak idare heyetinin ça lıımasına 
mani olabilecek bütün hailler ortadan 
kaldırılacaktır. Şoförler arasında ça
lışabilecek. kurum üyelerinin daima 
birleşik ve beraber kalmalarını, onla· 
nn iyilik'crini temin edecek bir heyet 
tasarlanmaktadır. Bu heyet. yapacağı 
işleri de kesinlemiş ve şoförler için 
çok esaslı gerekler tesbit etmiştir. Ve 
rilen haberlere göre. yeni idare heyeti 
varidat membalarr arayacak, gezgin
ler işini şoförler lehine düze'tecektir. 
Bazı eşhasın monopolü altında bulu
nan gezginler meselesi, kökünden 
halledilmedikçe şoförlerin kazançları 
düzenlenemiyecektir. Hazırlanan proı 
ram esaslan içinde kuruma verilen 
iıye aidatının aza1tılmaıu. bütçe mas
raflarının kısaltılması. tur. taksi usu
lünün ihdası, düzeltilme üzere bulu
nan benzin satışının cemiyet adına P. 
pılmasının temini. yed'"e1i:. tamir pa~ 
.ıınnm ""tısr "ı;in hir kt>O.n~Qltil tl'Ui.

Ji ve esnafa kredi açılmasıle kurulan 
yardım sandığının esaslandınlması da 
"'ardr. 

Heyeti idare seçimi. 15 TeşriTJiev
velde ba }ayacak. o gün saat dokuz· 
da Bey o ğ 1 u e i he tinde yapı· 

lacaktır. Seçime ayın 16 sında bütün 
Jstanbııl şoförleri girecek ve 17 de 
öğleden ~vvt!l Kadıköy, Utıküdar ta
rafında, öğleden sonra da kurum mer 
kezinde devam olunacaktır. 

Cezalandırılacak belediye 
memur lan 

Ceza az:bıt varakalarını usule aykırı 
tanzim eden belediye memurlarının 
cczalandırlacaığı bir yayımla bildiril -
mişti. Bu bildirme üzerine teftiş heye 
ti incelemelerde bulunmuı. ve bazı me 
murların müruru zamana uğrayan ee 
za evrakında yanlışlıklar görülmüş ve 
bundan başka ceza zabıt varakaları -
nın usule aylan tutulmasında devam 
edildiği anlaşılmıştır. Bunun üzerine 
ikinci defa olarak dün önemli bir ya· 
vım dRha yapılmış ve bu yolda hare· 
ket eden memurların sureti katiyede 
ceza 'andırılacakta rı bildirilmiştir. 

zcliği görmek mecburiyetinde· 
yız 

Peyami SAFA 

Her yıl bu yol parası İfİ halkı. 
tah•ilclarları, ilbaylığı uiraftrrır. 

Ve her ıene bıldır alınan tedbir''!· 
rin yanlıılıiı görülür amma b•r 
türlü onu tekrarlamaktan uaanr 
•elme:ı:. 

Bide yol para•ı tahakkuku mo 
hallelerde yapılıyor. Fakat ika. 
metgah mahallelerinden değil ... 
Umumiyetle mahallelerde. Bu 
yüzden bakınız ne kadar aykınlıh 
lor oluyor. Birisi r>ar. Bi mektep. 
le hocadır. Bir gazetede muharrir 
dir. Kıftn Beyoğlunda, yazın da 
Anadolu yakasında bir yazlıkta 
oturur. Bu aJlam her sene yol pa. 

rasını, hocaf.h ettiği mektepteki 
aylıimclan kerilmek mretile öder. 
Faltat Beyoilundalti mahalle del. 
terine, •aute•İnin bulunduğu Sir· 
lteci tarallanndaki mahallenin 
de/terine ve yazın Qlrduğu aayfi. 
yenin bulunduğu mahalle defteri. 
ne de ltaydolunur. Böylece dört 
yerde yol IJCr•İ•İ tahaklrulı eder 
amma bir lıifiye ait olduğu için 
)'Glnız bir Jela tediye edilince di. 
ier üçü terlıin edilir. Ancak bu 
rerltin muomelcai yapılıncaya ita. 
dar birçok tah•ilclarlar, memurlar, 
Jicler ••lirler. Ver•İ isterler. Ve. 
rilcliii haberini alınca ve.ika arar 
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Kuru4jeşmedeki 
Kömür depoları 
Kuruçeşmedeki kömür depolarının 

halkın sıhhatine zararlı görillmesi do
layııile mahkeme kararile kaldırılma
sı kararla~mıştı. Bu karar üzerine de
po sahiplerinin telaşı devam etmekte
dir. Bunlar, belediyenin evvelce ken
dilerine depolan Kuruçeşmede açabi
leceklerine dair müsaade verdiğini 

gözönünde tutarak bu ani karar üzeri 
ne gene belediyenin depolar için mil· 
sait bir yer bulması gerektiğini ileri 
ıürmektedirler. Diğer taraftan beledi 
ye de halkın sıhhati noktasından bu 
i'e anem vermit ve depolar için mli
naaip bir yer aram.ağa baş'am11trr. Bu 
hususta. ~r~ay ve~ili. Ekrem dUn bir 
..... , ,..,~ ............ _. ,. ... (J . .... .. ,,,. ...... 

" - Depolar halkın sıhhatini boz· 
du~u için timdiki bulunduğu yerden 
başka bir tarafa nakli lazımgeliyor. 
Bunun kin de mUnasip bir yer arıyo
ruz. Nakil vasıtası biterek kömürlerin 
pahahlasmaması için mümkün olduğu 
kadar sahik yakın bir ver bulmak za
rureti vardır. Bu arada hiç şüphcc;İz 
halkın sıhha•i de gözönünde bnhırınu
rulacak ve denotar evlerden uzak bir 
yere ta ınacaktır ... 

Darülacezeye gönderilen 
çocuklar 

Çocukları kurtarma yurduna gön
derilmesi gereken bazı çocukların Da· 
rülacezeye gönderildiği görülmüştür. 
Halbuki Darülacezeye eli ayağı tut
mayan ve çalışamıyacak halde bulu
nan kimseler gönderilmesi lciz:ımdır. 
Bunun haricindeki çocuklar be'cdiye· 
nin Çocuklan Kurtarma yurduna scv
kedilecektir. Bu cihet dün alakadarla
ra yayılmıştır. 

Fındık fiyatı artıyor 
Fındık piyasası oldukça sağlam bir 

durum almış ve dış piyasalarda Türk 
fındıkları oldukça değerli kıymet bul 
muştur. Iç tombul fındık için son edi
nilen 45 kuruş fiyat, 927 denberi gö· 
rülmemiş bir değerdir. Buna, ispanya 
nın fındık ihracatının durgun bir du
rum almaı::ı sebep gösterilmektedir. 

Arada bir, geçirdiği tehlikenin ge-1 
ri gelen korkusu ile gözyaşlan kesi· 
liyordu. Kendi kendine, birkaç defa: 
"Boğuluyordum .. diye düşündü. Hay 
ret ve endişe içinde: 14Ne oldu ba~? 
diyordu, hastalandım mı? Bir yerim
de bir şey mi var?,. 

Sonra geri dönerek bir bardak su 
alıp ıeldi. Fakat lüzum kalmamıştı. 
Cemile kendini çabuk topladı. Seli
min kollan arasında olduğunu hisse· 
dince başı arkaya doğru kayarak ha
fit bir zar anı daha eeçirirken çıra
ğın. içi dikkat, hayret ve merak dolu 
bir bakıtla karşılaıarak sıçradı. ayağa 
kalktı ve dükkandan dışarı Cjıku. 

Selim arkasından k01uyordu. Fa· 
kat Cemile bir sinemanın önünde du
ran taksiye atladı ve başını pencere
den çıkararak: 

Hemen eve gidip yattı. Fakat beş 
on dakika sonra odadan içeriye Mü
rUvvet girmitti. Cemile onu görünce 
gözlerine ina.namıyarak yataktan at· 
ladı ve hava kararmaya başladığı icin 
limbayı yakarak üstüne başına bak
tı: Mürüvvet tepeden tırnaga kadar 
şıktı. 

Cemile parmağını ağıma koyarak 
yarım adım literiledi: 

- Sakın. Mürüvvet? .. 
Diye ba§ladı ve gittikçe artan hay

ret sözünü kesti. Cemile Mürüvvetin 
önüne balclşından her ıteyi anlamıttı. 
Fakat olan olduktan sonra kızı ayıp
lamanın, yahut da kuru nasihat ver
menin onu büsbütün üzeceğini düşü
nerek ıustu. 

- Bana görünme, dedi, fena olu
~·orum. Ben seni aramazsam. sakın 
ıen de beni arama, sakın 1 

Mürüvvet dedi ki: beraber. 

far. Re•mİ dairelerin keatiği yol 
paralarının makbuzu günü günü· 
ne verilmc:z;. O beklenir.. Birkaç 
gitme gelme daha olur. Hem me· 
mur yorulur, hem mükellel yoru· 
lur ve aonunda da bu dört tahak· 
kulıun üç tanesinin boş ve eaaur.z 
olduju meydana çıkmaktan baıka 
bir aonuç elde edilmez. 

Bu fazla tahakkuklann yanlış· 
lığı anlatılınca artık gelecek sene· 
ye onu tahakkuk ettirmemek ve 
isminin hi:z;aaına ( r>ergİsini falan 
yerde r>erir) diye yazmak gerek· 
tir amma bu yapılmaz. Neden?. 
Denildiğine göre mahallelerde yol 
parası tahakkuk defterlerini ya· 
panlara adam baflna beı kuruş ve 
riliyormu~. Eğer bu para gerçelı· 
ten veriliyoraa defteri yapanlar 
İçin r>ergisi baıka yerde verdiğini 
bile bile deftere bir .aürü isim J a:z;. 
mak kaaar tabii birfeY yolıtur. 

Onun içinılir iti yol parcuı l<ıhak-
1ru1rl,arı birtakım hayali rakr;ımlar 
göatermelıte ve bu yü.ulen hem il
baylığı. hem halkı, hem memurla
rı boJUna yormaktadır. lllt İf b~
ce bu defter yazma mtemini kal

dırmaktaclır. Bi11, böyle düıiiniiyo- ı 
ruz. • 

Siz ne dersiniz ? 

istanbul • Paris 
Hava seferleri 

'-1 

Istanbul ile Paris arasında tayyare 
postaları işleten Air France Fransız 
Hava sosyetesi idare heyeti azaların· 
dan General Douval şehrimize gelmiş 
ve dün Ankaraya hareket etmiştir. 
Douval kendisile görüşen bir muhar
ririmize seyahati hakkında şunları söy 
lemiştir: 

- Türk hükumetile yaptığımız ha
va imtiyaz mukavelesi bu mevsim so· 
nunda bitmektedir. Ben bu imtiyazımı 
yenilemek üzere Türk hük(ımetile mü 
zakere ve temaslarda bulunmağa gel
diın. 

General Douyal bundan baıııka ye
ni im~iyu w~z.erinöe h.ıç bir tadilat iıı
... --. ..... ~"'"' V " ,.111!.i ~c.ut ~rtl:ı 
rın her ı kı taraıı da rntmın tcıccı:ıı; gı;: 

kilde olduğunu söylemiştir. 

Yarım tedrisat uıulü 
kaldırılacak 

Eyüp mıntakasındaki 36 ıncı mck· 
tepten l 40 talebe ayni mm takada ki 
37 inci mektebe verilmiş, bu okulda 
tatbik edilmekte olan yarım tedrisat 
usulü kaldtrilmı~tır. Kültür Direktör
Hiğü talebenin 'daha iyi istifadesi için 
oku'larda yarım tedrisat usulünü 
kün olduğu kadar azaltacaktır. 

Yeni ,arap fabrikaları yapılacak 
Son aene'erde memleketimizdeki 

şarap sarfiyatının gittikçe fazlalas· 
makta olduğunu gözönilne alan inhi
sarlar idaresi üziım yetiştiren mınta· 
kalarda yeniden tetkiklere başlamış
tır. Bu tetkikler 5Clrap istihsaline el
verisli ve bu yolda en çok randıman 
verebilecek üziim mıntakasını ııcçmc1c 
içindir. Tekirdağınaaki sarap fabrika
sı şimdilik memleket ihtiyacını karşı
lavacak surette istihsalatta bulunabil
m~ktedir. Fakat ileride memleket ihti 
yacının artmasile bu istihsalin yctişmi 
yeceği anlaşılmıştır. Onun için bu tet 
kiklerin s0na ermesi!~ seçileet-k olan 
üziım mıntakasında ilerideki duruma 
göre bir arap fabrikası daha yapıla
caktır. 

bulduğu h~riflc mi i 
- Evet. 

KUÇUK HABERLER 

• ~oman)'.a ile transit yolu anlaı;
ması Ankarada imzalanmıştır. Bu yol 
ile Orta Avrupaya yapılacak.olan ih· 
racat altı günde bitirilecektir. 

• Istanbul gümrükler başdirektörü 
Seyfi, dün Edirneyc gitmiştir. Başdi· 
rektör, orada birakç gün turizm işle
rini inceleyecek ve lstanbula döne· 
cektir. 

• Yüksek mühendis okulundan bu 
yıl 21 genç mühendis mezun olmuş· 
tur. Yurdun bütün bayındırlık çahş
malannı düzenle ilerletecek olan genç 
ler arasında merhum mühendis Ibra
him Etemin oglu Hürriyet lbrahim 
de vardır. Gençlerimize yeni işlerinde 
basarıklıklar dileriz. 

• Killtür yar direktörlerinden Nu· 
rullah diin Ankaradan şehrimize gel
miştir. Direktör Ankarada ecnebi ve 
azlık okulları kadrosu etrafında Kül· 
tür Bakanlığiyle temaslar yapmı tır. 

• Norveç Universitesi Profesörle
rinden Konrad Nisscn bugünlerde şeb 
rimize gelecek ve incelemelerde bulu
nacaktır. Profesör öztilrkçemizi de ö~ 
renmek istemektedir. 

• Finans Bakanlığı yeni teşkilat 
kanunu projesinin kamutaydan geri 
almdığı duyulmuştur. Bakanlık. bu 
kanunu, son yapılan incelemelerin 
verdiği sonuçlara göre değiştirecek. 
ve sonra kamutaya verecektir. 

• Yunanistanın Dış Bakanlığı müs 
teşan Libcropolo Atinadan fehrimize 
gelmiştir. Müstesarın ziyareti vazife 
suretile değil, şehrimizi gezmek ve 
görmek i~indir. Kendisi pazar günü
ne kadar şehrimizin cami, müze ve gö 
riilecek yerlerini gezdikten sonra Ati
naya döneceğini söylemiştir. 

• Romanya general konsolosu 
Gretzu zevcesile birlikte ve iki ay me 
zuniyetle memleketine gitmiştir. 

• Posta Telgraf idaresi tarafından 
Karaköydc eski Cenyo lokantasının 
yerinde Galata postahanesinin bir şu
besi halinde açılan yeni postahane 
dünden itibaren i e başlamıstır. 

f 

Şahini bahri 
Parc;alandı 

Bundan bir iki giin evvel Tstanbul 
limanına mensup Şükrü ve Ferhat 
kaptanların idaresindeki Şahinibahri 
gemisi Ahtapotu civarında fırtına yü
zünden par!(alanmıştır. Geminin için
de bulunan mürettebat bir hayli uğ
raşmadan sonr:o kurtarılmıştır. · 

36 ,ubeli mektep 

vaıiı" etmektedir. )'ıiicbelerin' riaJôıilı 
bitmış olduğundan bugünlerde ders
ler normal bir şekil alacaktır. Hay
darpaşa ti esine son defa iki şube da
ha ilave edilmiş ve okulun şube ade
di 36 yı bulmuştur. Yeni açılan Kum 
kapı orta okulunda yalnız birinci sınıf 
bulunacaktı. Dün bu okulda bir de İ· 
kinci sınıf açılması kararlaştrrılmı~ ve 
derhal gereken tedbirler alınmıştır. 
E~asen bina durumu elverişli olduğun 
dan okulun her iki sınıfı da bugün 
derslere başlıyacaktır. Gerek bu oku
lun ve gerekse Ortaköy okulunun öğ· 
retmen kadrosu da tamamen harırlan 
mıştır. Okulun direktörlüğüne yalnız 
bu yıl için bir ilk tedrisat müfettişi 
getirılmiştir. Kadıköydc açılan yeni 
orta kulun kayıt işlerile de 11 inci 
mektepteki Maarif memurluğu meş· 
gul olmaktanır. Bütün okulların ge
nel durumu normal bir şekil almak 
üzeredir. 

Ada vapurunda bir ölüm 

Evvelki gün Büyükadadan 1, l 5 se
ferini yapmak üzere kalkan Göztepe 
vapunında bir ölüm hadisesi olmuş· 
tur: Büvükadada oturan 55 yas'ann· 
da Dimitri Feçila apandisit ameliyatı 
olmak üzere Cerrahpasa hastanesine 
giderken kalp sektesinden vapur içe· 
r isinde ölmüştür. Zabıta ölüm etrafın 
da tahkikatta bulunmaktadır. 

olacak? Metreslik mi edeceksin? 
- Hayırı O adam beni alıyor • 
- Nikahla mı? 
- Daha doğrusu alacak ... Şimdiki 

halde beraber oturacağız da ... 
Cemile gUldü. Ayni hikave. 
Mürüvvet saf bir hareketle gözleri

ni açarak sordu: 
- Neden güldün? 
- Sonra alacağına inanıvor mu-

sun? 
- Neden inanmıyayım? 
- Atsa ~imdi alır. 

ŞEKSPIR HOLIVUTTA 
Holivud tarihi, Afrika, AsY't 

Okyanosya, Avrupa falan fili' 
coğrafyasını, insan ruhunu vf 
insan kafasının doğurduğu bif" 
çok şaheserleri altüsteden katle
den bir gözboyacılar dünyası. 
bir acayip salhanedir. 

Şimdiye kadar, bu hokkabaı• 
hk dünyasında Afrika, Af rıkl 
ormanlarının boyalı tahta, be' 
ve kağıt yapraklardan karik&" 
türlerini; kutupların tuz ve naf• 
talinden yapılmış kar yığınlar!" 
nı seyrettik. Tolstoy, Holivud
da adi bir işporta romancısı bİ" 
cimine sokuldu. Ezilen sömürge - . 
ulusları birer kanlı bıçaklı vahŞI 
ve ezen akderili haydutlar birer 
kahraman gibi gösterildi. 

Şimdi de öğreniyoruz -ki, H<>
livud kırılası burnunu Şekspirif1 
kitaptan arasına sokmağa başla 
mış. tistadm, "Bir yaz gecesi ril 
yası,, filme çekiliyormuş. 

Zavallı Şekspir! Asırlarca öll 
ce gelişini müjdelediği bir sos : 
yal rejimin en sonra kendisi~' 
de ne hale sokacağını görseydıı 
onun böyle yürekten, bu kadat' 
ateşli bir müjdecisi olmazdı bel· 
ki ..• 

Orhan SELiM 

Birçok icra memurluiu bot ! 
Istanbul Finans teşkilatında, ier• 

memurlukları kadrosunda birçok bof" 
luklar bulunduğundan binlerce lıra)" 
atan ve tahsili emval kanununa gör• 
haczen alınması gereken birçok vergi 
borWn alınamamaktadır. Haczen a· 
lmması gerekli olan vergilere ait 40 • 
50 bin dosya şubelerde olduğu gibi 
durmaktadır. Bunun sebebi de icra rncı 
muru olacaklar için yüksek ath6il şart 
konmuştur. Halbuki, Univcrsitede ~· 
diğer yükıck mekteplerde tahsil gör
müş gençler ise lcra memurluğun• 
yana§mamakta ve bu yüzden icra kad 
roıundaki boşluklar doldurutamamalc 
ta ve sonunda da icraya kalan vergi· 
ler birikmektedir. Icra memurluğun• 
ya§ı geçmiş birtakım avukatlar istek'İ 
çıkmakta iseler de bunlardan faal bit 
iş alınamadığından reddedilmişlerdit• 
Yüksek tahsil gören gençlere icra nıe 
murluklarmda ilk olarak 2500 asli a1 
hk verilmektedir. Bu aylık bareme g6 
re ileride artmaktadır. 

R~t"l.~~ftı1ttrı ltrmnrcr'1ı nfoa :ı ut' 
kiye belediye kongresi toplanacaktır· 
Kongreye geliri 20 bin liradan çok o
lan be1ediyelcrin başkanları iştirak 
edeceklerdir. lstanbul 1arbayhğı bele
diyeler kongresine verilmek üzere bit 
rapor hazırlamaktadır. 

Adaların ıuyunu temin, ıu 
tirketine bırakılıyor 

BUyükadanın hududunun halled~ '" 
meıJ için Belediyeler Bankaaı~dan 1t· 
tikraz edilecek olan paranın bır kt!nıı 
bu yolda sarfolunaeaktı. Verilen ma· 
Hımata göre aon defa bankadan alın•· 
eak paranm daha önemli yerlere har
canması lüzumlu görülmüş ve ada eıJ 
lan sular idaresine dcvre~ilmişti.r.S~ 
lar idaresi su şebekelerinın takviye.
gereken yerler araamda Buyükada:1ırı 
su derdini de halletmege çalışaeaktJf• 

Ekmek fiyatı artmadı 
Belediye narh komisyonunun e'ı« 

mek ve francala fiyatlarını arttırdığı 
yazılmıştı. Dün aldıgırruz malumat~ 
göre komisyonun bu kararında b~r 
yanlışlık olduğu anlaşılmış e beleoı• 
ye ekonomi direktörlüğünün de yal"' 
tıgı incelemeler sonunda bugünkü ek* 
mek ve francala fiyatlarının eski fi· 
yatta bırakı'ması kararlaştınlmıştıt· 
Ekmek fiyatları artmı~ de ildir. Ke1 
fiveti tavzih ederiz. 

- Söyle allah aşkına .•• 
-Hiç. 
- "Benimki., filan bir şey dedit'-

Sövle. Söyle ki ben de sana bir 1ef 
haber vereceğim. 

- Ne haber vereceksin? 
- Dedikodu var. 
- Kimin için? 
- Senin için. 
Cemile kaşlarını çattı: 
- Nedir? 
- Sen söyle de ben de aöyli)"e' 

yim. 

- Evet ama... Şimdi... Şimdi bir 
- Hayır, evveli sen söylet 
Mürüvvet çantasını açarak Cemile' 

den aldığı yüzüğü iade etti: gelinlik lclzı var. Onu evlendirmeden 
evlenmek istemiyor. 

- İnşallah. 
MürUvvet, imkansızhklan hisset

mekten gelen bir tevekkül ve ıcayıt
sızlık içinde omuzlannı kaldırar~k: 

- Vallahi bilmem. dedi, belki 
"Sen haldısın. Belki almaz:. Ama ne 
yapalım? •. Biraz parası var işte .. 

- Hep o gözü kör olasıca para. 
Kaç yaşında herif? 

-:- Kırk, kırk beş. 

- Aklımdayken bunu vereyiı* 
dedl, görüvoraun ki lüzum katmaclSı 
Fakat o iviliğini hiç µnutamam. 1r 
şekkür ederim. 

Cemile yalvardı: 
- Beni sevivoraan bu hediveıJ 

kabul et. Tak parma~ına. beni ahtıt' 
larsın. 

Mürüvvet tereddüt cdi}•ordu. 
Cemile yüz:üğü kendi e\ile MürU~ 

vctin narmatına ~eçirc-rck : Ve otomobilin içine gömülerek du· 
daklarını kemirdi. Bu, araba hareket 
edinceye kadar, hıçkırıklarını tutmak 
içindi; birkaç saniye sonra boşandı, 
ıcsslz. fakat bot g8zyaşlan ile ağladı . 

- Ben ıana veda etmeğe geldim. 
Bu mahalleden çıkıyorum. Şiş!ide. 
Ahmet bey sokağında bir apartıman 
tuttuk, braya gidiyoruz, annem de 

- Hayrola? .• 
- Anlamışsındır. Senin gözünden 

bir şey kaçmaz. 

Cemile biraz düşündükten sonra: 
- Neyse. gene bu daha iyi 1 dedi. 

öteki tUrliı sürünecektin. Şimdi ne 

- Benimkinden genç. 
- Ne dedin? 
- Hiç. 

- Kabul etmezsen darılırım. detfj-

1 Arkası ..-•' 
- O herifle mi? Kılavuz karının 

.. 
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Niksar Ovasında Yeni Ekim 
' 

. Niksar, (Özei aytarmuz bildiriyor) - Adana tecimenlerin
den bir gnıp buraya gelerek Niksar pirinçleri üzerinde incele .. 
melerd~ bWuımıuştur. Duyduğuma göre, günden güne rağbet 
kazanan Niksar pirinçlerinin ekimini büyük bir yekfula ulaştır
mak istiyen bu heyet, civar ovalarda zer'iyat yapacaktır. Teci
menler'in, sulama işleri ile de aynca meşgul olacakları anlaşıl· 
maktadır. 

Bozulan Köprü Tamir Edildi 
Adana, (Özel aytarımız bildiriyor) - Bahçe ile Mamure is· 

tasyonları arasındaki köprii, son yağmurların tesiri ile bozul -
muştur. Gönderilen ameleler bozulan köprünün tamirini bugün 
bitirebilmişlerdir. Malatya ve diğer trenler bu akşamdan itiba· 
ren aktamıasız işlemeğe başlamışlardır. 

Antep ilbayının Beyannamesi 
Antep, (Özel aytarımız bildiriyor) - Kaçakçılık vak'alan • 

nm önüne geçmek üzere yeni birçok tedbirler alınmaktadır. Il
bay Ali Rıza Çevik. halka dagıttığı bir beyannamede kaçakçı -
hğtn kötülüklerini saymış, herkesi savaşa çağırmıştır. Bu yıl 
kaçakçılarla daha sıkı bir mücadeleye girişilecektir. ' 

Mersinin Hayvan ihracatı 
Mersin, (Özel aytarımız bildiriyor) - Eylül ayr • içerisinde 

iskelemizden yabancı ülkelere 14580 koyun, 11230 keçi, 1273 baş 
küme'S hayvanı sevkedilmiştir. Ayrıca 6260 kilo tuzlu balık gön 
derilmiştir. Bir aylık ihracat yekunu kıymet itibarile 130 bin li
rayı geçmiştir. Bu ayın sevkiyatı geçen avdan 6 bin baş fazla 
olmuştur. 

Bomba ile Bahk Avlayanlar 
İzmir, (Özel aytanrnız bildiriyor) - Son zamanlarda balık 

yataklarını kurutacak şekilde balık avlandığı görülmüştür. Li
man re!sliği!. hu gibiler hakkında şiddetli takibat yapılması için 
llbaylıga muracaatta bulun.muştur. Bomba ile ve sair tahrip edi 
ci vasıtalarla avlananlar ağır cezalara çarptırılacaklardır. 

70 Bin Çift Göz Tedavi Edildi 
• Ante~, (Ö~I ~y~arımrz b!ldi~yor) - Trahom sağlrk yur. 
dunda hır yıl ıçerısinde 70 bın çıft göz tedavi edilmiştir. On 
dört yatağı bulunan yurd, şimdilik ihtiyacı karşrlama'ktarlır. 
Traho~ mücadelesi, çok iyi bir şekilde devam etmektedir. Sey
yar mucadelc heyetleri, köylere kadar gidrek trahomlu hasta
ların tedavisi ile meşgul olmağa başlamışlardır. 

Antepte Biçki Dikiş Sergisi 
'Antep, (Özel aytarımrz bildiriyor) - inci, biçki ve dikiş yurdu 

taraf mdan halkevinde a.çrlan sergiyi dün on binden fazla yurttaş 
gezmiş, büyük rağbet kazanmıştır. Yurt, bu yıl yirmi beş mezun 
vermiş ve tahsil müddetine altı aylık staj ilave etmiştir. 

Sergiden bir kö§e ..• 

No.144 

YOSMA! 
Etem lzzet BENiCE 

Belki sen öleceksin, fakat ben 
yaşryacağım!' 

• 1 ~ • 1 • • 1 • • • • 

• ~ • • ! 1 • 1 • • • • 

tspekter Yosmanın ozunu 
veren mektubundan ikinci bir 
parçayı okuyordu: 

"Fazıl, belki soracaksın: 
- Bana vardıktan sonra hiç

bir şey kalmamış demekti... 
Orospuluktan, erkek kucakla· 
rmda dolaşmaktan, zekanı yor
maktan, hüviyet değiştirmek
ten, kıhktan kılığa girmekten 
Jrnrtulmuştun. Geçmişini ben 
bilmiyordum, sen de saklıyabili
yordun. Neden bana kıydın, ne
den bu varlığı kendine yeter 
bulmadın?. 

Bima inan ki, hakikat ıbu de
gilcfir. Seninle evlenmek, bollu
ğa, güvene, yuvaya, ideal varlı
ğa çıkmak değildi. Ben yine eti· 
ııi işleten, yine sütünü sağdıran 

bir inektim. Geride her saniye 
beni ölümle, ortaya çrkannakla, 
kepaze etmekle, yüzümü ustura 
ile doğramakla korkutan bir 
Hüseyin vardı. Ona sağmallık 
ve para hamallığı etmek gerek
ti. Onu yapamadığım gün beni 
ele verir, seninle kurmak istedi
ğim yuvayı hemencecik yıkar· 
clı. Eğer bir gün hiç ummadı
ğın bir anda: 

- Kann orospudur .• 
Deselerdi ve bunu da bütün 

belgelerile gozunun önüne 
koysalardı benimle yaşamağa, 
benimle karılık kocalık etmeğe 
acaba bir saniye için dayanığın 
kalır mı i eli?. Sa:km: 

- Kalırdı .. 
Deme en büyü1k yalan olur. 

Onun içindir ki benim kurtulu
şmnun tek yolu her şeyden, ter 
pundan birden kurtulabilmekti. 
Ve.. bunıın için de para lazım
dı. Hani şu insanlara boyun eğ
diren, en dik başları yere baktı
ran, vicdanları satan, prensiple
ri, seciyeleri, fikirleri, hatta ye
rine göre insanlığı ve bütün hü
viyetleri satın alan parrrra yok 

----~~ bir lnkdlb olan muhtqem mUzik•el eaerler 
BAHŞiŞ VE PR00RAM ÜCRETLERi TAMAMEN KALDIRILDI Arapkirde Bir 

Orta Okul 
Açılmalıdır 
Aı-apkir, Ozel eytanmız yazıyor: 
ilçemiz ve çeY1'e5inde ikiıi tam teş 

kilatlı altnı köy okulu olmak üzere 
aekiz oln.ıl varchr. Birkaç yıl evvel iJ. 
çenin 18 okulu varken lağvedile Iağ
vedile ancak sekiz Okulu kalmıştır ki, 
hu da ihtiyacı temin ebnemektedir. 
llçede her yd ulus okulu açılmakta • 
dır. Okumaya pek heveali olan halkın 
yüzde 90 nı okur yazardır. Bu yıl tam 
teıkilath iki okul 36 mezôn vermiş • 
tir. Bu miktann gelecek y.rl SOye 
çıkacağı tahmin edilmektedir. ilk °"' 
kuldan mezun olan talebelerden en 
fazla 5 kiti Ot'bl t.ahıil İçin harice gi. 
decek finan.W kudrettedir. Bu sebep 
ten blll"Ada bir orta okula fazla ihti
yaç vardır. Arapkir; Kemaliye • A • 
im; Keban, Divriği gibi önemli yerle 
rin vaeatında olmaımdan, burada açı· 
lacak bir orta. okuldan bu yerler ço • 
cuklan da istifade e~. 

ilçe merkmndeki okulda bir hi -
!nf.Ye bey'eti vatdn-. Bu teşekkül oku 
la devam eden fakir çocukları giydir • 
melde beraheı- okul artırma ve ya,r. 
dan birliği de 30-40 kadar fakir tale
benin. blem, defter ve &aire gibi ih ti. 
ya~larmı temin ebnektedir. 

Himaye hey'eti Eakir yavrulan dü. 
fÜDrnekle beraber okul binasının da 
tamirini yapmıı ve 400 lira kadar bir 
para aarfOderck okula içme getinnit· 
tir. 

Çocuk Kamplarında 
Kt?y "ocukları 

nn 

İzmir, (Tan)' - Bu ytl ilbaylığın 
on altı yerinde kurulan çocuk kamp
larında 825 köy çocuğu birer ay ka • 
larak ıağlık şartlan içinde bakılm1ş • 
tır. Çocuk kamplanndan elde edilen 
randman çok iyidir. Fotoğrafta, Tire 
merkezinde kurulan çocuk kampında 
köy ~ocukları sabah kahvaltısında gö
rtilmektedr. 

1 K Ü ç-'u-·· -K-TELG.RAF~ 
J HABERLERi 

• l;;i;:-(T;·;) q=wj'~;;-;an~-
kulu yar direktörü Ali Rıza, Konya 
san'at okulu direktörlüğüne atanmış
tır. 

• Sivas, (Tan) - Fevzi Paşa oku
lu öğretmenlerinden Mehmet, Ziya 
Gökalp okulundan Zehra ve lemet 
Pa~a okulu öğretmenlerinden Ziyaya 
birer takdirname verilmiştir. 

• Sivaı (Tan) - Oray işleri için 
btanbula giden şarbay Hüseyin Veli 
Görlebök şehrimize dönmüşlerdir. 

mu, bana da lazım olan işte oy· 
du. Seni yalmz bunun için kan
dırdım, sana yalnız bunun için 
karı oldum. Ve.. bütün paranı 
aldım. Böyle söylerken sana acr
mamak elimden gelmiyor. Fa
kat, inan Fazıl. bana da hiç acı· 
yan olmadı. Hüseyin'den başh
yarak kucağına çıktığım herkes 
bir gtilücük gibi yüzümde dağıt
mağa çalıştığım acılarıma, göz
lerimde buğulanan sızılarıma 
bakmadan hep etlerimi kapışma 
ğa kalkıştılar. İlk para ile satıl
dığım banka direktörü bile Hü
seyinlc ccdelleşmeme bakma
dan ve: 

- Niçin sakınıyorsun, neden 
tersleniyorsun, sen kimsin, ne
sin, ne diye ağlıyorsun?. 

Diye bir kere bile sormadan 
yer yer yakaladığı körpe etleri
mi ağzına götürmekten başka 
bir şey yapmadı!, 

İnsanların ve onların kurdu· 
ğu topluluğun karakteri o kadar 
bayağılaştı, o kadar alçaldı ki, 
vicdan, erdem, alınteri, çalış
ma, seciye, yardım, iyilik söz
Iiiklerde pusuya çekilen kelime-

sAGLIK 
O{\pTLERi 

LJ!ı: 

AKSIR!ÖA KARŞI 
Aksmk, insan yalnız bll§ına oldu

ğu vakit ve ü~t üste olmamak §arti
le, iyi bir şeydir. Nefes boruları dol
muşsa, onları boşaltmıya yardım 
eder, insana ferahlık verir, burunda
ki, boğazdaki tozları çıkanr. Eski 
zamanda aksıran kims&lere, kendile
rini tebrik eder gibi. arapça bir söz 
söylenilmesi de bundan ileri gelmiş 
olsa gerektir. 

Fakat insan başkalarının yanında 
aksmnaya mecbur olursa az çok ayıp 
sayılır. Hele üst Uste gelirse, karşı• 
mızda bıılunanlarm haklı olarak can
lannı sıkar. Zaten Ônlar için tehlike
li de olabilir. Nezleler çok defa böy
le aksmkla başkalarına bulattrğı gi
bi. grip ve verem mikroplan da aksı· 
rıkla bulaşabilirler. 

Üst üste aksırmak, ak9ıranrn ken
disi için de sıkıntılı olur. İnsana ne
fes darlığı, içine sıkıntı verir. Akst
rık pek zorlu olursa altına kaçıranlar 
bile vardır. Gene zorlu aksırık üzeri
ne burundan ve göğüs borulanndan 
kan boşandığı d<! görülmüştür. Yazın 
uzun süren nezlelerdc aksırıklar pek 
çok geldiğinden pek zahmetli bir ne
fes darlığı olur. 
Aksırık türlü türlü sebeplerden ile

ri gelir. Fena bir koku insana abırık 

f"ıııııuı 1111111111111 ıııuııııııııı'\ 
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gene aksırık gelir. Kulağa bir şey = T .. rk H K 
kaçsa, göz herhangi bir şeyden tah- = u ava urumu 
riş edilse, dudaklar bir §eyden acısa, = 
ayaklar üşüse insan aksırır. = B • • • • k p • 

Fakat aksırık sebepleri arasında en 5 uyu 1 yan g osu 
önemlisi §ilpheeiz nezledir. Yaz nez- 5 
lesiııi insanı daha çok aksrrtırsa da be == Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir 
reket versin yaz nezlesi daha azdır. 
Onun için aksırığın en büyük sebebi = 19.cu tertip 6.cı Ke9lde 11 1. el Teşrin 835 dedir 
sonbahar ve İstanbulda ilkbahar gibi = B •• •• 
sık sık değişikli mevsimler nezlesi- = u y u k i k r a m i y e 
dir. ::: 

Aksırığa karş? ilaç da yok gibidir. 
İnsan yalnız başına bulunduğu vakit, 
aksırıktan biraz da keyif duyarsa, 
bol bol aksırabilir. Nezlenin başında 
"'ra!l.aivisi. evinde, x ataihnda kalarak an lt ldnat. "~"" •• " .. a •. 

Ancak. evde, yatakta kalmağa va· 
kit olmaz da. insan yabancılarqı kar
şısında aksrrmaya mecbur olursa şu 
çareyi sağlık verirler: 

Daha burun ka§ınınaya başlayıp 
da. aksırma ihtiyacı başgöstcrince 
şehadet parmağının ucunu burnun 
kaşınan tarafınrn lizerinc kuvveti-' 
ve sıkıca bastırarak burun kemiğini 
sıkıştırmalı; kaşınma geçinceye ka
dar parmağı öylece brrakmalr ..• Uta· 
nacak kimselerin RrJısmda parmağt
nt burnun Üzerinde tutmak da pek 
tcrpiyeli bir hareket sayılamazsa da, 
gürültüyle aksıvnaktan ise çok eh
ven olur. 

Enfiye çekerek aksıranlara tabü 
sözümüz yoktur. Onlar, zaten akl!II'· 
mak keyfi içi~ enfiye çekerler. 

Lokman Hekim 
~ıl9tl~ ...... 11...-tıııı-ıaı~·-.---.... 
TIFOBIL Dr. Ihsan Sami 
Tüo ve paratifo hastalıklarına tu
tulmamak için ağtzdan alman tifo 
haplandır. Hiç rahatsızlık vermez. 
Herkes alabilir. Kutusu 55 kuru. 

--·••ta.-
7822 

ler oldular. Topluluk şimdi tek 
şeye inanıyor: Parrrra. Ve .. tek 
şey için yaşıyor: Menfaat. Eğer 
muztarip kütlelerirt kalkınması 
bir gün bu baş döndürücü yaşa
ma hırsmı karşılamazsa insan
lığın sonundan korkulabilir. Ve 
ben bütün bunlar karşısında, 
inan ki Fazıl sana yaptığımı 
vicdansızlık bilmiyorum ve ken
<l imi bir günah altında saymıyo
rum. Yaptığımın izahı şudur: 
Ben alnına kendi isteğile değil, 
el eli ve zoru ile vurulan kötü 
kadın, kötü insan damgasını ka
zıyıp atmak ve bayatı yenmek 
için seni buldum, paranı aldım. 
Bu, derdimi sana açtığnn gün 
senin de belki bana yapabilece· 
ğin bir karşılıktı ve yapman ge .. 
rekti. Çünkü, ·ben bir orospuy
dum, fakat, orospu yarattlma
mıştım, orospu edilmiştim ve 
orospu yaşamak istemiyordum!. 

V c .. yine inan ki Yosmanın öz 
hüviyeti~ öz dileği budur ve sa
dece ona kavuşuyor. Eğer: 

- Kötüyü iyi etmek :insanlı· 
'ğın ödevidir. 

Prensipi tarihin malt olma· 

1 A!!_·~~ ~2!~~.1~~j~~.1_!o.ooo 1 
5 iki 1nUkifat vardır. jl 
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POLiS \ Cumuriyet Halk Partiıindelq 

e Çengelköyünde Hamamçeş n·· C dHünPkül.l t~pklanhJ ·ı b ı:.-
~ un . . • yon uru u, l c;e a~ 

me sokagında oturan kasap kanları ile, genel bir toplantı yapmr~ 
Kadriyi hallaç Hasan Tahsin bı- ve şu işlerj görüşmüştür: 

k1 ı k • A) 20 Hkteşrinde yapılacak nüfu• 
ça. ~yara amış ve .açmak ıste· sayımında, sayım işlerinin eksikeiı v• 
mıştir. Hasan Ta.hsın, yakalan• tam yapılması i~in bütün parti örgU• 
mIŞ Ve tahkikata başlanmıştır. tü~ün dikaktli, devamlı yardımınıO 

• H 1. F . d T . gaglanması, 
a ıç enerın e ekirsa· B) 29 Te§riııievvel Cümuriyet bay• 

rayda Kazmacı sokağında otu· ramında, parti kurağlarınd.a, Halke\I' .. 
ran meşhur et kaçakçısı Vasilin !erinde, yapılacak kutlama işlerini11 

l·nde karak t g·· ın· mu··ş e • programları ile, Halk kilrr.ülcrinin yet 
e ı 3 e or v e · ı · H Ik h · ı ri . leri, kürsü komıte erı. a atıp e 
vınde de ara~a yapılmıştır. Yo~ konuları üzerinde görüıülmüş, karar• 
lamada 72 kilo kaçak manda etı lar verilmiştir. 
bulunmuş, müsadere edilerek 
kaçakçı hakkında tahkikata baş· 
lanmıştır. 

• Büyükderede Çayır başın· 
da oturan Mustafa! Bayram, 
Mehmet Gülsüm ve Ayşe bir ço-

mışsa sen paranla işte bunu yap 
tın, bir kayıbı kazandırdın Fa
zıl!.'" 

• • • • 1 1 • • • • • • 

• • • • 1 • • • • • • • 

• • • • 1 • • 1 • ~ • • 

Polis ispekteri: 
- Kah .. kah .. kah!. 
Güle güle, ve: 
- Bak hele neler yumurtla

mış?. 

Diye mektuptan bir başka par 
çayı okudu. 

"Fazıl bugün şöyle söylüyor
dun: 

- Yaztlt, çok yazık. İnsanlar 
bir a§k uğruna böyle her şeyle
dni verdikten sonra bile demek 
ki, yine gülünç olmaktan kurtu 
'amıyorlar! Aşka biz, sahip ol
mak ihtirası .. Diyoruz. İhtiras 
aslında gülünç olan şeydir. O 
halde aşk ta gillünçtür. Aşrk o -
anlar ise büsbütün gülünç olan 
ardır. Zavallı aşıklar, insan ka
rikatilrii hastalar. Para, mal, 
ıağlık, güç, hayat hepsini ver, 
sonunda kulaklarım yırtan yal
nız bir kahkaha olsun!. 

Fazıl görüyorsun ki, bu söz • 

cuk meselesinden kavgaya tu• 
tuşmuşlar ve biribirlerini sopa 
ile yaralamışlardır. Kavgacıla• 

rm hepsi yakalanmıştır. 

.erini kelime kelime aklnnda 
tutmuşum, hiç unutmamışım• 
O gün sana ne dedim bilmiyo • 
ruın! Fakat, bugün asıl düşün• 
düğümü söyliyebilirim: Seniıı 
tarifini yaptığın aşk kimler içill 
dir biliyor musun?. Senin gibi• 
ler için. Yani bir taraflı ve anor• 

mal aşk sahipleri için. Güve • 
nim var. Sen beni delicesine se
viyorsun. Bunu çok denedim· 
Bu dakikada bile içim sızlaya 
sızlaya senin bu iç yaranı duyıJ 
yorum. Fakat, ne yapabilirim ki 
ben seni sevmemiştim. Sever 
gibi görünmem sadece Yoşma .. 
nın bir değişik yüzle görünmüf 
olması idi. lnsanlann her gün"' 
kil iki yüzlülüğünü göre göre 
~una alışmış olmalıydın. Fakat, 
sendeki öz insanlık yapısı, te -
miz duyg..ı bu görgüye ön ver ... 
mcdi !. Oysam ben bambaşka dı. 
şünüyorum; ihtiras .. Besler. ta• 

zeler, diriltir, pişirir, hızlandı "' 
nr. Aşk eğer ihtiras ise onu ku~ 
ula.malıyız. Her yaratılı~ta ihtı 
ras olduğuna göre aşk ta var dt" 
mektir., 

{Arkası varJ 
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Fransız gazetelerinin yazdıkları 

iCMAL 
FRANSA CEVAP VERDi 

il Tngi)tere, ltalyaya lcıa.rp müeyyide. 
ferin tatbikı için Fransayı ıa.doştum
~ Fransız hükürr.ıeti lngiltereden 
\u suali zoı:mu!tu: 
' - Fransa Habeş işinde müeyyide. 
Jcrin tathikmn razı oluna, İngiltere 
'de Orta Avrupa istatükoıunun mu
lıafazası için müeyyidelerin tatbikma 
tnuvafakat edecek mi? 
ı İngiltere Fıransanın bü ceva.bma 
b~ı ıcevap vererek, Avrupa kıt· 
~srnd yeni ~3hhüt1~ giri~ is· 
ltemcdiğini an1abmştı. lngilteren.in 
lcevabı F.-.anıayı memnun etmedi. 
Çünkü Frnnıanın !hedefi, Habet da· 
Jvaıınrn lngiltdc için ihdas !ettiği 
~üıkülattan bilis tifadc l ngifüıleri 
ıA~pa lk.rt'aunda istatükoyu muha· 
(aza için da.ha geniş taahhütler kabu· 
f Üne İmale etme'kti. 
• Aradan bir hafta geçb'.kten l.anra 
ilngilterc <de Fırıangs;ya bir' ual !sordu. 
l!ngiliz donanmasmrn Akdenize top
landığı mıı.IUmdur. Uluslar Kunımu 
'tnüeyyideleır lha'k'kmda bir karar ver· 
'11ezden ;evvel, 1 talya, <doruınması ve
wy&hut hava uvvetlerile bu donan· 
maya tııarnız decek otuna, Fransa· 

ı 
ınrn lnıriltereye yaNlnn ıedip 1etıniye· 
ıceğini lngiltere öğrenmek istediğini 
'F'ransaya i>ildirdi. Fıransanın bu .ru
nle kar§r verdiği tcevap ıda lnciltere
'Y"İ memnun ıctmemiıtir. Çünkü ajanı 
ıtelgraflannm lbildil'Cliğine •göre FTan· 
ısa evvelce ıbir suııl ısıormakla Varmak 
iatıediği hedefe bu .defa bir ıce'W!p ver. 
mek suretilc vıuma'k ıstemiştir. Fran· 
u cevabında qağı yUkan cliyw ki e
ğer İngiltere Avrupa kıt'aamaa yapı· 
lııcak ta.aıTuzlan ka111 F ranaaya ynr 
idım dmeğe ihazrna,. Fransa da Ak
ıdenizde lngiltercye !)'ardım retmefe 
tııuvafakat cClccekti.r. 
ı İngilizler FıranSMm bu c:evahmı 
lcaçamakh lbu1uyorlar. Tıpla Fransa· 
ınm kendi cevaplmmı lka@maklı bu.1-
idu !hı gı"bi. 

;ngiltere ıile lr-'ırıansa arasmdaki bu 
• ual v.c cevapların istihdaf ıettiği ga
!YC §Uclur: Fransa orta Avrıupa ista· 
ltükosunun Jcorunmaııında lngiltere
ınin yardunım ~in !etmek istiyor. 
Bu vadi verirse, mi.akın miieyyide
iJerini tatbikte sonuna kadar gideceği 

ibi, Akdenizde de lngiltereye yM!dı· 
n-ıa muvafakat edecektir. iFakat İn· 

iltere bundan açınıyor. Çünkü Al· 
manyayı gÜcenclinnek istemiyor 

~"Hiılhıl!iiti~~llA~ 

'Vaziyeti idare ~tme.'lc -sıy~mı gÜ· 
ıdüyor. Bu iki yüzlü sryassdrr iki 
iFransayı lngilterede.n .çevllmiı ve 
lltalyuı ile ~do1aş bir İttifak 
rva.pmıya ıevketmi tir. Fransızlar, 
iita1ysya kartı miieyyide tatbila u
"irarmda Fıransayı ltalyadan ayırmak 
Öçin t ngilt~ ıtam.fm<lan tertip edi· 
~n bir hile ıaezmciktedirler. Bunan 

'açindir iki Fransanın 1 ngiltereye w 
llngilterenin Fransaya .sordukları kar
~ılıklı sualler ve aldıkları cevapla'I", 
iFransa • lta.lya ldostluğuım ldaha zi. 
tyade ıbıkviyeye yardım ıetmiıtir. 
' lA. Ş. E. 

Sovyet 
Sporcuları 
Geliyorlar 

Moskova, 8 A.A. - Elli fut· 
bolcii, güreşçi, tenisçi ve eskrim 
ciden mürekkep bir spor heyeti 
bugün Türkiyeye hareket et
miştir. Yanlarında beden terbi· 
!Yesi yüksek meclis başkam 
\Mantsev bulunmaktadır. Kendi· 
:lerini istasyonda Moskovanın 
spor kurumlan erkanı ve gaze. 
4eciler ugurlamışlardır. 

Pravda gazetesinin 
Bir yazısı 

Moskova, 8 (A.A.)" - Pravda ga-
2eteai son Mneler içinde Türkiye ile 
Sovyet Rusya araeında çok sıkı killtilr 
bağlarının ~aratılmış olduğunu ve 
iki memle~etı~ bUyük !hail< yığınr 
is;inde getu hır spor hareketinin ya· 
~kta olduğunu Yazdiktan sonra 
diyor ki: 

Zecri Tedbirler Hazır! 

Uluslar Asamblesi Bugün 
Cenevrede Toplanıyor 

Aloisi Bir Nota Verdi 

.... aiğini göstermekte.rur. • .. 
Aloisi Uluslar Sosyetesının İtal

yaya karır usule yumıyan bir talom 
metotlar kullanmı§ olmasına teessüf 
ettikten sonra hlikiımetinin bu hu
susta ileride ic.apeden kararları al· 
mak hakkını muhafaza ettiğini söy-

Uluslar Soıyeteaincle ltalyan dele
gesi Baron Aloin 

Oenevre, 8. A.A. - Uluslar Sos· 
ıYeteai Genel Sekreterliği, yarın öi· 
leden 1<>nrıa toplanacak Aıambı]e he· 
yeti umumiyıesinin toplanhnna ait 
ıh.azrrlrklnrl.a metgul olmuıtur. 

Elkonomik ve finansal müeyyidele
ri tnrif ve tayin edecek teknik kemi· 
tenin çalıımasna yalnz müeyyidelere 
ta'r&Ete:T olan devletlerin İ§tirak ecfe. 
ccldcri sanılmaktadır. 

italyanın tehir 
istiyen notası 

Cenevre, 8.A.A. - Aloisi, Uluslar 
Sosyetesi Konseyine bir nota vermiş.
tir. Bu notada Altılar raporu mili:a
keresinin tehiri talebinin Konsey ta
rafından reddedilmesi üzerine İıal
yan tezinin izahından bir fayda um· 
madığını, çünkil tehir talebinin bu 

lemektedir. _......_ 

• 
Cenevre, 8.A.A. - ~loisi Konse

yin dUnkü toplantı~ın.da takip edilen 
usulü protesto etmıştır. 

Aloisi vaziyetini izah etmek W:e· 
re Kons~yin bugiln öğleden sonra 
toplanmasmı istememekte.fakat yar1n 
Asamble önünde izahatta bulunmak 
hakkını muhafaza etmektedir. 

Ekonomik eksperler 
Cenevreye geldiler 

Londra s.A.A. - Fransız: ve İn
giliz eko~~mik e~~pe.~leri Cenevrcye 
gelmiş!erdır. Bugun oğleden sonra, 
zecri tedbirler mesdesini görüşmek 
üzere toplanacaklardır. 

Yunanistan tedbir
lere iştirak edecek 

Atina, 8. A.A. - Yunanistan dış 
işleri bakanı_ ~aksimos Ccnevreye 
hareket etmıştır. 

Maksimos. z:ecri tehirler hakkında 
bir karar verecek olan Uluslar Sos
yetesi Asamblesine iştirak edecektir. 

Hükfunet çcvenlerinden öğrenildi
ğine göre, Y unnniıta.n1 1Jlu5tar Sos. 
yet.esi üyesi ııfatiyle, zecri tı::dbirlere 
iıtirek edecek ve bu husustaki dunı
nnınu, diğer Balkan Antantı devlet. 
lerinin dunımuna uyduracaktır. ' 

Amerika 
karışmıyacak 

izahatın verilmesi maksadiylc iste- Nevyork, 8.A.A. - Nevyork Ti-
nildigi bildirilmektedir. mes gazetesinin yazdığına göre, A-

Yine notada bildirildiğine göre, mcrika, Uluslar Sosyetesi tarafından 
Konseyin alınış olduğu karar. kendi· tatbik edilecek olDn ekonomik ve fi. 
sinin meselede en ziyade alakadar nansal zeerl tedbirler oro2'.ramına ka
olan tarafı dinlemcğc lüzum görme· :nşmıyacaktır. 

t-t-<Ar<"ISIZLAR CEVAt-" VERDıLER 

Cevap Londrada iyi 
Bırakmadı 

Bir 
Tesir 

Lonclra, 'S.A.A'. - Bazı noktalan
nrn ihtimamla incelenmesi ve aydın· 
latılması gereken Fransız cevabı üze
rine, 1ngiltere jJe .FJ"ansa arasında 
yeni bir fikir teatisinde bulunulmast 
b~~enmektedir. Sanıldığına göre. 1n 
gılız hükumeti, Fransz: görüşüne ta
mamile iştirak etmeden evvel bu du
rumun daha açık bir §ekilde belitil
mesini di!cme~tedir. 

Londra, 8.A.A. - Prcss A·ssocia
tion'un diplomatik muharririı Fran· 
6anm lngiltereye verdiği c:evabi nQ· 
ta hakkında diyor ki ı 

kine kalkmadan yapılabilecek hi~
bir tedıbiri dilşünmemektcdir. İşte, 
Fransız hükumetinden sorulan şey, 
böyle bir durumda böyle biır tecavü
ze "karşı durmak için Sosyete üyeleri 
nin kartılıklı yardım edip etmiyecek 
!eri meselesi idi. Verilen cevap, ln
giln hükumeti tarafından düşünülen 
ihtimale kalfll verilmiş bir cevap de
ğildir. Bu cevap, avrıca ü;erinde sı
kı incelemeler yapılması Iazmı gelen 
başka durumlarla llgili bulunmakta
dır.,, 

Daily Hcrald ise şöyle iiemekte· 
dir : 

•• Fransız notaSI, gayet ihtiyatlı 
bir "evet" ile cevap vermekte ve 
İngiltereyi Akdonize harp gemileri 
yolla tan hakiki 6ebepleri temamen 
yanlrş olarak tefsir etmektedir. Bu 
yanlış tefsir, ihtimal ki, dü~ünülcrek 
yapılmış bulunmaktadır.Herhalde bu 
cevap umumiyet itibariyle hükumet 
çevenlednce memnuniyet verici gö· 
rülmekle beraber bazr noktaları ay· 
dınlanmağa muhtaç telakki olunmak 
tadır. İhtimal, İngiltere Fransa tara· 
fından mevzuu bahsedilen çok önem· 
li bazı meseleleri aydınlatmak için 
yeniden bir eoru serisi verecektir.,, 

Daily Tcfegraph ise aıağıdaki fik· 
ri yürütm~ktedir r 

Büyilk dostumuz Yugoslavya 
Kralı Birinci Alek&andr bundan 
tam bir yıl evvel Marsilyada feci 
bir auikaat neticesinde öldürülmüş 
tü. Bu hadise yalnız dostumuz 
Yuıoıl vlan değil, bütün Avrupa· 
yı mütecasir ctmİ§tİ. Kral Aleksan 
dnn ölümü ile C{l derin acıyı du· 
yan Yug0$lav uluau, dost Türk ulu 
aunun gösterdiği aail sempati ve 
tc.elli hislerinde bu acının tam bir 
makeııini bulmuttur, 

Belgradda bir Fransız gazeteci
si .ile görü§en Yugoslav Kralı, 

Türkiye Ciimurba,kanına yaptığı 
gÖreti • ziyareti ·mevzuu bahsede
rek ıunlan söyleınitti: 

"Atrtürk'ü, zamanında ihtiyaç. 
larını '1tükemmel bir §ekilde anlı
yan ve ulusunu o ihtiyaçlara uy
durmak için devasa bir savaşa gi
rişmi§ olan bu dE..hi ndamı seviyo. 
rum. Batkanın ınhıiyeti, büyüldü.l 
le dolu bir karakter ta§ımaktadrr,. 

Türk ulusundan bahseden Kral, 
demi§ ti ki: 

"Türkler, nsi1 bir ulualur, Tiirk 
lC\rİhinde küçüklük yokt\1r.,, 

Yugoslavya Kralı Birinci Alek
sandr'ın ölümünün yıldönümü ilgi 
sile bugün aaat 11 de T akaimde 

. Saintc Trintc Ortodoks kliıesinde 

Zecri ledbirlerden Bir 
Başka Tehlike Çıkar mı? 

Paris, 8.A.A. - Gazeteler, 7 llk
telrin Cenevre gilnünün tarihsel Ö· 
nemini kaydetmektedir. 

Journal"' "Ilk defa olmak üzere 
16 ıncı maddenin mevzuu bahsedil· 
diği an, tarihsel bir an olmuşur .,, de 

1 mektedir. 
Echo de Paris'de Pertinax diyor 

ki : 
" 7 11kteşrin günü, Uluslar Sosye

tesi tarihinde >ok önemli bir dönüm 
noktasıdır ... 

Sol parti gazeteleri, alınan karar
lan büyük bir memnuniyetle karşı
lamaktadırlar. Mamafih mutedil ga 
zete!er "alınacak zecri tedbirlerin 
harb halini umumilcştirmiyeceği" u
mudunu izhar etmektedirler • . 

Pctit Parisicn diyor ki : 
" Dünya ban,ı adına. 16 mcı mad

dıcnm çok büyük bir ihtimamla tat
biki icap eder. Dütünülmeden alına
cak lada şiddetli tedbirler ltalya et
rafrnda ekonomik bir .abloka l'ee3-
s.üıünü intaç edebilir ve 1 tal ya da ab. 
lalmya tahammül edemiyerek onu 
şiddetle yannnk niyetini besleyebi
lir. Uluslar Sosyetesinin alacağı ted· 
birler belki onun prestijini yiikaelte· 
ce1t. fakt ııyn.i zamanda da bu s~ 
ycleyi tehlikeden ari olnuyan çapra· 
tık bir dunıml karfılaıtıracaktır. JJ. 
luslnr Sosyetesi kendiıini bu tehlike
li yola f llla kaptınnamaJıdır. Madem 
ki pakt lnırtanlmıfbr, Sosyete, elin· 
dı:ki bütün va11talan kullanarak her 
şeyden evvel banıı korumak nesini 
kova:lamıı.lrdır • ., 

Matin gazetesi, bu ısebepten ötürü 
16 ıncı maddenin aynen tatbik edil
miyeceğind tahmin etmektedir. 

Ekonomik ve finansal tedbirlerin 
müsbet bir sonuç verebileceğinden 
şüphe eden Pertinax, Eeho de Paris 
gazetesinde şunları yazm.aktadır : _ 

" Kollektif zecri tedbırler, apgı 
yukan iyi bir ıraya konmuş ve !er
di tedbirler ko!lela;iyonundan başka 
birşey değildir. Bunlar hiçbir gey i
fade etmiyecek, ~ud pek az birşey 
ifade edecektir. Arsıulusal kanun ı· 
çin. tccimin kut$al haklan feda edile 
bilecek midir?,, 

Oeuvre gazetesi diyor ki : 
'' Daha birkaç gtin evvel hiçbir 

anlamı olmıyan bUtün maddeler, bu· 
gün birer illlm hiTkmündedir. Tat· 
bik hus.uııunda mevcud olan en büyük 
zorluklar bertaraf edilmiştir. 

ri surmek değilse bile makul görmeli 
le büyük bir mctıuliyet yiiklenmiş
tir.,, 

Daily Herald ise, İtalya ile her 
türlü ilgilerin derhal kesilmesini ve 
lüzumu takdirinde Eritre ve Somali· 
nin abloka edilmesini, içilec.ek su ve 
yiyecek üzerine ambargo konulması· 
nı ve nihayet Süveyş kanalının ka• 
patılmasmı istemektedir. 

Daily Telegraph şöyle demekte• 
dir : 

'' Dün İtalyan delegesi Aloisi ta
rafından ileri sürülen fikirler insana 
hayret verecek mahiyettedir. Bütün 
dünya biliyor ki HabC§istan - bu 
barbar devlet - sözünil tutmuştur 
ve İtalya - bu medeniyet bayrakta
rı - söz1erini yerine getirememiştir • 

İtalyanın hakiki isteği, Cenevre i-
1e yahut Cenevrcsiz hareket ederek 
Habcşistanr zaplctrnck istemesidir. 
Bundan dola\•ı ~ıuhakkak surette zec 
ri tedbirler 'aımak lazımdır. 

Times gazetesi hi~bir tefsirde bu· 
lunmamaktadır. 

:Morning Post ise bütün öteki İn· 
giliz gazetelerinden ayrı olarak §U 
miltaleada bulunuyor : 

" İtalyaya ekonomik ve finansal 1 
bir ab1oka lturmak hatadır. Eğer bı.i
tün dünya bu zecri tedbirlere filiyat
la riayet etmeği teahhüt etmezse bu 
vasıta ile lta!yayr kuvvetlerini geri 
Cjckmeğe mecbur etmek ihtimali mcv 
cut değildir. Diğer taraftan, ancak 
aksülamellcr doğurabilecek iğne ba
tmşları ile İtalyayı sinirlendirmek 
de manasızdır. Her ikl durumda ise 
harp tehlikesi, hiç olmazsa ittifaklar 
kurulmasr tehlikesi vardır • ., 

Bu gazete, yazısının sonunda, İn· 
giltere hükUınetine sabır ve müsa
maha tavsiye etmekte ve aynr tavsi· 
yeyi 1talyaya kar§ı da verirken İtal
yan devlet adamlarının hakimliğin
den Adua ile iktifa ederek mukad· 
deratı daha fazla zorlamıyacaklan 
ümidini ileri sürmektedir. 

Cenevrenin karan anlaş• 
mazlığı kolaylattırmıyacalC 

Roma. 8.A.A. - Matin gazetesi
nin Roma aytan yazıyor : 

Uluslar Sosye~esinin, bir devlete 
karşr koydu~ zaman oldukça korku 
\u bir kuvvet t'lduğu isbat edtldiğ1, 
isin, Cenevre Kurumuna karşr yapı· 
bn mfıtad alavlı:ı1' .nrt.ad:ın ~ .. u.-'$-

-/ ffi'~ 
r::.~;=··=·=·=·=·=·=·=·=·=·=·=·=·=·=·=·;=·=·=·=·=·=-=- Bugünden itibaren dlinya politika· 

''Romada Mussolininin yenüien 
konuşmalara hazır olduğu hissi mev
cut değildir. İtalyan kuvvetleri Ha· 
beşistanda bazı süel gU5lüklerle kar
. ılaşmaktadırlar ki bu güçlükler so
nucu olarak hükumet gayet ihtiyatlı 
hareket tmcğc mecbur kalmaktadır. 
Uluslar Sosyetesinin kararı, anlaş· 

mazlıgın hallini kolaylaştıracağı yer· 
de, İtalyanın Uluslar Sosyetesine o
lan itimatsızlığını fazlalaştır~tır. 
Her halde, yeni müzakerelere başla
mak için ilk hareketi İtalya yapını· 
yacaktır,.. 

T. Rüştü Aras 
geldi, akşam 
Cenevreye gitti 
Drşişleri Bakam Tevfik Rüş· 

tü Aras dün sabah Ankaradan 
şehrimize gelmiş ve akşamki 
ekspresle Cenevreye hareket et
miştir. 

Dış Bakanımız Ankarada kal 
dığı müddet zarfında hükiırnete 
Cenevredeki son durum hakkın· 
da izahat vermiş ve yeniden al· 
drğt direktiflerle Uluslar Sos· 
yetesinin müzakerelerine iştirak 
etmek üzere Ankaradan ayrıl
mıştır. 

Dış Bakanımız diin hareı<etin 
den evvel seyahati etrafında şun 
arı söylemiştir: 

- Son durum hakkında bilin· 
mekte olan haberlere ilave ede
cek bir sözüm yoktur. Bu akşam 
Uluslar Sosyetesinin müzakere
lerinde ve vereceği kararlarda 
hazır bulunmak üzere Cenevre· 
ye gidiyorum. Seyahatim esna
sında geçeceğim yollardaki dost 
devlet adamlarile de konuşma -
larda bulunacagnn. On güne ka· 
dar Cenevreden Ankaraya döne 
ceğimi ümit ediyorum.,, 

Dış Bakanımızın Ankaradan 
geldiği ayni trenle Alman sefiri 
Rozenberg, Fransız sefiri Ka
merer, İtalyan sefiri Galli ile 
Romanya sefiri Flotti de şehri
mize gelmişlerdir. 

Dış Bakannnız dün bir müd· 
det Perapalas otelinde istira
hatte bulunmuş ve Fransız sefi
ri Kamereri kabul ederek uzun 
müddet görüşmüştür. 

sı, Uluslar Sosyetesi tarihine yeni 
bir sahife ilave etmektedir. 

Dün Cenevrede alınan kararları 
me~nuniyet!e kar§rlamakta olan &os
yalıst Populaire gazetesi diyor ki : 

"Tereddlidlere ve kaybolmuı va
kıdara rağmen Uluslar Sosyetesi ni
lıayet zecri tedbirler yolunu tutmuş 
bulunmaktadır . ., 

İtalyan mühlet istediği zaman 
Times gazete inin C~nevre aytan 

diyor ki : 
'' Dün Cenevre, sarsılmadan büyük 

bir buhran gcçirmiıtir. Laval'in ro
lüne gelince, Cenevrcye yeniden dön 
düğünden beri Uluslar Sosyetesinin 
diğer üyelerinden ayrılmak niyetin
de olmadığmı derhal g<lstenni§tir. 

Aloisi dün 24 saatlik bir milhlet is 
tediği zaman biıtün gözler, şimdiye 
,kadar İtalyanları daima müşküller· 
den kurtarmıf olan Laval'e dönmÜ~· 
tli. Fakat bu sefer, Lava!, bir el işa
retiyle, yapılacak ba ka bir şey ol
madığını anlatmı!tır. 

Bir lngiJiz gazetesi Süvey
şin kapatılmaarnt istiyor 

Londra, 8.AA. - İngiliz gazete
leri, İtalyanın Uluş)ar Sosyetesi Kon· 
seyi tarafından mahkfun edilişi hak
kında ur.un tafsilat vermektedirler. 

Nev-Chronicle diyor ki : 
" Laval, bugünkü gecikmeleri ile-

Madde şiddetli 
Cenevre, 8 (A.A.) - Havas A -

jansı bildiriyor: - Uluslar Sosyete!ii 
genel sekreterliği ile Asıımble 4-10· 
1921 tarihli karar suretinden millhem 
olacaklardır. Bu karar sureti 16 ıncı 
maddeyi tc!sir etmekte olup, bu mad· 
denin tamamı tamamına tatbikı bir • 
çok itirazları davet etmiıtir. Çünku 
fevkalade ağır birtakım :zecri tedbir· 
leri iler[ silrmektedir. Komisyon, tek· 
liflerini hazırladıktan sonra iktısadi 
tazyikın başlangıcı tarihini bütün dev 
letlere bildirmek, kon eye ait olacak
tır. Prensip itibarile bUtlin devletle· 
rin zecri tedbirlere ittirak etmeleri la 

'zımgclmekte ise de 1921 tarihinde top 
lanmış olan Asamble buı dc,·Jetler 
i~in hususi tedbirler almak zarureti 
h!aıl olacağını kabul ve teslim etmiş
tir. Bu itibarla mesela, Ingilir. filo· 
sunun seferber edilme!inln meşru ol· 
duğu kabul olunacaktır. Konsey bazı 
devletlere alacakları tedbirleri tehir 
etmek mezuniyetini verecek. ancak bu 
nun için zfcri tedbirlere ait umumi 
planı bozmaktan çekinmelerini şart 
kosacaktır. 

HAKYERLERi 

Ali Fedai 7 Sene 
Hapis Yatacak 

Beraöcr yaşadığı daktilo Su
zanı Köprü üzerinde urup öl
düren Anadolu ajansı memurla· 
nndan Ali Fdeainin 19 sene 
hapse konulmasına ve endisin· 
den6080 kuruş mahkeme harcı 
alınmasına dair, ağır ceza mah
kemesinin verdiği karar, Yargu
taydan bozularak gelmişti. 

işleneceği bir sırada, Suzanın, 
Ali Fedaiye: 

"Türkiyede büyük bir spor 
hareketi gelişmektedir. Diğer 
bütün sahalarda olduğu gibi bu 
6ahada da yeni Türkiye ile sul
ıtanlarxn eski imparatorluğu a
rasında hiçbir mukayese yapıla· 
maz. Atatürk ve İnönü vücut 
ıterbiyesine büyük bir dikkat gös 
ıteriyorlar.,, 

" Bu cevap, insanı hayal inkisarı
na uğratacak mahiyette telakki o· 
lunmalıdır. Fransa, bu fırsattan isti· 
fade ederek, Fransaya karşı bir Al
man tecavüzü ihtimali hakkında ga· 
rantiler istemiştir. Fransa, İngiltere· 
nin Akdenizde aldığı bahri tedbirle
rin Uluslar Sosyetesi statüsü.nün 16 
rncı maddesi mucibince alınacak zec· 
ri tedbirlerin tatbiki için birer ha
zırhk telakki edilmesi lazım geldiği
ne i aret etmektedir. Halbuki ha
kikat bu değildir. Çünkü bu 1ngiliz 
tedbirlerinin zecri tedbirler ihtimali 
ile hiçbir il~isi yoktllr. Bunlar, Ro
ma hükumeti tarafmda.n idare edilen 
İtalyan basınının lngiltereye karşı 
yaptığı tehditlerin bir neticesidir ve 
bugünkü gergin durum neticesi çrka
cak muhtemel hadiselere karşı alın
mı§ ihtiyat tedhirlerinden başka bir 
§ey değildir. Uluslar Sosyetesi &ta
tU.ü, Sosyete ilyelerinden birisi ata· 
tüyü bozae41k olan bir devlet tarafın· 
dan özel bir tecavüze uğradığı tak· 
dirde ihtiyat tedbirleri alınabileceği· 
ni yazmaktadır. Sosyete zecri tedbir 
ler tatbikine karar verdikten sonra 
bütün Sosyete üyeleri tecavilze uğn· 
yana yardnn ile mukeUeftirler. Bu· 
nunta beraber, statünün, bir tecavü
ze uğraması kar 1Bmda, Sosyete A
umblesi mUtecavi:ı: aleyhine bir ka
rar almadan ve zecri tedbirler tatbi· 

ye sporcularına da dilemekteyiz. 
Çünkü bu karşılaşmada yenen 
ve yenilen her ne olursa olsun, 
asıl kazançları Sovyet Rusya i· 
le Türkiye Cumuriyeti arasın
daki sağlam dostluğu kuvvetlen 
dirmeleri olacaktır • .tt 

" Fransız notası uştalrklı yazılmış· 
tır. Fransa, mütecaviz Uluslar Sos· 
yetesi üyesi olsun olmasın, kara, de· 
niz ve havada emniyeti mı.l.hafaza e
decek kartılıklı yardım mecburiyeti· 
ni kabul ve teslime mUtcmayildir. E 
ğe:- kollektif emniyete sağlam bir te• 
mel kurmak istenilirse ve yine eğer 
bu emniyeti kabul edenlerin hepsi 
bunun tatbiki için dikkatli davra
nırlar ise bu sistemtn bazı açık bıra
kılmış noktalarını doldurmak için 
F.ransa tarafından ileri sürülen şart
lar makul görUlebilir. Bununla bera· 
her şunu ilave etmek isteriz ki e
ğer iki taraf da bugünkü şartlar i· 
çinde aynı dikkati sal'fetmiş olsalar 
idi bu meseleyi mevzuu bahsetmek 
belki de Jazrm gelmezdi. Çünkü o 
zamao ''evet" cevabı gayet abii ola
rak telakki cdilcı:ct.: bir mahiyette 
bulunurdu.,. ...., 

lngiltere açık teklif· 
terde bulunacak 

Ali Fedainin dün agır ceza 
mahkemesinde yeniden duruş. 
masma devam edilmiştir. 
Mahkuın Fedainin, evvelce 

Saffet Bey apartmanında dakti
lo Suzanla karı koca gibi yaşa
ması, Suzanm kendisine karşt 
kıskançlığı tahrik edecek hare
ketlerde bulunması ve cinayet 

- Siz eşeksiniz, kadın kıy • 
metl bilmezsiniz! Tarzında söz· 
Jer söylemesi, Ali Fedainin bu 
cinayeti kıskançlık ve Suzana 
karşı beslediği sevgi yüzünden 
yaptığı kanaatini uyandınnış ve 
bu da cezayı azaltıcı sebepler • 
den görüldüğünden hakkındr 
verilen 19 sene hapis cezası l O 
seneye indirilmiş ve 3 senesi de 
ayrıca affa tabi tutularak, ken~ 
disinin 7 sene müddetle ağ1r 
hapse konulmasma karar veril
miştir. Ali Fedai yeni ceza va
ziyetine göre 1800 kuruş ınah· 
keme masrafı verecektir. 

Gazete yazısını şöyle bitir
mektedir: 

''Türk atlet;lerile karşılaşma
mannda sporcularımıza başarılar 
i:lileriz. Bu başarıyı dost Türki· 

Londra, 8. A.A.. - Evening Nevs 
gazetesinin öffr<ındiğiM göre, 1 ngil
tere Cenevrcdc zecri tedbirler hak
kında açık leklülerdc bulunacaktır. 
Bu tedbiri~ münhMıran ekonomik 
nınhi:vet tcdir. 
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Devletçilikte Şehirler 
- Iz:mir, 

İzmir ve İstanbul neye böyle 
oldu? Ne için bu şehirler nüfus
ianmn ve işlerinin yarısına ya
kınını kaybettiler? Bundan do. 
layı üzülmiyelim. Çünkü, ilk 
yazımızda da söylediğimiz üze
re, bu durum gerek dünyanın ve 
gerek Türkiyenin geçirdiği bir 
devrimin neticesidir. 

lstanbul bahai dolayıaile - ( *] 

lekete yolluyor, ve Türkiye pa
muklart kendi fabrikalarnnızda 
kuIJanılıyor. Bu yeni mübadele 
makanizmasmda büyük ithalat 
şehirlerinin rolü hemen hemen 
tersine dönmüş, dışarıya doğru 
açılan kapılan kapatmıştır. 

. Yeni vaziyetler karşısında iz
mır ve İstanbulun rolleri ne ola
caktır; bu şehirlerin bünye de
ğiştinneleri neticesinde vara
cakları son yol nedir? 

itiraf edelim ki, bu sualleri 
herbirimiz kendi kendimize bir· 
çok def al ar sorduğumuz halde 
yeni Türk sosyetesi için en ente
resan bir mevzu olan bu bahis
leri fazlaca incelemek ve eşele
mek yoluna girmişizdir. Naci 
Karacanın yazısında söylediği 
gibi, bu şehirlerin ne dereceye 
kadar inkişafı mümkün olacağı
na dair, adeta beş yıUık endüs
tri programı gibi tesbit edilmiş 
şehir programlan yapılmak la
zımdır. Eskiden şehirlerde bü
tün ekonomik ve sosyal diğer ol- t 
gu,nluklar gibi serbest bırakılır 

Şehirler, tarihte de böyle 'ol
muştur. Dünya birçok inkılap
lar geçirmiş ve her inkilap bir
takım şehirleri söndürmüş, bir
taknnlarını ise canlandırmış ve 
ya yeniden yaratmıştır. Bugün 
harabelerini toprak altlarından 
çıkarıp hayatlarını anlamıya ça
lıştığımız şehirlerden vazgeçe
lim, son dört beş asırhk şehirle
rin doğması, sönmesi gözlerimi
zin önünde canlı misaller ver
mektedir. Yeni kıt'aların keşfi 
Avruparun garbindeki şehirleri 
çok kazandırmış, sonra Süveyş 
kanalının açılmagı Hindistamn 
kara yolu üzerindeki şehirleri 
söndürmüştür. Son Umumi 
harpten sonra Viyananm, Le
ningradın, İstanbulun sönmesi. 
üç büyük imparatorluğun dağıl
masının zaruri bir sonucu ol
muştur. Eğer bu arada yeni bir
takım büyük şehirlerin doğmadı 
ğı görülüyorsa, bunun sebebi 
harpten sonra dünyayı saran e
konomik buhrandır. 

ve kendi normal ilerleme seyrini 
serbestçe tayin ederlerdi. Libe
ral bir sosyetede, şehirlerin bel-
ki planı olur. fakat programı o
lamaz. Çünkü şehirler de ekono
mik hayata bağlı olduğundan 
liberal cemiyette serbest ola~ 
ekonomik hayatın seyri şehirle
rin akibetini tayin eder. Onun 
için bir toplu görüşe göre ne e
konomik gidişi önceden tayin et 

Mari muhatrimüe vaziyeti izah ediyor 

Türk Ha.va kurumu Iatanbul şube- bere kaatlarınr tetkik etmiştir. Hemen 
ai ba§kanlrğı, kurum menfaatine çok harekete geçen Mari, diğer vesikala
büyük bir hasılat elde etmi§ ve bu hu- rr da tamamlamak için iki defa Kay. 

Bir şehrin eski önemini kay
betmesi bir memleket için ne va
kit fenadır? Ne vakit ki bu ge
rileyiş o memleketin ekonomik 
ve sosyal bünyece zayıflaması
nın bir neticesi ise .. Şehirler gi
bi memleketler de birtakım in· 
kilaplar neticesinde çöküntü a
lametleri gösterebilirler, nüfus 
azalmıya veya dağılmıya, istih
sala t ve tecim fakirlcşmiye yüz 
tutar, hem şehir ve hem de köy 
işsizlik ve fakrin acı ıztırabı i
çinde yaşar. Böyle bir durumun 
yarattığı boşalma şehir ve mem
leket için telaş verici bir şeydir. 
Fakat İzmir ve İstanbulu tetkik 
ederken gördüğümüz gibi, bu 
iki memleket, bilakis yeni bir 
ekonomik ve sosyal olgunluğa 
doğru gitmektedir. Nüfus sayı
mız on yıl içinde birkaç milyon 
birden arttığı. Anadolunun or
tasında en büyük ve modem fab 
rikalar kurulduğu, yurdun bir
çok yerlerine demir ağlar geril
diği bir devrede, İstanbul ve iz. 
mirin gösterdiği sönüklük man
~arası memleket bakımından te
laş ve heyecan uyandırmaz. Q. 
nun için bu iki şehrin son du
rumlarında dünyanın ve Türki
venin geçirmekte olduğu inkıla
bı hesaba katmak ve buna göre 
ile bu şehirlerin ilerisi hakkında 
tahminlerde bulunmak doğru o
ur. 
İzmir ve İstanbul bir yan sö

mürgede açık pazarlar olmak 
rollerini kaybettikten sonra ar
trk eski ehemmiyctlerini almı
vacaklar mıdır? 

~ek, ne de buna göre şehirlere 
ılerleme programları çizmek li
beral cemiyetin işi olamaz. Bun
d~n dolayıdır ki şehir işleri hiç
bır zaman genel bir mevzu ha
linde devletin uğı'aşacağı mese
le olmamış, ve daima mahalli 
kalmıştır. Belediyelerin her bi
ri ayn ayrı kendi ihtiyaçlarına 
göre tedbir almakta, ve her şe
hir en hafif bağlarla dahi diğer
lerine eklenmemiş olmakta li
beral cemiyet isabet görmüş~ür. 

Halbuki liberalizmin bütün 
dünyada geçirdiği buhrandan 
VMgeçPJim. Tiirki:ve kenrli il . ... 
leme yolunu devletçilikte bul
muş, ve ekonomik hayatın baş
lıca branşlanm llevlet progra
mına almıştır. Bütün yollar ve 
bunların tarifeleri, büyük istih
sal şubeleri, büyük sanayi, ma
den ve elektrik işleri, sözün kı
sası ulusun ekonomik ve sosyal 
hayatmı idare ve tanzim işi dev
letin üzerine geçmiştir. Şimdi 
devlet herhangi bir istihsali bir 
mıntakada toplamak. herhangi 
bir cihete doğru nakliyat akışını 
çoğaltmak veya azaltmak, her
hangi bir şehri yaratmak veya 
söndürmek imkaruı,a maliktir. 
Ekonomik hayat devletci bir re
jimde başıboş ve fert ta~af mdan 
idare edilmiyor ki. bu hayata 
bağlı olan şehir işleri de başı. 
boş ve mevzii bir mesele gibi 
devlet müdahalesındeıı uzak kal 
sın. Bütün ulusun ve memleke· 
tin başlıca işlerine el koymuş bir 
rejimin, artık serl>cst bırakamı
yacağı ve liberal görüşlere ~öre 
lokal bir iş gibi göremiyeceği 
başlıca bir mevzu varsa o da şe
hirler ve şehirciliktir. Devlet 
nasıl bütün istihsale el atmıyor
sa, bütün şehirlen de tanzim ve 
kendi tarafından programa bağ
lamak vazifesini üzerine almıya
bilir; ama büyük istihsal ve bü
yük nakliyat işlerin! devletleşti
rince, büyük şehir işlerini de 
devletleştirmek zaruretindedir. 
Türkiyede modern anlamda iki 
büyük şehir olan istanbul ve iz. 
mir ise doğrudan doğruya inki
şafı devlet tarafından programa 
bağlanmış olması zaruridir. 

austaki tetkiklerini bitirmiştir. seriye gitmiştir. 
Aalan Kayserili bir Türk vatanda. 

§ı olan Eriya Emir Hanyan adında 
bi~ zengin, gençliğini Kayseridc geçir 
mış ve Hindistana giderek, mühim bir 
servet kazandıktan sonra 1864 yılında 
ölmüştür. Olümündcn biraz evvel ha 
zırladığı vasiyetnamesinin, ölfiükten 
55 sene sonra okunmasını istemiştir. 
Gerçekten emlaki ve serveti Hindis
tanda bir bankada mahfuz bulunan 
Eriyanm vasiyetnamesi 2919 yılında 
açılmış ve burada servetinin tamamen 
varislerine verilmesi istendiği görül -
müştür. Vasiyetnamenin bu esasına 
göre o zaman Hindistanda çıkan bil· 
tün müstemleke gazeteleri, Eriyanın 

varislerini oraya çağırmış ve bunlann 
vesikalarla birlikte miiracaatlannı i • 
lan etmiştir. Bunun üzerine, dünya
nın her tarafından ve hatta Türkiye
den veraset iddialan yağDll§tır. 

1864 senesinde ölürken Eriyanın 
bıraktığı servet, para ve mal olarak 
oo u.ıs1 ., •• ... uu.. ~ ...... , ~rymeuuae· 

dir. 7 l senede faizile 77 mllyon ln· 
giliz lirasını bulmuştur. Türkiycde de 
1934 de 27 torunlu bir varisler kafi· 
lesi çıkmıştır. 

Istanbul Amerikan kollejinden me
zun Mari isminde genç bir Münevver 
vatandaş, bir tesadüf eserile Bebekte 
annesinin boyahanesinde çalışan işçi· 
lerden Parsihin hakiki varis olduğu • 
nu tesbit etmiş ve işçinin annesi Sc. 
nem'i de dinlemiştir. 

Mari, Scncm'in gösterdiği mektup 
ve vesikalan görmü§. hatta kadınm 
dedesinin Hindistanlı yaptığı muha-

hallerinin sebeb\ bu şehirler için 
böyle bir program çizilmemiş ve 
tatbik edilmemiş alınası değil
dir; bu vaziyet, nonnal sebepler
den do~uştur. Hiçbir devlet 
tedbiri, memleketin diğer büyük 
işlerinden fedakarlık yapılma • 
dan, İstanbul ve İzmiri eski ha
linde bırakmıya muvaffak ola -
mazdı. 

Bugüne kadar olan vaziyet 
böyle normal olmasına ve bu 
şehirlerin bir bünye değiştirme
si ameliyesinde bulunmalarına 
rağmen bundan sonra yapacak 
birçok işlerimiz vardır. Devlet
çe önceden tesbi t edilmiş ve in
ceden inceye etüt edilerek mey
dana gelmiş programlar dahilin 
de bu iki şehir, eski ehemmiyet
lerini, başka yollardan, kolay
hkla alabilirler. 

· Hükumetin şehir ve bilhassa 
büyük şehir işlerini liberal dü
şünceye göre başıboş bırakma
mak kararında olduğu ve hu sa
hada etütler yaptığı ve tatbika
ta başladığı da anlaşılıyor. Şehir 
planlarının merkezileştirilme -
si, şehir işleri ve bütçeleri üze
rindeki merkezin sıkı alakası bu 
zaruretten doğmaktadır. Uma
rız ki İzmir ve İstanbul, yakın 
bir ileride programlı çalışma ile, 
değil yalnız Türkiyenin. belki 
bütün Doğu Akdenizin en güzel 
ve zengin iki şehri olmak sureti
tile haklan olan tabii mevkileri 
almış olurlar. 

A. Hamdi BAŞAR 

Elinde vekalet olduğu için otuz bir 
gün Kayseride kalarak bütün veraset 
kayıtlarını ve şc;ı:creyi çrkarmıştrr. 
Duruşma Hindistanda yapılmaktadır. 
Kendisi ilk duruşmaya yetişememiş • 
tir. Mari Hindistanda iki vekil tut • 
muştur. 

Bize dedi ki: 
- Tahakkuk eden bu paranın yüz

de 30 unu Hindistanda çalışan vekil
lere vereceğim. Yüzde otuzu vari~le
re dağrtılacaktır. Yüzde yirmisini ben 
a_lacağım. Diğer yüzde yirmisini va
rıslerle birlikte Türk Hava Kurumu
na bırakıyoruz. 

· Mari ile Türk Hava Kurumu ara. 
srnda mukavcle imzalanmıştır. Varis
ler parayı aldıkları takdirde Türk Ha 
va kurumuna 92 milyon liradan fazla 
para teberru etmiı olacaklardır. Hin
distandaki ikinci duruıma 5 Teşrini· 

oAAnide. yaprlacaktır. 

Türk Hava 
Kurumuna 
Yardımlar 

Çorum, (Özel aytarımız bildi
riyor) - İl içinde Türk hava 
kurumuna yapılan yardımlar 
sürmektedir. Yukarda resmini 
gördüğünüz manifatura tecime· 
ni Seydimoğlu Ahmet, hava teh 
likesini bilen üye kaydedilmesi 
için kendisinden 50 lira isten
mesine karşılık 500 lira vermek 
suretile büyük yurtseverlik gös
tenniştir. 

Ankara, 8 A.A. - Hava tehlikesi
ni bilen Oyeler : 

Tahsin 20, Abbas Hilmi 20 yardımı 
25, S. Arditi 20, Esat Nuri 20, B. 
Yahya 50 evvelce üye kaydedilmiş ve 
bunu aynca bağı§lamıştır, Ali Ihsan 
ve Tahsin Necip zade 700, S. ] . Ama
do 50, Hasan ve Ali Mehmet 25, Şark 
unayi şirketi 4.000, B. Mahmut ve 
Cemal 100, Şemoil Alazraki ve oğlu 
50, Abdi Yusuf 20, Danon 20, Nuri 
Apturrahman ve oğullan 100, Meh -
met Kemal 30, Şemoil Bencuya 25, 
Bohur Suhami 50, Müfit ve Mehmet 
l 00, Y. Albağlı 25, Kohen ve Sa ben 
vtn Sait ve Davit 125, Nuri ve Hüse 
yin l 50, Alber 25, Sami 30. Jojef Ben 
cuya jak 50, Nesim Politi 20. 

Bu düşünceye hiç mahal yok
tur. Bu iki şehir yeni duruma 
göre, yine parlak bir ileriye ma
liktirler.Şimdi sadece bir bünye 
değiştirmenin yaptığı sarsıntı
ları geçiriyorlar. Dünyada ser
best mübadele ve serbe!t ticaret 
buhrana uğradığı için. bütün 
dünya limanları zaten birçok iş 
kaybettiler. Bu genel durumdan 
İzmir ve İstanbulun hissesi, iki 
büyük limanların hissesinden az 
değildir. Bu genel vaziyete ek
lenecek diğer büyük amile ge
lince, bu daha mühimdir. Türki
yenin yeni ekonomik bünyesi, 
serbest pazar halinde genişle
miş şehirler sistemini tasfiye et
mek ve kendi ulusal ekonomisi
ne uyacak şekilde organize şe
hirler yaratmak mecburiyetin
dedir. Yalnız ham madde ihraç 
eden ve sanayi eşyasını, hatta 
bir kısım yiyecek e,yasını dışar
dan ithal eden bir memlekette 
İstanbul ve İzmirin büyük bir 
vazifesi vardı. Şimdi bu vazife 
yerine bu şehirlerin görecekleri 
başkaca işler olacaktır. Eskiden 
Mançesterden Kayseriye men
sucat eşyası, İstanbul veya İz. 
mirden geçer; Türkiye pamuk
luları da Mançestere limanları· 
9'lızdan akar giderdi. Şimdi Kay 
llri pamuklu ycti~tirerek mem-

İstanbul ve İzmir için önce
den tesbit edilen programlar la
znndır. Gerek bu nokta ve gerek 
alelfımum Türk şehirciJ=ğinin 
kurulması, devletçi rejimimizin 
meşgul olacağı başlıca iştir. 
Devlet isterse bir şehri, her tür· 
lü tedbirlerle bir mıntaka tica
retinde en hakim vazife görmi
ye veya sanayi hayatından bir 
kısmını orada toplamıya veya
hut ta güzel bir istirahat ve se
yahat şehri gibi organize ettni· 
ye, her noktadan muktedirdir. 

İstanbul ve İzmirin bugünkü 
(1) Ilk yazı 6 Birinciteşrin aayı

mızdadır 

Not : isimlerin batına numara kon· 
mıyan üyeler bu paraları üye olduk .. 
)arı halde aynca bava kurumuna ba • 
ğıJ lamıJlardır. 

Cağaloğlundan B. Dede imzasile: 
" ... Daha yirmi iki yaşımdayken 

benden dört ya§ büyük olan bir dul 
kadınla ev)endim. O zaman henüz 
mektepteydim ve bu kadının yardımı 
ile mektebi bitirdim. Onun yardımı 
ile bir atölye sahibi oldum. Aradan 
on iki yıl geçti. Bu on iki yıl içinde 
mektep ve mai§et, daha doğrusu bir 
n:ıesJek sahibi olmak gailesi, belki re
fıkanın daha genç bulunması bende 
hiçbir endişe uyandırmadığı halde 
şimdi mesele deği§tİ. Daha doğrusu 
benim ihtiya~ım olmadan değişti. 
Zevcemin .henden evvelki eşinden bet 
yaşında hır kızı vardı. Bu kız yetişti. 
Bu yaz başka bir şehirdeki amcasına 
gidip geldikten sonra yalnız bende 
değil, onda da bana karşı heyecanlı 
değişiklikler gördüm. Biraz yokla
yınca edebiyat meraklısı. fakat gece 
yatısı mektebinde yeti§tiği için ha
yata pek atılmıyan bu kızın benim 
aşkıma hazır olduğunu gördüm. 
Şimdi elimde olmıyarak onun yanım
da bulunmasından, onunla baş başa 
kalmaktan haz duyuyorum. Geçen
lerde bu Uvey kızımla bir genç evlen 
mek istedi. Evvela onun böyle, bir ni
yette oluşu bana genç kızla bir an
laşma ve 11evifme mahsulü gibi gö
ründü. Yine elimde olnuyarak !azdım 
ve anasına bağırdım, çağırdım. Fakat 
genç kmn bu çocuğu bir iki defa 
~örm~ş olduğunu, h.atta istemediğini 
oğrenınce rahat ettım. Vaziyeti 'hu
lasa ettim. Ne halde olduğum sizce 
anlaşılacaktır. Bana ne tavsiye eder
siniz?,. 

Evdeki knınızr yanınızdan uzak
laştırmayı ve mlimkünse kocaya ver
meyi. 

Siz, sizden dört yaı büyUk olan 
kadının on iki sene içindeki deği§mc
)line razı olamyoraunuz da •izden on 
yedi yap kliçUk olan bir lann bun-

~a .. milıG~eClfyoraÜ~Ü-zffiefe1a~ 
üvey babalık da var; anası var, mu
hiti var, değil mi? Sizin ve onun bu
gUnkü }uıliniz gelip geçici bir heves
tir. 

• 
Kayın babanın idaresi 

Dizdariyeden R. N. M. yazıyor: 
"Üç yıldanberi :ıevcemle pek iyi 

geçinirken aramıza giren babası ra-

. 

ve kız 
hatımrzı bozdu. Şimdiye kadar biı 
den ayn oturuyordu. Fakat zcvc 
öldükten sonra iki aydır bizimle b 
raberdir. Rahatımızın bozulmasın 
~aşlı_ca sebep onun bütün hesapla 
uzenne alması. son derece hasis ha 
reket etmesidir. Ev masraflannd 
hasis olduğu gibi benim hiçbir ma 
.-fafımı kabul etmiyor. Bu hale taba 
mül etmek kabil değildir. Çünkü her 
kes takdir eder ki, genç bir kadını 
birçok masraflan vardır. Bunları ze 
cim pek Ala bilirdi ve evin idarcsin 
bana bırakmı~tı. Şi~di ise her §e 
altüst oldu. Bu vaziy~ten kurtulma 
için bana ne tavsiye edersiniz?,, 

Anlaşılıyor ki evdeki geçimsizliğe 
başlıca sebep hesap meseleleridir. 
Ş.imdiye. kadar kocanız aldığı parayı 
sız~ te~lı!11' ediyo: ve siz bildiğiniı 
gibı evı ıdare edıyordunuz. Bu ikti· 
darın elinizden alınması da masrafla• 
nnızı k smı mecbur olmanız kadar 

canmm sıkmaktadır. Belki gene olur, 
fakat ihtiyaçlarınızın - imkanı ol
duğu derecede - teminine çlışınız. 
Bunun için kocanızla anlaş?;".alıtınn. 
Aranızda başka hiçbir mesele olma· 
dığına ve bir iki ay evveline kadar 
pek ali geçinebildiğinize göre sizin 
ınsaflr istcmelerinizi kocanız da ka· 
bul edecektir. Belki bunlara kaym 
babanız güç razı olur. O zaman ko
canız, babasına malumat vermeden 
de isteklerinizi yerine getirebilir. 

• 
Nitanlının hakkı 

tzmirden F. Tuğrul yazıyor: 
"... Sekiz aydır nişanlıyız. Ara· 

mızda bazı meselelerden dolayı ayn· 
tıklar çıktı. Bunların başlıcası bir 
gencin nişanlısından baz:ı yerlere git
memesini isteyip i11temiyeceğidir. Be
nim ''gitme!.. dediğim yerlere gidi
yor, "konutma .. dediklerimle .konu
ım:~~'lq-d.~.;~~n- lır.r= ... ... u.1. 
nişanhnın bu derece müdahale ede· 
miycceğini, buna kimsenin tahammül 
gösteremiyeceğini söylüyor. Ne der-
siniz?,, ,. 

Hayır, mlidahaleyc hakkınız yok. 
Fakat manasız kır.kançhklar, lüzum
suz kaprislerden başka iıteklerinizi, 
nişanlınızın geçinmek, iyi görünmek, 
uysal olmak mczi1etleri kabul ettir· 
mck icap eder. 

Iabiıarlar Umum Müdürlüğünden: 
1 - Paşabahçe Fabrikasında inşa olunacak 200 ton

luk su deposu açık eksiltme suretile münakasaya konul
muştur. 

2 -Tahmin edilen bedeli "6222,87,, liradır. 
3 -Eksiltme şartname ve projc.leri 30 kuruş mukabi· 

linde Kabataşta Levazım ve mübayaat şubesi nakit mu· 
hasibi mes'ullüğünden alınacaktır. 

4 - Eksiltme 22-10-935 tarihine müsadif salı günü 
saat 15 te Kabataşta levazım ve mübayaat şubesindeki 
alım komisyonunda yqptlacaktır. 

5 - İsteklilerin lazımgelen vesaik ve " % 7 ,5,, güven· 
me paralarile brilikte muayyen gün ve saatte Kabataşta 
Levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyanuna 
müracaatları. ( 614 7) 7806 

Yeşilköy )ohum lslah istasyonu 
Satınalma Komisyonundan: 

Yeşilköy tohum islah !stasyonu mahsulundan 
7-10-935 pazartesi günü Vilayet Muhasebeciliğinde top
lanan Komisyonumuz tarafından açık arttırma ile satı· 
lacağı evvelce ilan edilen 18-20 ton kızılca buğdaya iha
le gününde istekli gelmediğinden münakasanın tekrar 
açık arttırma ile 18-10-935 cuma günü saat 14 buçukda 
Vilayet Muhasebeciliğinde toplanacak Komisyo11umuz 
tarafından yapılacağı ilan olunur. (6263) 

Yeşilköy Tohum lslah istasyonu 
Satınalma Komisyonundan: 

27 Eylül 935 tarih ve 158 - 3641 sayılı Tan gazete
sinin altıncı sayfasında satılık samana ait ilan tarihinde 
yanlışlık olduğu anlaşıldığından, sözü geçen samanın 
18-10-935 tarihine rastlayan cuma günü saat 15 de Vi
layet Muhasebeciliğindeki Komisyonumuz tarafından 
satılacağı tashihen ilan olunur. ( 6262) 
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Sovyet Güreşçileri Kimlerdir? 
Güreş Federasyonundan Seyfi Cenap Yapaca
ğımız Müsabakalar. Hakkında Fikrini Anlatıy_or 

Dost Sovyct sporcularının, cumar· yen h.ü~um eden cesur v_e g~~eıı ~ırf 
teıi günü ıehrimize geleceğini dün· ıpor ıçın y~pan kıymctlı gurcşçılcr 
kc nüshamızda yazmıt ve müsabaka· göreceklerdır. 
ların programlarını n~retmit!ik. Bu - Ilk gün mllsabak~ yapacak takı· 
münasebetle, Rusya ya giden giireşçi- mımız nası~ 91k~~aktır · • . 
lcrimizi idare etmiş olan Güreı fede- - l k giln ıureıccek olan ekıbı 
raayonu üyelerinden Seyfi Cenap ijc şovle teabit ettık: 56 Koç Omer, 61 
hır konutma yapmağı ve Sovyet Rus-- Abl:ias. 66 Sadık, 72 Şab~n 79 Ahmet, 
V<inın gilreş kudreti hakkında bir fi· 87 Mehmet, Ağu Nec~•:. , 
kir cdinebilmcği faydalı bulduk. Sey• - Milli temH ne gu~u olacak . 
· l ·· Mı'Jlı' temasın henuz nerede oJa. fı Cenap burada yapılacak o an gu• - • , . 
rcşler hakkında fikrini şöyle anlatı• cağı takarrUr etmemıştır. B~~ılan-
}'or. 1 na göre Ankarada. bazılarına gore de 

• "T b ı ı k lan güreş- Istanbulda yapılacaktır. Maamafib 
- stan u a ge ece 

0 
'. ~ I b td pılmuı daha kuvvetli cilerin kimler oldugunu bilmıyoruz. ıtan u a ,ya • 

/', ğ ız: seyahat- ~ ;;ı ihtimal dahılindedır . 
• ııcak, Rusyada yapt.ı 1~ . ~ _ Millf ekip nasıl çıkacaktır? 

lcr. bize Rus güresçılerının hc~~:ı. Bu daha henüs tesbit edilmedi 
?emen hepsı,ıi tanıtmıJtı~. Bunun ıçın - b . kendi tahminime göre 
oylc tahmin ediyorum kı. ?~raya r:e- :ı~an en:r>i onasındaki ekip, veya 
lccek olanlar da bunlarrn ıçınden se- . 1 . . lray 'd d - . t' ·ı . 

· ·· .. onun bır ılcı tegorı e egı§ ın mı§ ~~lmiş olacakardır. B~ . ~ate gore, go- b' kl' lacaktır. 
ruşümü J()y e anlatabıhrım: ır şe 1 0 

s5 kiloda 'Rusıarın en iyi güreşciıc- Giireşrilere 
ri (Lobakof) tur. (Lobakof) _ge;_e~ ~ 
geııe. bizim kücük Hüseyiv ııe. ıkı Madalyalar 
maç yaptı ve bunlardan birini kaza· 
narak diğerinde mağtup oldu._ . . Dajdllıyor 

Hüseyin bu müaabakalarrn ılrnımde a: galip gelebilirdi. Y~lnız mfüe~~
dı seyahatler neticeeındl'n ve kılo 
kaybetmek mecburiyetinden dolayı 
Lir parça rahatsızdı. 

Halbuki, bu sene, 56 kilomuzda. 
bıribirinc çok yakın. hatt1 müsavi di· 
yebileceğim Uç gi.iretçi var. Hüse· Balkan ,ampiyonlanmı:ulan Çoban 
yin Kenan. Koç Ömer... Mehmet, Mautala, Nuri 

Ben kendi şahsi kanaatim itibari'e, 
bu çocuklardan ikiıinin bchemebal 
Lolakof'u yeneceklerine eminim. 

61 kiloda-: Rııslar gec;en ıene Bu
kalor'u güreştirdiler. Bunu Abbas 
yendi. Baskalof, kuvvetli bir güresçi 
olmasına rafmcn, tekniği çok noksan
dır. O sadece kuV\'etil~ glirc!İr, daha 
doftrusu ve tabir caizse itişir ... 

Bizim bu kiloclı.ı, en faıla favori -
nıiı. Yaşardır. Son Y-'Ptlğı müsabaka
lara göre Yaşar, bugün tam manasile 
anfo:mdur ve kazanmaması için de 
h:ç lıır ıel--ep yoi<•ur. 

6~ kilo 1 Bu ıil<iett:: Sovyetler, çok 
kuvvetli bir vaziyet~ed,irler. Geçtn 
ııene. Sokolof iamindelri, bir gUre~i 

tekine nazaran. daha ağır, daha çüs· 
ıeli ve çok daha kuvvetlidir. • 

Ben bu kategoride kazanacağımızı 
kuvvetle tahmin ediyorum. Htıliaa o
larak Ruı maçlarında, §Öyle bir neti· 
ce alacağımızı tahmin edebilirim: ~i
zim, mil i maçı 5 • 2 kazanmamız ıh· 
timali çok kuvvetlidir. Bununla bera· 
her şurasını da unutmamak lazımdır 
ki: Sovyet giıre§çileri ile yapa~ağı~ 
mız bu müsabakaların ehemmıyetı 
pek büyüktür. Rakiplerimiz çok kuv
vetlidir. Güreşçilerimiz kar§darında, 
kaçan, korkan değil, fakat mUtemadi· 

... r.ıı-~. 

ôrdUm. Sizi temin ederim ki. bu a-
~--· ; m cet _,.,.,, ....... ._.,..11!1111_.f' 
~-ra öyle ~:o ·v,r ki, Rus ta ının 
en teknik ve en ince güreıçi.si Soko-

1· tur. Bizim &iırcıçimızın bu müsa
b ·hda alauCı neticey: tahmin edel.ııl 
r.'!l~ çok ıor ~ı.. O!lun için hiç bır 
~ .. y röyliyem ;m,. Bu lcile la, bir de 
Sadık iıminde bir JÜretçimiz var ki.o 
d.ı bemen hemen bır sene sonra, kcn· 
cl r.aen çok öıemle bahsettirecek bir 
müsabık olacaktır. 

7 2 kiloda en parlak, güre§çimiz hiç 
§Üphe yok ki, Balkan §ampiyonaıırn
da fena bir talih eıeri olarak sakatla
nan Büyük Hilaeyindir. Bu çok feci 
kaza, bizi çarunaçar, ondan daha hafif 
elemanlar ile, Ruıların karııama çıka
nyor. Bu ıikleti Yuıuf Aslan. Şa
ban müdalaa edecektir. Ywıuf Aılan 
ıert güre,en kuvvetli bir günıçi ol· 
tnakla beraber, müubakalarda tanasız 
cır. Şaban iıe, daha henüz çok yen .• 
dir. Bu kiloda Ruıları:ı en iyi glire§-
çisi Katolin'dir. Bu müsabık ilk sene Balkan ıampiyonlarımıadan Saim 
Saime mağlup oldu. Ahmedi yendi. 

Istanbul GUreı Heyetinden: 

ı ı Ilkteırin 935 cuma saat 19 da 
Takıimde Ciüneı klilbUnde Balkan 
,ampiyonluğunu kazanan ulusal gü • 
re§ takımı ıerefine verilecek çay şö
leninden sonra 932 senesi seçme müw 
sabakalarında birinci ve ikincilik,933· 
934 lttanbul mıntıkası birlnciliklerin· 
de derece ve 934 senesi Türkiye bi· 
rinciliklerinde birine.ilik ve ikincilik 
ıılanlau madalyaları tevzi edileceğin· 
c!tn apğıda simleri yar.ılı güreşçilc· 
riıı o uatte GUneş klübUne gelmeleri 
tebliğ olunur. Glinetten: Ali, Yaşar, 
Vefik. Sa'im, Muıtafa. Omer, Osman. 
Celil, Kimil, Ali Osman, Ahmet, 
Aleko. 

Haliçten: Şeref. Nuri, Faik, Çoban 
Mehmet. Yusuf Aslan, Cemal. Ömer 
Betiktaftan: Nurfi, Anadotudan Ta • 
lip, Harbiyeden: Şefik, Kasımpaşa· 
dan: Ahmet, Niyazi. 

Katolin çok kuvvetli, inatçı, ve mü· 
da.faab güreten bir atlettir. 

Bu kategoride de neticeyi tahmin 
edebilmek çok zordur. 

79 kiloda, Nuri ve Ahmet, bunlar· 
dan sonra tbrahim TUrk takımını 
temsil edeceklerdir. Ruslar bu siklet
tc Pilnof'u veyahut Zolotofu getıre
ccklerdir. Zolotof'un sok kuvvetli ol
mak~ beraber, ağır bir güreş sistemi 
vardır. Ender bir surette oyun yapar 
v~ ekseriya müdafaada kalmağr ter
cıh eder. Bu noktaları gôzönünde bu
lundurarak. bu ıiklettc cok tecrübeli 
bir gürt!Çimiz olan Nurinin. bzana
cagrnı söyliyebiliriz. Geçen s~ne, biz 
orada iken Pilnof çok bozuktu. Şayet 
bu sene düzelmit te. Rus takımına da 
hil olmuı iac, gene kazanmak iddia

Eski Süratcımız Ra~f 

mız varit olabilir. 
87 kiloda Kaıanaki iki senedir Rus 

ya §ampiyonu olarak karıtmıza çık • 
maktadır. Kuvvetli ve cU.ıeli oıan bu 
adamı Mustafa gec;en sene tuıla yen· 
nıiıti. Bu ıene latanbula irimin gele
ceğini bilır:iyorum. Biz orada iken 
Ruslar, birkaç ıenedir, &lireti bırak
mrş olan fevkallde bir yan •lttdan 
bahıediyorlardı Karanskinin yerine 
o gelirse, yeni bir yan afır tannmı 
olacağız. 

Bununla beraber. Mustafa buıün 
için çok iyi bir haldedir. Karanıki de, 
öteki de gelse, ben Jdhsen Mustafa. 
nın galebesinden eminim ... 
Ağır sıklette: Ruıların iki tane 

ağır sikleti vardır. Biri Kiydli Grın
ja, diğeri Moskovalı Putinıki'dir.Ço 

ban Mehmet bunların ikisini de, yen
di. Ancak, her iki rakip te, oldukça 
tehlikeli sayılabilir. Kiyefli Gonia ö-

Son Balkan Oyunlarını 

Buluyor? Nası I 
Balkan atletizm müsabakaları bit

ti. Ancak hali dedikodusu. tuıu bu
su, bitmedi. Yevmi ıazetclerden bi· 
ri, her fırsattan istifade ederek Bal· 
kan oyunlannın aleyhinde yazıyor. 
Bir de bir taraftan memleketimizde 
bir5ok ıerefli müsabakalar yapmıt o
lan ve itten anlayanlar ile konuşa· 
rak dilşUncelerlni öğrenmeyi muvafık 
bulduk. 1ıte bugün, Türkiycnin yc
tittirdifi en iyi ıüratçilerden yüz 
metrocu Raufla yaptığımız mülikatı 
ve onun verdili cevaplan aıağıya ay· 
nen yıazıyoruı:. 

Balkan oyunlarının umumt vaziye· 
tinden, yani sportif ve organizasyon 
vuiyetinden memnun mulUnuz? 

- Bu ıene Türkiyede yapılan bn 
oyunlar timdiye kadar memleketim
de gördüğllm oı ganizuyonların ve 
atletizm müsabakalarının en iyiaidir. 
Bu iddiam da her baktmdandrr. An
cak: benim görebildiğim bir tek nok· 
ta var ki. o da atletlerimizin, yarış 
kabiliyct;erinin, daha doğrusu çekiş
me kabiliyetlerinin az olmasıdır. 

Bununla hiç kimae,ye kabahat at
mak istemiyorum. Bu itte federasyo-

nun da kabahati yoktur. Yalnız )'a• 

pılacak bir ıey vardır ki o ihmal edi!· 
mittir. O da, bir atletin yarıt kabı· 
liyetini artbrmak için yapılan hendi· 
kaplı çalrpn&cbr. 

Muhtelif ıampiyonalara, İngiliz a~· 
Jetleri diitr atletlerden daha eksık 
bir ekiple, ittirak ettikleri halde. da· 
ha iyi neticeler alırlar. Bunun d,a 
tek sebebi. çalr.-malarında (bt-ndı
kaplı çalrıma) sistemini takip etme· 
teridir. 

- Balkan oyunları dolayrsile ya· 
pılan atletler kampına cittini.ı mi? 

- Evet &ittim. 
- Madem ki kampa gidip çocuk· 

lann, yeme, içme ve ya~yı' tarzla
nnı gördünüz. Bir mukayese yapıp 
orada gördüğünüz hataları - pyet 
varsa - ıovler mfıiniz? 

- Ben hakemleri yemeğe dav~t 
ettikleri zaman, hakem olduğum ıçın 
(İttim. Diy~bilirim ki, mevki itibari· 
le, bir atletiıt çah§ahilmesi icin bun· 
dan daha iqeal bir yer yoktur. . 

O glin bana ve diğer davetlılcr.e 
verilen yemekler - hiç şüphe ~tmı· 
yorurp ki gündelik ycmeklerdı -

Aıltınm fİlltletintl.,. r.olenmetl•n Bcar'ın lra.rp~a. çılta mıyacaiı anlQflltın 
Co. L..U ıevimli ltan11fc bırlıltte 

Coe Luis Nasll Evlendi 
Onu Evlendirmeselermiş 

Çıkacak Hali 
Baer'in Karşısına 
Yokmuş 

Bir Fransız mecmuasına Nev- hoşlanmazlar. 
york özel aytarı yazıyor: Kısacası, ufuk epey karanlık-

"U zun zaman var ki böyle bir tı. Medison Skuer Gardn buna 
spor bayramında bulunulmamış- katlanmış görünüyor ve uf ak te
tı. Hem eski zamanların çoktan fek hafif sıklet şampiyonlukları 
geçtiği sanılıyordu. Dempsey i- tertip ediyordu. 
le Tunney eldivenlerini hatıra Bir akşam Mike Jakobs .)İZİ 
dolaplarına asahdanberi, hiçbir bürosun~ sağırdı. J~kobs hiç. fe~ 
Şeyin seyircileri kayıtsızlıktan kalade bı.r ~ey teı:tıp ctmcmı~tı. 

·a • Hat_.. ~ ' · rektam Mt:di.. ~ mR= un orgıf/JzfttnenTe- öfU-nü· 
mcmişti. Doğrusu Kamera çok ne kadar sünnek üzere bozuş -
hafifti. Başlangıçta biraz Baer'· muş olmasıydı. Onun biirosuna 
den umuldu, çünkü bu delikanlı yinni kadar gazeteci ve rektim· 
hem hain, hem de alaycıya beıı· cı olarak gittik. Jakops bize yap
ziyordu. Ringte Kameraya: rak sigaralar.ı. ikram etti. Açık 

"Buraya gel bakalım, koca eı- ı viski şişeleri masaların üstü :de 
ma., diye bağırdığı ve dev ada- sürükleniyordu. Bu iyi bir ala
ma ufak bir aperkat gönderir- metti, işin önemli olması lazım · 
ken eldivenin içine sümkürdüğü dı. 
zaman, herkeı gülmekten kmh· - Çocuklar. dedi bize Mi'<e, 
yordu. bakınız. Y anki ıtadmdı Ey1Qı J., 

Fakat bunların hiçbiri ciddi bir Coe Luis • Baer maçı tertip 
değildi. Baer dayanamadı. Son· ediyorum. 
ra da hakkındaki reklamlar, kı- Yaptığı teıiri görmek üıere 
sacası, fena yapıldı ve aleyhine bize baktı. Fakat kmuldam.t':
döndü. Onu ancak smokinli, tansa parça parça keailmeği ter· 
dans salonlarınd4dansederken, cih ederdik. 
aeviftiği kızlarla birlikte ve da· - Peki. itirazlannızı anhyo
ima elinde bir viski kadehile gös rum. Luis zencidir ve Baer cid
teriyorlardı. Bu çok güzel ama. di değildir. Fakat bu zamanda 
ringteki sandalyelerine on dolar bundan iyisini bulmak kabil de-. 
veren kimseler, iplerin ar-4sına ğildir. Her halde bir ~a~era
yumşak bacakh soluk tenli 'ı<ôl.ar Bradok maçını iatemezsımz de
bir dansörün çıkmasmdallı pek ğil mi? İşte bunun içın bu maç 

----------~~------~ 
gayet ivi picirilnıi8 ve holdu. 

- Ycmf'kler alelac.airı ve yenmİ· 
yccek bir şekilrte imiş. övle mi ? 

- Havır miilc:emmel alaturka ve· 
ml"kler yedik ... Mukaveııeye eclince· 
1°24 ıııeneı:inde kendim ko$arkrn eh· 
tieim kamrıı. bu ıııen,.ki ile mıık::ıvl"S" 
et!f'rtıem. arafl;aki fark cok bariz ve 
göze c:amar bir sekilfltdir. 

- Ka7andırrımı7. onıınlar ve ıımu· 
mi tunlfte elde ettigimiz yer, sizce 
nasıldır? 

- Elimizdr-ki kadro ile Yunanlıla
ra ve Yugoıılııvlara veti!\ml"k imkin 
dahilinde de~ildir. Bu:ı Yunan ve 
Yu~OtlllV atletlerlle bizim atlttler 
era11nda derece deiil hattı c1aeıe 
farkı vardır. 

• Biıim COC':ıtklardan ba11lırı "''""ni
lerinden heklcnen dereceleri, hatta 
onlardan bir parca an1r111nı yapahil· 
sıovdiler. Romenler (11) puvan faz. 
lah&ın11 ra&men bizim tarafımızdan 
geçilebilirdi. 

- Altı senedenberi Balkan aam"'i
vonalnma iıtirak ederiz. Onlarda 
kuandı2ımı7. neticeler ile ıonuncu
Jar aruınrıııki farlc:t<*n sııhsen ve bir 
etıki r•kordmen ııfatitc memnun mu
sunuz? 

- Bu is hakkında bir şev sövlivf'
mem. c:;iil'\l<ii onlarda harır huhınma
chm ve ıtörnıedim . . Ancak. bueiin 
alınan derf'c~lr.r bi7.im için ve btıJ!'tin
kü vaziyetlmirdc. heni memnun ede
bilecek bir haldedir. 

hakkında reklam yapmaga ka • 
rar verdim. Şimdilik yinni beş 
bin dolarlık ilk bir kredi açabili
rım. 

Bu .zamanda 25 bin dolar az 
bir para degildiı ve çoktanbcri 
böyle bir reklam bütçesi görül
memiştir . ., 

Ondan sonra muharrir. rck· 
lam yapmak için Coe Luisin na
sıl nişanlı olduğunu ve bunu rek 
lam vasıtası yaptıklarım anlat· 
tıktan sonra zenci boksörün ken 
disi gibi zenci, fakat çok sevim
li ve güzel olan nişanlısıle maç
tan üç sr.at evvel nasıl e lendi· 
ğini de şöyle hikaye ed or: 
"Düğünü, maç gecesı çın ha· 

zırhyorlardı. Fakat ma gunil, 
öğleden sonra saat üçte. odada 
kederli ve bitkin hir Coe ve hid· 
derinden kuduran bir Jakobs 
buldum. 

- Ne oluyor? 
Coe bana ıslak bir köpek tav· 

rile baktı. 
- Eğer dayak yersem. Ma~

vanm benimle evlenmek ıstemı
yeceğini zannediyorum. 

- Dayak yemezsin sen, koca 
eşek. Tek el ile Baerin hakkın
dan gelebilirsin. 

O ısrarla başmı sallıyordu: 
- Ya dayak yersem? 
- Ne çıkar! Marva bunun İ· 

çin seni bırakmaz ya! Seni sevi· 
yor. Buna benzer daha neler 
söyledim. Bitkin bir halde olan 
Coc dinlemiyordu bile. Bu halde 
ringe çıkmasına müsaade edile· 
mezdi. 

~ ,Gi,AA .dedim Jakobs'a. Ben 
gidıp Marvayı ve evlenme vesi· 
katarını alacağım. Bunları he
men evlendireceğiz.,, 

işte Coe Luis maçtan üç sa
at evvel evleıuniş ve scvimh ka· 
rısı onu o.akşam On dokuzuncu 
sıradaki yerinden büyük bir he· 
yecanla seyrederek galibiyetini. 
stadı dolduran binlerce zencı ile 
birlikte şiddetle alkışlamıştır. 

Serbest gQreş 
Antrenörü 

Memnuniyetle haber aldığı· 
mıza göre memleketimıze bir 
ıerbest güreş antrenörü getiril· 
mek üzeredir. 

Türk güreşi daha ziyade ser· 
beste yakın olduğu ve çocukla • 
rın da, ekserisinin kuvvetli olma 
sı dolayr.sile, bu fubede Greko 
Romenden daha fazla muvaffak 
olacağımızı tahmin ediyorµz. 

Her halde bu hocanın getiril
mesi, 936 olimpiyatmda bu sınıf 
güreşte de iyi bir yer almamıza 
çok yardım edecegi muhakkak· 
tır. 

r 
Gündelik Sıyaaaf Gazete 
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Mısırhlar, Mısırı koruyacak kuvvetli bir ordu yapmak istiyorla 
Ulusal Mısır Fırkası İngiltere ile Mısır Arasında 

Bir Askeri ittifak Yapılmasını Teklif Ediyor 

Mısır Askeri ittifak ile Beraber, lngiltere ile Arasındaki Siyasi 
Durumun da Yeni Bir Düzene Konulmasını istiyor! 

Habeş - ltalyan harbi Mısırda 
büyük bir heyecan uyandırmı§tır. 

Mısırlılar "lngiltere bizimle bir 
süel ittifak yapmalıdır.,, diyorlar. 

1 
f 

1 

' 
Libya çöllerinde zırhlı ve mit. _. 

ralyözlü otomobiller dolaşıyor. .... 
Mısır ulusal siyasa partisi olan 

Veft iktidar mevkiine geçmek ha. 
:zırlığındadır. 

-~ 

Libya çöllerinde Mtsır ~1nır taburlarını lngilizler s 
sistem mitralyözler taşıyan otomo billerle kuvvetlentlirdiler 

Mısır Hükumeti Trablus Garp Hudutla 
rında Bir Kuş Bile Uçurtmayor 

Hecinsüvar Bô.lükleri Mitralyözlü Otomobiller 
Takviye Edildi. Libya 'deEndişeli Bi1;Hava Va 

Mı&ırlılar diyorlar. ki: lngilterenin Mısın müdafaası demek "Süveyş kanalını müdafao" demektir. Hal· 
buki biz gÜ:zel memleketimizi her hangi bir tehlike karırsrnda koruya bilecek bir kudret olmak istiyoruz. 

İtalyan - Habeş .harbinin pat· y1ft1r. İngiltere bu hakikati ar- mikyasta temsil edilmeleri la
larnasJ Mısırda büyük bir heye- tık anladığuu sanmak doğru o- zımdrr.,. 
can uyandırmıştır. İtalyan tay- lur. Zira böyle muhtemel bir İ
yarelerinin Habeş köylerini bom talyan hareketinin neticesini fu. 
barclımana başlamaları Mısır ef. kerek tahmin etmemiş olsaydı, 
karı umumiyesini büsbütün i- İngiltere acele acele on binlerce 
talya aleyhine çevirdiği anlaşılı- askerini. yüzlerce tayyaresini, 
yor. Harbin başlamas-' ve bu tank ve zırhlı otomobillerini yo· 
beklenilmiyen hadiseden az ev- la çıkarır mıydı?Bu sevkiyat Mı 
vel A vrupada bulunan İngiliz sırdaki İngiliz masraflarını en 
fevkalade komiseri Sir Miles azdan dört misline çıkannıştır. 
Lampson'un süeatle Mısıra av- Halbuki Mısıra göz koymuş o
det etmiş bulunması Mısır gaze- lan bir devlete bir İngiliz - Mı
telerinin endişelerini artırmış- sır asker1 ittifakından daha bü
tır. Elahram gazetesi yazdığı yük gözdağı olamaz. Bu ittifa
bir başmakalede diyor ki: km siyasi cephesinde ise Mısr-

''ingiltere fevkalade komise- rın İngiltere menfaatlerini tek· 
rinin bu aui avdeti neye delfilet 
edebilir? Bize kalrrsa şu iki ihti-
malden birine, yani: 

1 - Ya harp Mısır kapılarına 
yaklaşmış bulunuyor; tehlike
deyiz. 

2 - Yahut, Mısırla İngiltere 
arasındaki siyasi durumu bir 
dönüm yerine ulaşmıştır. Yep
yeni bir anlaşma yapmamız la
zımdır. 

İngiliz - Misır siyasal müna
sebetlerinde bir değişiklik ola
bileceğinden bahseden her yazı
mızı fevkalade komiserliğin na
sıl bir acele ile dalına yalanladı
ğını biliriz. Lakin bugünkü va-
2iyet beylik cümlelerle. klişe ya
lanlamalarla örtülemez. 

• 
Bu makaleden anlaşılıyor ki, 

Habeş - İtalya harbi ve İtalya -
İngiltere anlaşmamazlığr de
vam ederken Mrsırda da yavaş 
yavaş dahili bir buhran başgös
termektedir. Veft fırkasının ik
tidar mevkiine gelmek ıçin bir 
mücadeleyi göze alıp almıyaca
ğı tahmin edilemez. Yalnız İn
gilterenin böyle bir hengamede 
ı~ ..... ı. nsı !.J.U &.. ... oa n. ı~"~i1"-

sında kalmamak için Veft ile u
yuşabileceğini ve hiç olmazsa, 

- "\ 

italyanlarm, Musaali dağı üze
rinden Adua'ya sarkmalarından 
az evvel Libiya hudutlarında 
yirmi bin kişilik muntazam ve 
taze bir kuvvet gönderdikleri 
öğrenilmişti. İtalyan diplomasi
sinin İngiltereye yaptığı teklif
ler biribirlerini kovalarken 
Trablus limanlarına da hergün 
yeni İtalyan kuvvetleri çıkarıl-
dığı söyleniyor. 
Habeşistanm hareketleri de

vam ederken Trablus sömürge
sinde İtalyan baysallığmı koru
mak için gönderildiği bildirilen 
bu kuvvetlerin hepsi Akdeniz 
kzylsmdan sahraya uzanan Mı
sır - Trablus hududu üzerinde 
yerleştirilmektedir. 

Mısır gazetelerinin bir aydan· 
beri büyük sinirlilik gösterdik
leri bu durum İtalyanın Bari'· 
deki telsiz istasyonundan Arap 
dilile aotığı ihtilalci ve 1ngilte-
reye ua;.u.ıcu .. r -.~.... • . -
bir kat daha esrarlı bir mana 
alınıştı. Acaba İtalya, İngiliz • 

Biz, bir İtalyan - İngiliz har
bini henüz uzakça bir ihtimal 
sayanlardanız. Fakat buna rağ- .t 

k. · ·ı · Hecı·n.;: .• ar bo··ıu··kı- kum Jerycuı men görüyoruz ı Ingı terenın ,,_... ... 

.. 
içinde "durmadan gidip geliyorlar. Mısır gözlerini 

ayırmıyor 1 · 
Mısırda aldığı muhafaza ve mü
dafaa tertipleri artık birer ihti· 
yat tedbiri sayılacak dereceyi 
çok aşmıştır. 

Bu vaziyet karşısında çok 
haklı olarak ve Mısır efkarı u
mumiyesine dayanarak şu sor· 
guyu tekrar ortaya atabiliriz: • 

"Acaba Mısırla Britanya ara
sında bir askeri ittifak yapma· 
nın zamanr gelmemiş midir?,, 

Bugün yüksek İngiliz makam 
larınrn Mısır ordusunu kuvvet· 
lendinnek, Mısır askerlerini ço-
ğaltmak fikrine taraftar Ôldukla 
rını bilenlerdeniz. Fakat, "ingil
terenin kuzey Afrikada kendi 
menfaatlerini İngiliz saflarında 
bulacak kuvvetli bir müttefik 
belirmesini de nihayet kabul e-

'deceğini zannetmek istiyoruz. 
EO-er Mısrrm elinde kuvvetli bir 

b 

rar ve dikkatle gözden geçirmek Mısırda iktidar mevkiine Veftin İtalyan anlaşmamazlığı İngilte· 
ıaznngelir. geniş mikyasta iştirak edeceği reyi zecri birtaknn tedbirlere 

Pek tabiidir ki, böyle bir te- bir temerküz kabinesi getirilme- basvurduracak bir buhran hali· 
şebbüs bugünkü Mısır hükfuneti sine mani otmıyacakı düşünüle- ne. gelirse Arap dili konuşulan 
tarafından başarılamaz. Bunun bil' İngiliz sömürgelerinde veya in .. 

.k 'd ır. için Veft fırkasmm ı tı ar. mev-
kiine gelmesi icap edecektır. 

Mrsırm böyle bir asked itti
fakta çok büyük milli menfaat
leri vardır. Zira biz, Mısırı mü
dafaa edeceğim dediği zaman, 
ingiltcrenin Mısırda yalmz 
Hint yolunu yani Süveyşi mu· 
hafaza etmek istiyeceğini bili-
riz. Halbuki Mısır bütün Mısı
rın müdafaasını temine mecbur-
dur. Biz harbe girersek ingilte· 
re için gireriz. Yarın İngilizler 
yalnız kanalı müdafaaya kalkı-
şırlar ve bunun için de iç ve Batı 
Mrsırdaki kuvvetlerini Doğu 
Kuzey (Şimalişarki) de topla-
mak isterlerse Mısır boşalar!'\op 
raklarım ne ile koruyacaktır? 

• 

.. 

~~ ~-
~ 

lıte size bir kum tepuini a§an bir zırhlı otomobil daha/ •• 

iF' •. - , 
: , '-l 

Camiülezherden bir görü 

giltere ile sıkı bir dostluk de- lu~g~ll? hudutları b_oyun~a uz. 
vam ettiren Arap ülkelerinde dıgı ıçm bu hazırlıgm . !~alya 
bir siyasa değişikliği yani düz- hazırlığma cevap ':'erdıgı m 
cesi ihtilfiller mi uyandırmak ni- hakkaktır. Kızıldenız kıyılarıı 
yetini güdüyordu? daki Mıs~ kuv_v~tl~~~nin de kı 

Durum birçok ihtimallere yol men motorleştırildıgı bu otom 
açabiliyordu.~ Yalnız İngiltere- biller kumluk yerler için sure 
nin buna nasıl birtakım ihtiyat- m.ahsusada yaptrılmışlardrr· I 
]arla mukabele ettiği bilinmi- kuz inçlik mi ~ral~özleri . ~~rd 
yordu. ki bunların bırçogunda Igılızl 

Son gelen İngiliz gazetelerin- rin yeni keşfettikleri çok sür,< 
de Mısırm Şark hudutlarınd.a 1i ~itraly.özler~n tabiye. edileli 
yapılan süel toplanmalara aıt len tahının edılmektedır. AnJ 
malumat gördük. Bunlara bakr- şıhyor ki İtalyanlar Trablt 
lınca İngilizlerin hecin süvar Mı garpteki baysalhklarınm 1 
sır ve Sudan kuvvetlerinin mit· tehlikeye girmemesine dikkat 
ralyözlü otomobillerle harp ve derlerken Libiya çölleri~de 
müdafaa kabiliyetlerini artır· Mısır ve Sudan kuvvetlen 
drkları anlaşdryor. Mısrrm .. doğu bu~utlarmı d: 

Mısırın doğu hudutları Trab- katle gozlemektedırler. 

ordu bulunmuş olsaydı İngilte 
re bugün böyle dehşetli bir mas
rafa katlanmağa mecbur olmı
yacaktı. Eğer bundan dört beş 
hafta evvel İtalya birdenbire 
Mısıra saldırmış olsaydı birkaç 
Bersaliyeri alayı Mısırr kolay
lıkla zaptedebilirdi. Niçin? Çün
kü Mısır ordusu bu derece za-

Bunun için ingilterenin derhal 
ekseriyet fırkasile temasa girme 
si icap eder. Zira yapılacak böy
le geniş bir siyasi ve askeri aı;
laşmada Mısırlıların en genış 

· l l d M b · haç gün içimle zaptede&ilirl.-rtli' 
Mısır ga:eteleri diyorlar ki: "Uç dört haFtad~lncb~l Itaklyanb . ladr birJde~ mb'ı'Jcrs?a.lBd:,.':;;a::ı:zrç;cuk~'::i: ol:::. Fakat Mmnn kettdi kendini korıı 

b " d M b .. l k l lıkla zapte t e ı ece tr urum .. 
Acaba URUn e ısır Ol' e o ay vabilecek bir ulusal orduya kavuşmasını kim istemez ? 
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Bu Sene Kürk Modasında 
Ne Gibi Değişiklik' er Var? 
Her Kadın Kürk Giyer Ama 
Marifet Yakışfzrahilmektedir 
Hangi kadm güzel bir kürke sahip 

olmayı istemez? Hele kışın soğuk 
günlerinde kürkün faydasına diyecek 
yoktur. 

Fakat diyeceksiniz ki, kürk pahalı 
bir ıeydir. Evet, bunda müttefikiz. 
Fakat hesap edilirse, bir kürke veri • 
lecek para, ekseriya insana mantodan 
daha ucuza gelir. Çünkü mantolar ça
buk yıpranır. Halbuki kürk iyi bakı· 
hrsa senelerce dayanır. 

Fakat kürk mantoya nauran daha 
pahalıdır. Onun için her keseye elve -
riıli değildir. Fakat bir defa alanlar 

onu tepe tepe kullanabilirler ... 

Fakat bu sözlerime bakıp ta benı 
herkesi kürk alauya kq~or. z~: 
ııctmeyin.Bazan güzel bıçilmi§ ıyı di-
kilcnit yUnlü mantolan~ ~il~ kürkler
den daha iyi ryalaJtığı vikidır. 

Marifet kürkü de, mantoyu da ya • 
qtırabilmektedir. 

Onun için ince güzel bir kadının 
ti.zerinde rönar arjanti'd~ yapılmıı 
bir bua ıipan bir kadmm üurin
deki aıtragan mantodan daha çok ho-

. ta gider. 
Onun için eğer bir defaya mahsus 

olmak üzere fula maeraf yapıp bir 
kürk almak iateneniz, çok dikkatli 
davranmak Ibmıdır. 

Açık renk kürkler esmer kadmlara 
daha çok yakı§ır. Meseli pulen, anyo 
Raze esmer kadınların üzerinde daha 
güzel görülür, pöti-gri kürkler ise 
her renk kadına giden kürkler.dir. 

Şi§man '&lan kadınlar biraz ince tüy 
lü ve koyu renk kürk kullamnahdır -
lar. Çünkü koyu renk insanı zaif ve 
narin gösterir. 

Onun için bacaklan biraz hürmetli 
cc olanlar da ekseriya siyah ve yahut 
koyu renk çorap giyerler. 

Bilikia dal gibi zaif olanlara uzun 
tüylil ve açık kürkler daha çok yakı • 

fit· 

pulen kürkler üzerinde renit astra -
gan yakalarda daha ıüzel &öriimnck • 
tedir. 

Fakat kilrldln hey'eti umumiyesilc 
elbiseyi ve ppkayı da uy~urmak bir 
meseledir. GUD'ldfll renklı kürklerle 
ıiyah kadifeden yapdmıf bereler da· 

ha yakıfdr alır. Aıtragan kürklerle, 
küçük kollu Toklar giymek lizımdır. 

Bir de içeri giyilen elbise kürkün 
altından çıkmabdır. Bütün bunlara 
çok dikkat etmek lizımdır. 

Bu ıene kazaken denilen yarını 
kürkler de çok modadır. Bunlar genç 
kızlara çok yakııır. Fakat kürkün kı
sa tüylü olmasına itina etmek gerek -
tir. Urun tüylü olursa vücut daha zi
yade hantal ve ağır görünür. 

Kazakenlerin beline küçük bir ke • 
mer koymakta liıımdır. Bu kemer -
ler kürkün renginden olabileceği gibi 
kestane rengi deriden ve podüaüetten 
olabilir. Bu sene kemerler, yine eski
si gibi geniıtir. Ve daha siyade par -
lak rugandandır. Fakat kuakenlerin 
kollan, miı uzun kürklerde olduğu 

gibi geniı değil dardır. Kalçalarm ü
zerine inen kıaım klOftur. 

Iıte bayanlar, bu ıenenin kürk mo
dasını size, birkaç utırla çizdik. E • 
ğer kürk alacakunıs diltünün tafIDID 
da ona göre hareket edin. 

• 
Güneş 
Yanığına · Karşı 

Yazın güneş yanığından kur
tulmak içia sonbahara girerken 
bazı ~ar yine süt beyaz ol
mak ~s"1"leree çil çıkarmak ve 
deriyi yumşatmak için kullanı
lan kttpılerden kullanmakla bu 
arzularına kolayca ıpuvaffak 
olurlar. Yalnız çil çıkaran 
kremleri dikkatle istimal ti .. 
zmıdır. Bunların içindeki kim
yevi maddeler kuvvetli oldu
ğundan fazla istimali zararlıdır. 

Gözler fazla rjizgara ve ~e-

·• zkapaklarm.a ve 
a1tlarma da münasip bir krem 
sürmeli ve her halde gözleri se
rin tutmalıdır. Bilhl8A yaz 
günleri göz babnı çok mühim
dir. Bu itibarla gözünüzü sık 
sık yıkamak çok faydalıdır. 

Bu Sene Ne Gihi 
T uvalef Gô·receğiz ? 

SaçLınına 6a ıene ne 6içim olacolı 1 Şiıtwli 
,,. 1ı.ı.. ,_,.,. aoçlan türlü türlü idiluılqe ui· 
rıulı. /Ctila .,...,., lıila lıucı lıtila orta olcla. Bir oo
ltitler alqaraon denilen ,olı lıua •Qflor Wbı ...... 
~~ A· 

F alıat pçen ıenenin modaı. daha aiyod• Ytı • 
rım uaan ıaçlarcla idi. Bunw eltıeriya yandan 
aynlı70T, 1anra mlıaJa lıırmlarak dalgalanıyordu. 

Ba ..,.e 'Cif tuoaletleri ayni ıelıli hCl'JNn hemen 
ınulaalao etmektedir. Falıat g.,a Mn•ki ,i6i 
•rlnlı dqiblir. Y cmi F1'0lllG4ia on dördüncü, on 
hqinci Loaia llClmClftlanncla olclaiu gibi kulalı clı· 
ıarula luılaralı ıaçlar arlıoJa toplanmalıtaJır. 

5Gıflan ~an 119 önden ayırmalı yine moda • 
dır. ICGlıiil artılı illa. etmiftir. Eier bir perçim Ört• 
me.ue alın daima açıktır. Falıat arlıa lıuımlar 6•. 
,.,. Hneye naaaran bircu daha lıuoJır. Bunların 
uçlan malalelil da'6alarla luıpanmalıta ue .,.,. 
)'i a,malttoJır. Y anclam ruimlerde ıinema 

artidlerinin yaptıkları botlar üerincle ba Nnelti 
•ç moduının mulatelil 'efİtlerini pelcôla görcbi
firıinüs ... 

-

r 
Bu sene yakasız mantolar çok 

modadır. Maamalib salun bu 
modanın yakaları tamamen or· 
tadan hldırdığını zannet!De • 
yin. Yakalar iğretidir. Ve icap 
ettiği uman, istenildiği zaman 
takılmaktadır. • • 

Bunun bir menlaati de biı 
mantonun iJzerine muhtelif ya· 
kalar takarak değişikliği temin 

Yakasız Mantolar._.... 
etmektir. doğurduğu bir modadır B 

Meselj bir kahverengi man- ekonomik hem g#Jzeldir. 
tonun iJzerine bir kürk yaka ıa· .. Bu sene mantolınn rengi de 
kıldığı zaman, bu manto pek gü 
ze/ luılık bir manto olabilir. Hal elbiselerin rengi gibi koyu kah 
buki ayni mantonun üzerine i- ve rengi ve yahut y~§iltlk. Gar
pc:kli yaka takılırsa, sonbahar nitürleri siyah Tııval sireden o
ıç~n T.?ükemmel bir manto elde e lursa manto herhalde daha zi. 
dılmış olur. Yaza doğru da bu 
yakayı kaldırmak miJmkiJndür. yade göze ~rpar ve daha gilzel 

Bu moda daha ~lyade k .. ;dn olur. • • 

iska rpinlerde 
Ökçeler 

Biraz Alçahyoı 
lskarpinlerde yüksek ökçeler 

yavat yavaı itibardan düıüyor. 
Uzun, çok umn ökçeler bu sene 
hiç te gözde değildir. Fakat ge
lin de bunu bir de kısa boylu 
kızlara, bayanlara anlatm. Ba • 
kalmı sizi dinlerler mi? .. 

Fakat o kısa boylulara raf • 
men iıkarpinlerin boyu gittikçe 
kllalıyor. Ve adeta ıporcü ayak 
kahıaı oluyor. 

Buna mukabil ayakkabılana 
üzerinde çok çicili bicili pyler 
vardır. Meseli birçok atkılar 
son derece revaçtadır- Bu atJa.: 
lan zarif bir toka ile tamamla• 
dmıı mı? Ayakkabmız ıon mo• 
da oldu gitti ... 

Renklere gelince, bunda ayn1 
edilecek nokta yoktur. Siyah • 
karpinler kadar aarı olanlan da 
modadır. 

Lakin bunlar. le-zardan ve ya • 
hut yılan derisinden yapıbr llL 
hiç fiipheaiz daha iyi olur. 
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Dünya Gazetelerine Göre Hidisele 
STEPHANE LAUZANNE DıYOR Ki: . 

İngiltere Süel Zecri Tedbir 
ler Almmasmı istemiyorl 

Tempa'dan: 
işte. nihayet. ingilterenin son 

hadiseler üzerinde karar verece
ği tehlikeli dakikaya ulaşmış 
bulunuyoruz. Acaba İngıltere -
nin karan ne olacaktır? iki gün
denberi İngiliz temayüllerini sa· 
ran örtüyü kaldınnağa çalıştım 
ve korkunç Britanya makinesi
nin idare maniveialarmı ellerin
de tutan şefleri gözden geçir
dim. Anladım ki İngiltere süel 
zecri t edbirler alınmasını iste· 
.miyecektir. Zira harbetmek is
temiyen ing1ltere böyle bır hare 
ketin harp manasına geldiğini 
pekili bilmektedir. 

Taymis gazetesi son yazıla
rından birinde "hükumetin vazi 
fesi harp mıntakasım tahdit et· 
mek ve bu mıntakanın genişle -
mesine mini olmaktır,, diyordu. 
Taymiı tıpkı bir gramofon 

gibi bu cümlesi ile İngiltere hü
kumetinin bir emri yevmısıru 
tekrarlamış oluyor. Ve böylelik
le amele partisinin bir kısmı ile 
Finans Bakam Vinston Çorçil'
in gülümsiyerek söylediği gibi 
"'hem sJlahlanmanm terkini.hem 
de harbetrneği,, istiyen sosya
listler istisna edilecek olursa İn
giliz efkan umumiyesi, bütün 
dominyonlara tercüman olarak, 
"'biz düpedüz bir menfaatimiz 
olmadan bir hulya peşinde sü
rüklenmeyi istemeyiz!,, diyen 
Kanada Başbakanı M. Benet gi· 
bi harbetmenin aleyhindedir. 

Bilakis, lngilterenin iktısadi 
mahiyette birtakım zecri> tedbir
ler alınmasını istiyeceği ve U
luslar Kurulunun mana ve kıy
metini korumaktan dem vura· 
rak bunda ısrar edeceği şüphe
sizdir. Fakat bu iktıaadi tazyik· 
)erin mahiyeti ne olacaktrr? Her 
taraftan böyle bir tazyikin tat
bik edilemiyeceğini gösteren 
ıesler gelmektedir ve görülüyor 
ki İngilterenin henüz venlmiş 
açık bir kararı da yoktur. Fara
za, N evyorktan gelen haberler 
arasında Amerikanın harp leva
zımı satmıyacağından bahsedi· 
lirken, bildirilen listeden Cu
mur Başkanı Rozveltin pamuk 
ve petrol hakkında ne düşündü
ğünü anlamak kabil olamıyor, 
Amerikann italyaya petrol ve 
pamuk satmak hakkını muhafa
za etmW' istediği muhakkaktır. 

Yine tsviçreden çıkan bir ha· 
ber gösteriyor ki İsviçre hükU
mcti, 1921 yılında siyasal ve 
coğrafiğ sebeplerden dolayı bü
tün ekonomik zecri t edbirlere 
karıştırılmamasını Uluslar Ku
ruluna bildirdiğini hatırlatma· 
ya lüzum görmektedir. Halbuki 
isviçre, Almanya ve İtalya ile 
bir sınırlıdır. Demek oluyor ki 
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Almanyanın İtalyaya göndere
cegi harp vasıta lan Avusturya 
ve isviçreden serbest olarak ge· 
çebileccklerdir. 

Bütün bunlar Uluslar Kuru
lu kahramanı gibi gözükmek is
tiyen fngiltereye bir uzlaşma 
vasıtası olabilmek istidadını mu 
hafaza ettiği halde bu kurulun 
ne zavallı bir vaziyette bulun
duğunu anlatmaktadır. 

Muhafazakar fırkanın çokluk 
bölümü aaylavlarından sabık 
dominyonlar bakanı M. Emeri 
Taymis gazetesine gönderdiği 
bir mektupta bütün bunlan ha
tırlattıktan sonra 1925 te proto
kolu kabul etmediği zaman biz
zat İngilterenin Cenevreye öğ
rettigi bir fikri de hatırlatıyor. 

O zaman ingilterenin verdiği 
cevapta şöyle bir cümle vardı: 

"Zecri tedbirler üzerinde ıs
rar etmek, herkese lJluslar Ku· 
rulunun uluslar arasında bir iş 
berab._erliği ve bir ahenk kur
maktan ziyade, sulhü muhafaza 
için harp hazırlamayı, hem de 
geniş mikyasta bir harp hazırla
mayı kendisi için hayati bir e
hemmiyet addettiği hükmünü 
verdirebilir.,, 

Binaenaleyh İngiltere hakika 
ten tatbiki kabil olabilecek bir· 
takım tedbirlere bafvurulması
nı, fakat bu tedbirlerin sulbü bir 
başka tarafından asla bozmıya
cak bir neviden olmasını iste
mektedir. 

Hissiselim henüz ihtiyar Jn
giltereden göç etmemittir. 

Stelan LOZAN 

ingil~re Krah 
lltelya Krall ile 
Muhaberede 

Sa uora F ocida' Jan: 

- Verilen habere göre, İngilte· 
re kralı, Sü Bakam Lord Hal
fax nezdinde İtalya ile 1ngi1tere 
arasında doğrudan doğruya bir 
çarpışmayı tevlit edebilecek en 
küçük bir hadiseden bile sakınıl· 
ması hususunda ısrar etmiştir. 

Denildiğine göre. İngiltere 
kralı, kuzeni İtalya kralı Victor
Emmanuel ile muntazaman mu· 
haberede bulunmaktadır. 

Yunan Kurulu 
'1rall Cja§ırabilec:ek 

Atlna, 8 (A.A.) - Havas Ajansı
nın huıuıi aytannın öğrendiğine gö
re Yunan Kralı Jorj kralcılığın iadesi 
hakkındaki kararın ulusal kurula ait 
oldutunu Londrada ıöylemiştir. Cia· 
zeteler yapılacak geneloyun bu kara· 
n tasdik mahiyetinde olacağını yaz • 
maktadırlar. Ulusal kurul perşembe 
günii toplanacaktır. 

KIRMIZI VE SiYAH 
A§k üzerine edilen bu ıakalar Ju· 

lien'in gözlerini yaıarttı. Birdenbire 
içinden: "Ben bu sevımli adama akıl 
danıtsam aanki ne çıkar? .. dedi. Son
ra Koruoff'a: 

- lyi anladınız dostum, dedi, be· 
ni Struburg'da bu halde görmeniz 
cönlUnıu kaptırdığım ve yüz bulma· 
dığım, baıtan uvulduğum içindir. 
Civar ıehırlerden birinde oturan ga· 
yet cüzel bir kadın beni Uç gün atet· 
le sevdikten sonra bıraktı gitti: böy· 
le detiıivermeıi beni öldürüyor. 

Prince Koraaoff'a, Mathilde'in 
yaptıklarını, huyunu, ad nı defiştire
rek, anlatmağa başladı. Korasoff : 

- Yeter, dedi; size tam h 1 "mi
nizi bulduğunuzu ispat icin bırakın 
da hikiyeyi ben tamamlayayım, bakın 
iyi analmamış mıyım. O tazenin ko
caaı gayet zengin bir adamdır; ya
hut ki kendisi. kadın. memleketin 
en asil soyundandır. Herhalde övü
necek bir şeyi var. 

Julien ha mı salladı, soz aoyleme
ie dili varmıyordu. 

Prince: 
- Pek ala. dedi: ıizin için zayet· 

STENOH A L 

le acı üç ilacım var, bunlan vakit ıe· 
çirmedcn yapmalı. 

.,Bir : her gün gidip madame ... , 
adı ne idi? 

- "N' '·ame ele Dubois. 
Princc kahkahayı koyuverdi : 
- Aman ne ad! (3): affcder~iniz, 

sizin icin kim bilir ne emsalsiz bir 
addır. Madame de Duboiı'vı her gUn 
J!Ö .. mek lazım: hem onun ka11•ımda 
öyle kederli. gücenik durmıvacaksı
nız: yasadı~ınız asrın büyiik prensi· 
pini aklrnndıtn ~tkarmayın: ıi~i ne 
halde gör .. bileceklerini sanıyorlarsa 
siz onun aksi hah4e olun. Onun lut· 
funa ermeden sekiz elin önce naatl 
idivtıeniz yine de tamamile öyle gö· 
zukün. 

Julien yeisle : 
- Ah 1 dedi. o zaman ben rahat

tım. ona acıdı~ımı sanıyordum ... 
Prince, dünya kurulalı beri tekrar 

edile J!clen teşbihten çekinmedi : 
- Pervane kanadını mumda yı

kar ... 

(3) Dıaboia, Franaa"da en yayım aoyad· 
larındanı'lrr . onun uıllık ıöıtcren "de.. ile 
bırlcımcın cıdden çok ıulunçtur 

Yunanistanda 
Rejim meselesi 

K ral Georg•• 

Le Me••aıer J'Ath•n••'J•n: 
Bazı Yunan gazetelerinin ver

diği habere göre Bakanlar Ku
rulu, Çaldaris müstesna olmak 
üzere rejim meselesinin hallini, 
genoyu bir tarafa bırakmak su· 
retile tacil etmek istemiştir. 

Başbakanın verdiği söylev bu
gün liberaller liderinin Selanik
te vereceği söylev ile genoy sa
vaşı başlayacaktır. Bununla be· 
raber dün bazı kral taraftarları
nın yaptıkları tekliflerin hüku
metçe kabulünde ısrar edecekle
ri haber verilmektedir. Krallık 
meclisince verilecek reyle itan 
edilecektir. Genoy yapılmıya • 
cak, yalnız ulusal temsilin verdi
ği kararı tasdik için genoya mü
racaat edilecektir. 

Bu teklif Başbakan tarafın
dan fiddetle reddedilmiştir. Baş 
bakamn dünkü söylevi evvelce 
hükumeti, çizdiği programın dı· 
şma hiçbir eyin çıkaramıyaca
ğma dair vaki olan beyanatını 
teyitten ibarettir. 

Meselenin meclis taraf mdan 
derhal halline taraftar olanlar 9 
haziranda yapılan seçimin esa
sen bir genoy olduğunu iddia e· 
diyorlar. Eğer vaziyet daha cid
di bir şekil alacak olursa artık 
genoy meselesi mevzuubahis ol
ıruyacaktır. 

Bu takdirde netice kralın Yu
naniatana avdetinden başka bir 
teY olmadığından derhal bir ka· 
rar almak lazım gelecektir. 

Bu bir nolctai nazardır. Fakat 
buna mukabil aksi tezler ve ak
si deliller de vardır. Evvela kral 
Georges,un Yunan tahtına, an
cak milletin doğrudan doğruya 
vereceği reyle geleceğine dair o
lan beyanatı vardır. Kral bir 
hükumet darbesi yapılması hak
kında yapılan teklifleri reddet· 
miştir. Sonra meclisı efkarı umu 
miyenin ancak bir kısmını tem-

Sonra devam etti: 
- Bir: onu her gün gorüttiınüz: 

"İlri: onun muhitinden bir kadına 
korta edeceksiniz, ama öyle aşık ol
muş gibi gô;mkmiyeceksiniz; anlaşı· 
lıyor mu? Ciizlemeğe lüzum yok, oy
nıyacağınu: rol çok zordur: yalancı
lıktan iş görecekıiniz, ama yaptıgını
zın ya1ancılıktan oldugu anlatılırsa 
yandığınız ıündür . 

Julicn kederli kederli: 
- O cok akıllı. bense hiç değilim 1 

Mahvoldum 1 dedi. 
- Hayır: yalnız siz benim sandı· 

fımdan da fitık mışsınız. Allahın 
inayeti, ya fazla asilliği. ya fazla 
paraaı olan biltUn kadınlar gibi ma· 
dame de Duboiıı dır kendi kendisi ile 
pek meşgul. Size bakacağına kendi
ne bakıyor, dmlek ki sizi tanrmıyor. 
İki üç defa sizi istifade ettirecek aşk 
buhranları geçirmiş diyonıunuz ya! 
onlar da hayalini zorhvarak tatmıt· 
tır ve sizi olduğunuz gibi değil, haya 
!inde vaıattığı kahraman halinde gör
milştür. 

''Ama. azizim, bunlar askın ilk 
dersleri sayılır: siz bu itin bu kadar 
da acemisi misiniz? ... 

"Hele ,u mağazaya bir girelim. ba· 
kın çok güze1 bir siyah yaka, sanki 
Burllngton • ıtrect'teki john Ander
ton'un elinden çıkmıs: ııi7. hatırım 
için bo~azınızdaki o sakit ipi atın da 
bunu ılın ... 

Strasbur~'un en ivi kurdclacısının 

FRA NSIZ GAZETELERi MUH ABiR LERi O iYORLAR 

Adua'da iki Gün Yürüyüş Yapan italyanl 
Altı Ay Hastahk Çekmişe Benzeyorla 

Pariı • Soir gazetesinin muhabiri 
Asmaradan bildiriyor: 
39 seneden beri Eritre hududunu teş· 
kil eden Mareb sahillerinden Aduayı 
çeviren tepelere kadar ardı arası ke
silmiyen bir insan tank, kamyon, top, 
katır kaynaşma11 içeriye doğru yola 
düzillmüştür. Yüı-üyüş halinde bulu
nan bu ordudan toz bulutları kalkı
yor ve göğe yükıelerek giineşi ka
raltıyor. Bu manzara hiç bir şeyin dur 
duramıyacağı mesum bir kuvvet his
sini veriyor. Yervi.ıziinde manT.ara da
ha müessirdir. Piyade, bu toz1u du-
manlı havada boğularak ilerliyor. Sag 
dan ve soldan hafif ve küçük tanklar 
taslar üzerinde müthiş gıcırtılar yapa
rak koşuyor. Piyadenin arkasından 
cephane ve erzak taşıyan kamyon ve 
katır kafileleri geliyor. Bütün bu in
aanlann ceıareti takdir edilmelidir. 
Ekseriyetle bu kol1ar duruyor. bir ta
raftan silah sesleri gclivor. Kayahk· 
lar arasında saklanmış olan bir kısım 
Habeşliler müstevliler üzerine ateş e· 
diyorlar. Fakat bu da çok sürmüyor. 
Tayyareler düşman üzerine bombalar 
atıyor. Çok alçaklara kadar iniyorlar 
ve bu mukavemet daima çabuk berta
raf edillvor. Inanılmavacak derecede 
çok mühimmat ıarfcdiliyor. Meseli 
yirmiden fazla top. üç tüfcnk ateşinin 
çıktığı bir taş yığınına birden ates 
etmiştir. Sıcak, arazinin müşkülatı ve 
yüksekliği askerleri çok yoruyor. Dü
şününüz ki Mareb l 200 metre yüksek 
tir ve Adua'nın en vüksek noktaaı 
:?300 metredir. iki gı.ın süren bu yıkı
cı yürüyüşten sonra. çehreler a•tı ay 
hastalık çekmiş gibi bitik bir haldedir. 
Bu hücumlar arasında düşman hemen 
kaybolmak üzere araıııra görünür. Ba 
zı noktalarda araaıra vaki olan görün
meler ve kaybolmalar ateş darbelerile 
ahenklenen bir nevi bale heyetini an
dırıyor. Habel?liler kcsıf bir teşekkül 
halinde hücum edince hep ölüyorlar. 
Bazı köylerde halk 

bombardımandan sakınmak 
ve barıpal temennilerini göstermek 
için kulübelerinin üzerine diktıkleri 
smklar üzerine beyaz cübbelerini ası
yorlar. Geceleri her türlü faaliyet dur 
muıtur. Leviathan uyumuyor, fakat 
ııUkunetle bek· iyor.Biribirlerile dirsek 
diraeğe üç muhafız kordonile muhafa 
za edilen bütün İtalyan karargahları, 
tamamen karanlıktır. En küçük bir 
ııık bir dUtman kurşununu cezbede
hilir. Hatti ııigara içmek bile yasak
tır. Bazan vahsi harp manzarası gö
ze çarpıyor. Bunlardan en ziyade na
zar:ı dikkatimi celbeden bir manzara: 

sil ediyor. Cumuriyetçi muhalif
ler 9 haziran seçimine iştirak et
mekten imtina etmişlerdi. Bu 
şerait dahilinde verilen reyin bir 
kıymeti olmadığı, mecliste tem· 
sil edilmemiş olan diğer taraf 
iddia edebilecektir. 

Binaenaleyh, mesele halledil
miş demek değildir. Devamlı bir 
eser vücude getirebilmek için o
na müzahir olarak manevi bir 
kuvvet vermek lazımdır. Bu kuv 
vet te ancak milletin iradesi o
labilir. 

dükkanından çıktktan sonra prince 
Korasoff : 

- Sizin madame de Dubois kim
lerle diı er kalkar? Madame de Du
bois 1 aman yarabbi. ne tahaf ad 1 
Kızmayın, dostum, gulmemek elimde 
degil ... Şimdi ıiz kıme korta yapa· 
caksınız, 

• - Gayetle zengin bir çorap teci
meninin (tuccarınrn) kızına ; son de
rece mliteassıptır. GözJerınin dünya
Cla eşi bulunmaz, benim de hoşuma 
gidiyor: hiç şüphesiz memleketin en 
ileri g <"len kızı. Fakat bütün bu bü
yükliiklerine ragmen, yanında tecim, 
dükkan ııözü ettiniz mi kızarıp afal
layıverir. Anilige de bakın, babası 
Strasburg'un en tanınmş tecimenle
rindenmiş. 

Prince Korasoff gülerek: 
- Demek ki, dedi, indüıtri &Özil 

e.dince sizin güze] hanım sizi değil, 
kendini düsUnür. Bu gülünç huy Hı
zır gibi imdadımıza yetiıecek: onun 
o güzel gözlerine bakıp delilik et
menizi önler. Bu işi başaracağımız· 
dan hiç !!ilpheniz olmasın. 

Julien'in aklına ma~pl de Fer
vaques'ın karısı gelmişti. La .Mole 
konağında sıksık görUnen bu kadın 
bir ecnebi idi, mareşal onu ölümün
-den bir yıl önce almıştı. Madame de 
Fervaqucs'ın hayatta bütün gayesi, 
bir indüatriyel km olduğunu unut
turmakta: Paris'tc kendine bir iş ol
sun diye. iffet, fazilet taslayanların 

Eritre'den Adua'ya kadar yollar tank, top, 
kaynaşması içindedir ... Adisababa'da Şarka mahs 
bir tevekkül var.Aksumun işgali Habeşlilerin kalbin 
unutulmaz bir tesir yapacaktır. 

Bir ltalyan lteıil mülr•~••i 

iki ceset yanyana uzanmış duruyor. 
Bunları!an biri Halicşli, diğeri de As· 
kariye aittir. Bunların ellerini sırtlan· 
lar yemiştir. Habetlinin batının yarı
sını ve kollarını da gene sırtlanlar ye 
mişlerdir. Bu cesetlerin vaziyeti bu 
iki adamın biribirlerile döğil§erek öl
düklerini gösteriyor. Fakat hayvanlar 
ve harp havas' onları toz topraklar • 
dan ve kandan mürekkep bir kefen 
içinde birleştirmiştir. Bereket versin 
ki diğer bazı manzaralar bize teselli 
veriyor. Bir köyde obüslerin yıktığı 
vinıneler\arasında ihtiyar bir faşist 
gördüm. Bu adam bir Habeş çocuğu
nu uyutuyordu. Yilkaek ltalyan ku
mandanlığı birkaç gi.ınc kadar Aduayı 
işgal edecegini bildiriyor. Fakat Raı 
Sevum ordusunun bozulup bozulma
dıfı veya uJdandıtı h .nti% bilinmi
yor. Td'z toprak bulutu Hıbeş 1ema
sına yükselmekte deYam e i or ve kU 
ç;Uk tanklar da birer acube gibi sırt
lar üzerinden ııyrılarak koşuyorl8'-

Paris • Soir'ın Adisababa muhabiri 
yazıyor : 

Muntazam bir ricat veya bozgun
luk .. Tigre hududunu müdafaa etmek 
te olan Ras Seyum ve Raı Kaıısa'nın 
ricate mecbur edildikleri muhakkak
tır. ltalyanlar Adua ve Akum'a hakim 
olan tepeleri tutmuıl.trdır. Bu iki §e• 
hir belki bu anda Iı.lyanlann eline 
ıeçmittir. Adua 1896 bozıunluğunun 
bir intikamıdır ve ltAlyan ıururu bu· 
nunla tamir edilmit olacaktır. Strati• 
jik noktaı nazardan, Dankali çölünün 
üzerinden ve Habet yaylaamdan cc· 
çerck 800 kilometrelik ormanlık ve 
dağlık araziden Adiaababaya ıidm 
yol Aduadan batlıyor. Bu yol berbat 
köylttden geçiyor. Akıumdan da Adi 
ubabaya giden bir yol vardır. Bu yol 
da Taana ve Gondar gölünü takiben 
Habet ovaaının garp cihetinden geçi· 
yor. Akıum'un zaptı Habeşlilerin ka1 
binde unutulmaz bir akis bırakacak· 
tır. Akıum mukaddeı bir tchirdir. Ha 
bcfiııtanın en eski payitahtı ve Saba 
Melikesinin Hazreti SUleymani ziya
ret için uzaklattığı şehirdir. Aluum 

başına geçmişti. 
julien. prince Kor.soff'a gonillden 

havrandı : onun gülünç huylannı 
edinebilmek için nelere ruı değildi 1 
İki 4ost uzun uzun konuıtular: Ko
msoff'un afzı kulaklarına varıyordu: 

kendini hiçbir Fransızı bu kadar uzun 
zaman dinletebıldiji. hiç olmam11tı 
Pek sevinmiş içinden: ''Hele ,ukür. 
dlvordu, kocalınma derı verecek. 
onlara bu dersleri dinletecek hale 
varmıııml .. 

Julien'e, belki onuncu defa olarak 
tekrar etti: 

- Anlatıldı ya 1 madame de Du
boh'nın vanında, Straaburg1u çorap 
tecimeninin güzel kızı ile konu,ur
ken bir parçacık bile ateşli bir sevgi 
göıterllmiyecek. Mektuplannızda iıe 
bilakis yıkıcı bir a,ır bulunmalı. Ure
nile bezenile yarılı bir aık mektubu 
olmak, faziletfüruş bir kur için revlc
lerln en bllyilğildllr: bir an oyunu 
bırakıp dinlenmi• olur. glSnJOnü din
lerneh ceaaret eder; ıUnde i1d mek
tun yazarsınız. 

Julien, kolu kanadı kmtmıı: 
- Bunu hiç, hiç yapamam, diyor

du : Uç tane cicili bicili cümle bir 
mektup yumağa kalkmaktansa hava. 
na konup dövWmete razıyım: ben 
canlı bir cenazeyim, doıtum. artık 
benden bir ~y beklemeyin. Bırakın. 
ben yolun kenarında ölüp gideyim. 

- Size cicili bicili cUmlettr yazın 
diyen oldu mu? Ben yol çantamda el 

kralları, uırlarca kırmızı deniz aa 
!erine hakim olmuşlardır. Bunlar F 
'Vunlan •e Nil vadisini tehdit c 
]erdır. Bugun de orada ,,,ezostir 
ait bir dikili taı vardır. Aksum"da 
Habct kiliıcsi ve bu kılisede kı 
biçilewiyecek kadar g:·•el tablolar 
elyazıları mevcuttur. Adinbaba t 
hi noktai nazardan bundan kırk s 
evvel Menelik tarafından inşa edil 
fa~ir bir şehirdir. Menelik bu ııe 

kansı Taitu'ya hoş görünmek için y 
tırmıştı. Aksum"un etrafında Ital 
uçakçıları 1'igre halkını. imparato 
terketmeğe davet etmek için beyan 
meler yagdırıyorlar. Italyanlar bu 
yannamede imparatoru bir zorba g 
göstererek malikin•ı Şoada bulun 
bir neshn boxunduru u altından Jn 
tulmaga davet edıyorlar. Baıka bır 
man oluydı bu beyannameler bır a 
uyandırabilirdi. Zira Tıgre ve S 
halkı daima nefret görmüşlerdir. 
kat bugun ııozlerinin dinlenmcmeıi 
timali pek büyüktür. Italyan kini 
eski derebeyi memleketinde birlik h 
ıule getirmek mucizesi yaratmı§ 

Oyle zannederim ki, ne Raıı Sey 
ne Raa Kafa kalp1erinde Haile Se 
ıiye için btiyük bir dostluk besle 
yorlar. Fakat burunkiı ıerait dahil 
de onun yanında bulunacakların 
hiç fÜphe yoktur. Seferberliğin doğ 
dufu heyecan uzun müddet ıürme 
tir. Adiaababa bemen eski uyuşuk 
cınıaıkıcı hayatına dönmUttür. Her 
mandan ziyade bir eırar yeri olan 
raydan enteresan hiç bir haber arz 
yor. Ita1yan orta elçiliğine. ancak 
fir tarafından imza edilmit vesik 
olanlar girebiliyor. imparator bUt 
hukuku umumiye mahkümlannın s 
best bırakılmasını emretmiştlt. Ad 
nm bombardımanı halk arasında 
bir panik yapmamıştır. Halk şar 
mahsuı bir tevekkülle vakayii bek 
yor. 

yazısı ile, belki altı cılt tutar a 
mektubu var. Her tiırlil huyda ka 
için mektup bulunur. Kaliıky, Ri 
mon-la-Terraaae•ta bilirsıniz, h 
Londra'dan uç fersah otedeki kasa 
da, bütun lngiltere'nın en gi.ızel qt 
ker kızına korta yapmamış mı? 

julH!n. 11bahın ııaat ıkisinde d 
tundan ayrılırken üzUntüsU azalın 
tı. 

Ertesi gün prince Korasoff bir 
zıcı ıetirtti: iki gUn IOnra da J 
n'e, ıUzel kızların en )"IUnan ve 

kaaavetli iffet taabyanma cönderi 
bil~cek elli Uç tane mektup ver 
Julien'e: 

- Bu mektuplar elli dört tane 
ğıl, çünkü Kaliaky ıatediğine ere 
mit, kofulmuı. dedi: ama çora 
nın kınndan kötü muam·ı~ görür 
nb size ne? siz ancalr madame 
Dubois'ya tesiri olıun diye uğra 
cıkaınu:. 

Her giln ata biniyorlardı: prht 
Koraaoff Julien için çıldırıyor 
Ona birdenbire bağladığı bu doıtl 
fu göstermek ic;in ne vapaca~ını b 
miyordu : o kadar ki Moskova'nın 
zengin kızlarından biri olan kuzin 
ona vermeğe kalktı. 

- Evlendikt,.n Ponra da. bir 
raftan ben iltimaa ederim, bir tar 
tan da bu ~ö~sünU7deki nişanın '/ 
dımı olur, iki yıla kalmaz a1bıy1 

f A rlruı v•t 1 
N ATAC 
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ELViRE POPESKO 

Yeni Bir Filmde Genç 
Kaynana Rolünü Alıyor 

El~re popesko, bu peltek dil -:-- Bu iltifatınıza teşekkür e-
li Parisli Romen güzel kaynana der:ım. Fakat... . 
rolünde oyniyacakl Bwıa inanır - Fakat ... Y~?ı k~~n~nalık-
mrsmız? tan memnun dcgıl .?11sınız?. 

Elvirc'in evlenecek bir yaşta .- Hayır .. O,.n~ soylemek ıste• 
kızı olması kimin aklından ge· mıyonım. Bılakıs çok memnu • 

? num. Fakat kaynananın da ken 
çe~imsenin değil mi? Fakat n: disine göre bir sürü vazifeleri 

k. ·· .. · · vardır. 
yaparsınız ı, re1ısor ısteyınce T h f , 
böyle bir genç kadın sade kayna - Eu a şuhaey ·f·t· Fak- t .. 

_. ,. k b ·ı 1 - vet t ır. a mu-
ına ~egıl hatta aynana ı e o - himdir Her kaynana bunu bil-
maga razı olur. h. kk k k' biraz rahat e-

B. F uh · . k a· se mu a a ı, 
. . ır ~ns~ .m .a:rın c~. ı- der. Kaynananın vazifeleri ev -

sını son fılmını çevınrken sttid· 1 . d k m ku .. r.u"'k ~ahsi iş d · · · ve emır e ız "S :ı 
yo a zıyarct etm.ıştır. lerine karışmamak ve damatla 
B~n muhamr ne anlatıyor: kavga etmemektir. 
El~~e ~?pesk.o kaynana ol - Kaynanalık bahsi kafi i<ii. El-

mak ıçı!1 şuphesız adam . a~llı vire'e biraz da kendisinden ba
makiyaJ yapmak mecbunyetın- his açtrm ve sordum: 
de idi. F~~t bu kad~ h?Y~· - Vücudünüziln güzelliğini 
genç ve guzel kadı~ı hı~ te ıhtı- ne ile temin ediyorsunuz? 
yarlatmamıştı. ~lvırc hır .. kay- Dikkatle bana baktı: 
nanadan .daha zıyadc hen~z ev- Çalışmak kafi geliyor. dedı ..• 
lenmiş bır Ç'en~ kıza benzı~or - - Rejim yapmıyor musunuz? 
du. Ve makıyadmın ~apıldı~ı o- - Buna hiç te lüzum görme-
dada duran yıgm yıgm ~ller diın .. Sıhhatim yerinde olduğu 
:ve çiçekler insana daha zıyade zaman içimin aldığı kadar ye -
bir düğün manzarasını hatırla - mek yerim ..• 
tıyordu. - Peki cildinizi muhafaza et 

_Aman dedi. Kaynana ol - meık için ne yapıyorsunuz? 
mak ta meğer ne zormuş. İnsan - Her:~esin kullandığını ..• 
4ok yürüyor. Ve yorulunca~ - Yani? ... 
insan hakikaten kaynana gıbı - Sabunla su ... 
sinirli ve bicimsiz oluyor... Görülüyor ki, peltek dilli, Pa-

- Hiç te "'değil... Belki y~r - risli. R~en artisti ç~k g~~§ yü 
gunısunuz fakat güzelliğınız • reıkh bır ı~;ıı~dır Guzcllıgı alı
den hiçbir şey kaybetmiş de • mı, ve hatta bıraz etçe dolgun 
filsiniz. olması da belki bwıdandrr. 

ALiCE FAYE 

BEYAZ 
PERDEN il\ 
GÜZEL 
KIZLARI 
TATiLDE 
PLAJDA 

• 

Skandal 1935 
ismindeki filmde 

• 
1 

aıaıı:w• mı www ı+.ııı 

Nasd Eğleniyorlar? 
• JG<"queline Daix yakında ltalyaya giderek "ölüm canbazhanesi,, 

i.mıinde yeni bir film fevirecektir. Bu film bap an Ofaiı karkıınf 
bir mocercuun hikaye.idir. 
Aıaiıtlaki rchmde aaida giiul artini, 8tüdyolann kapalı duvar· 

lan arMrna hapü olmadan; Jcıan·Leı·Pinı'de denia .ıporlan ya· 
pqrJıen göriiyoraunuz. 

• Ortadaki re•İm, K.ot Dazar plôjlarmda alınmı§tır. Polla lllery 
bir Jeni11 kayağının ü:urine uzanmıf günef banyoıu alıyor ..• 
Yuvarlak reaim de acvimli artiat Danie Parala'yı görüyorırunuz.; 
Daniele'ya bu yaz. kendiaini deni: :ıporlarma uermif ve hele deniz 
üurinde kaymada gönerdiği fevkaladelik sayesinde bütün plaj. 
dakileri hayret içinde brrakmııtır. 

• Ya bqparmağını dudaklanmn ii:erinde bir put gibi tutarak"susf' 
ili.yen. Smion Sioaon'• 11• deninU:? O bütün yoz. tatilini Avrupa 
plôjlannda ıcsirJilıten aonra ıimdi, tekrar HolifH>Oll yoluna 
tutmrıff ur. 

Söylendiğine göre Smian Siman, büyük bir Amerikan firma.ile 
beı aenelik bir kunturat yapmııtır. Çapkın lıız orada birrolı 

.lilmler çevirecektir. Bu filmler Jngili%Ce olacaktır. Smion Siman 
ıi.nidicl1m gayet güz.el Jngilizce öirenmİffİr. Amcrilıacla ne gibi 
filmler sevireceği henüz. malum değildir. Fakat bu filmler her 
halde ln11ilizce olacak 11• Smion Siman fOk /az.la para alacaktır. 
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Ü 
HiKAYE 

Haydan Gelen ... 

izmir Borsasında Üzüm, incir Ve .............. ._...,,., ~---.ıı..-_ _____ _ Nakleden: MI· FA 

•• 
Diğer Urünlerimiz 

İzmir tecim ve endüstri oda- de nohut 354,5 ton 28 145 lira 
fanın neşrettiği bir rapora göre, değerinde kumdan ile 696,3 ton 
J:t-;ge üriinlerinin İzmir borsasın ve 19119 lira değerinde muhtelif 
daki son durumu şudur: toprak ürünleri ve dökilntüleri 

"Son on beş gün içinde çekir- gönderilmiştir. 1934 yılınm ayni 
deksiz kuru üzüm üzerine yapı- ayında ise yulaf ihraç edilme -
lan işler şu suretle hülasa olu - miştir. 454,3 ton 22951 liralık 
nahilir: nohut, 1500,8 ton ve 77529 lira -

EylQlün ilk haftası içinde a- Iık kumdan, 953,7 ton 41528 li -
lış veri bir derece iştihalı ol - ralık toprak ürünleri ve dökün -
muş, haftanın son günlerinde tüleri gönderilmiştir. 
inhisarlar idaresi borsadan Ü - Yumurta ve zımpara 
züm almağa başlamıştır. Yapı- 1935 yılr Ağustos ayında 1i -
l~n ~ müda1ıale 6 Ey~ülde ü - manımızdan 1ngiltere, 1talya ve 

rolarak 18 bin ton oranlanmıştr. Ku
ırakhk devam ettiğinden alınııeak 
'gerçek üninün bu mrktan da tut
ıturamıyacağından korkulınaktadrı. 
!Bazı kazalarda tiıtünlerin tarlalarda, 
ıyanaıkları da görülmüştür. Yanık 
bölgelerin başlıcaları Akhisar, Ödc
ıuıiş, Bayındır ve Tiredir. Buralarda 
<tütünlerin tarlalarda uçte bir nisbe
ıtinde kuruduğu görulmli§fir. Şim· 
ıcliki halde bu yıl tütün rekoltesinin 
14-15 tonu geçmiyecegi oranlarunak
ıtadır. Bu suretle randmanda yüzde 
'36 gibi önemli bir noksanlık göze 
çarpmaktadır. Yeni yılın tütün ibra· 
tatına gelince: 

BORSA 

8 Birlncitetrin SAL ı 

PARALAR 

Sterlin 
Dolar 
20 Franıa: frangı 
20 Liret 
20 Belçika franp 
20 Drahmi 
20 İıvçhc fr. 
Florin 
20 Çek Kuron 
Awsturya ıilin 
Marlc 
Zloti 
Penıo 
20 Ley 
Leva 
20 Diııu 
Yen 

r 1svec Karon 
AJtm 
.Mecidiye 
Banknot 

613.-
125.-
165.-
184.-
ao.-
22.-

814.-
83.-
93.-
22.-
36.-
22.50 
23.-
14.50 
22.-
52.-
33.-
30.-

942.-
53.-

232.-

latıt 

618.-
126.-
168.-
187.-
82.-
24.-

818.-
85.-
97.-
24.-
38.-
23.50 
25.
ı s.so 
24.-
56-
35.
sı.-

944.-
53.50 

234.-

zum fıatlannda 50 santım ka - Yunanistana 8845 kilo ve 2045 
~ar ~ir yük~e~li~ meydana ge- liralık yumurta gönderilmiştir. 
tırmı§sc d.e ıkıncı haft~ ortala - 1934 yılının ayni ayında ise yal 
rı.~da .~.:ıatlar 25 santım ~~~?r mz lngiltereye 1875 kilo ve 425 
duşmuştur. ~ on b~ gunun liralık yumurta gönderilmiştir. 
sonuna k.ad~ f1atlar boylece de 1935 yıh Ağustos ayı içinde 

1935 Ağustos ayında yabancı ül
kelere 172,7 ton ve 39641 lira değe
ırinde tütün gönderilmiştir. Geçen 
yılın Ağustos ayında ise 271,2 ton 
ıve 218439 lira değerinde tütün gön
ıderilmişti. 1935 Ağustos ayında Al
manyaya gönderilen tütünlerin 
'77922 kilo ve 1495 lira değerindeki 
mikar toz tütilndilr. 1935 Ağustos 
rayında g8nderilen tütünler genel çı
kı tutarının miktar itibarile yüzde 
1,8 değer itibarile yüzde 2,35 gini 
bulmaktadır. 

ÇEKLER 
Siz bu hikayeye inanmıyaeaksınız. 

' Çünkü bu hikaye gerçek bir vak'a
-----------&.a-ııu11___ dır. Gerçek vak'alar hikayelerden 

, ____ .. dah& garip, daha şaşırtıcı, daha az 
vam e~ıştır._ . .. limanımızdan yabancı ülkelere 
•. 1nhısarlar ıdarCS1 on beş gun zımpara madeni gönderilmemiş 
ıç1nde :_ - ~ kuruş arasında .. yal- tir. Geçen yılın Ağustos ayında 
nız aşagı tıpleı:den ol~?~. uze - 61 ton Belçikaya 54 ton da Fran 
re 101 ton (826 çuval) uzum. al- saya zımpara madeni gönderil • 
mrştrr. mişti 

Çekirdeksiz kuru üzüm iç ~e · Hayvanat 
dış piyasalardaki fiatlarınm oy- 1935 yıh Ağustos ayı içinde 
nakhğmı durdurmak ve fiatlar- 14629 baş ve 92072 liralık hay
da bir istikrar verilmek üzere vanat limanımızdan yabancı ül
bir buçuk milyon lira sermaye kelere gönderilmiştir. Bu hay -
He kuru üzüm iç ve dış piyasa - vanlardan 1512 baş ve 22824 1i -
lardaki durumuna nazım rolünü ralık öküz, inek, dana lngiltere 
oynamak i in ekonomi bakanlı- ye ve yine 3877 baş ve 52552 li
ğmca yeni bir şirket tesis edil- rahk öküz, inek, dana Yunanis -
miştir. tana, 243 baş 3209 liralık manda 

1935 Eylül ayının illi on beş ile 3 471 baş ve 9360 liralık kuzu 
günü içinde 1zmir borsasında sa koyun, 5521 ba ve 4009 liralık 
tış gören çekirdeksiz kuru üzüm rkeçi oğlak, 2 baş 71 liralık tay 
lerin fiatları Ağustos 935 ayı i- ve 2 baş 25 liralrk da eşek gön -
kinci on be günü fiatlanna gö- derilmiştir. Geçen yılın Ağus -
re u değişiklikleri göstermiş _ tos ayında ise 5257 baş ve 57823 
tir: liralık muhtelif hayvanat Ingil 

7 numaralı üzümlerin kilosun 
oa 50 santim, 8 numarada l,03 
kuruş numarada 90, 10 numara
da 25 santim düşüklük, 11 nu -
marada 19 santim, 12 numaralı 
üzümlerin kilosunda 1,25 :kuruş 
yükseklik görülmüştür. 

İncir 

Son on beş günlüli satış mik
tarı geçen on beş gün satışından 
2 653 ton, (18573 çuval) ve 277 
torba fazladır. 

Son on beş gün içinde İzmir 
borsasında satışlar normal tarz 
da devam etmiştir. Eylülün ilk 
haf tasında ~yi kaliteli incirler 
üzerinde pek hararetli satışlar 
olmuştur. Ahcıların bu iştiha -
lanna ra~n fiatlar üzerinde 
ayni derecede bir yükselme ef.le 
ri görülmemiştir. Satışlar ikin -
ci haf ta sonuna kadar ayni ha -
rareti muhafaza etmiştir. Piya -
sanın çok sağlam olduğuna ve 
hatta fiatlann bir az yüksclebi -
leceğine dair umumi bir kanaat 
vardır. 

Geçen yılın ayni ayına naza -
ran silzme incirlerin kilosunda 
l .06 kuruş, hurdalann vadeli sa
tışlarında 25 santim yükseklik 
vardır. Elleme, natürel incirle
rin fiatlarında değişiklik olma -
mış, paçal incirlerin kilosunda 
15,5 santim düşüklük görülmüş
tür. Son on beş günlük satış 
miktarı geçen on beş gün satı -
şmdan 1274 to~, (10985 çuval) 
fazla olmuştur: . 

Meyveler 
1935 yılı Ağustos ayı içinde 

limarumızdan yabancı ülkelere 
43133 kilo ve 12692 lira değerin 
de yaş ve kuru meyveler gönde 
rilmiıtir. Bu meyvelerden 10160 
kilo ve 1414 liralık miktarı ka -
buklu badem, 20651 kilo 9726 
liralrk miktarı çamfıstrk, 10519 
Stilo 1121 liralık miktarı şeftali, 
1503 kilo 416 liralık miktarı ku
ru vişne, 300 kilo ve 15 liralık 
miktan da taze üzümdür. Geçen 
yılın ayni ayında ise 33412 kilo 
ı.•e 8255 lira değerinde muhtelif 
tane ve kunı meyveler gönderil 
mişti. 

:r oprak ürünleri ,, 
1935 yılı Ağu 

liman muzdan 
835 ton 32 ı.r d 
laf, 117,3 ' 

küntüleri 
içinde 

,ıkelere 
ie yu-
~rın -

tere ve Yunanistana gönderil
miştir . ., 

Ege bolgesinde yeni 
ürünUerin durumu 

Irmir Tecim ve ndilstri odasr, E
ge mmtakaaının yeni üriın durumu 
hakkında önemli bir rapor banrla
mıştır. Odanın son bülteninde neıre
dilen bu raporun mühim kısunlannı 
apğıya alıyoruz: 

Yeni yıl tütün durumu 
'' 1935-36 ürün yılında çeşitli is

ihsal alanlarında 4170 hektar tütün 
ıclikilmiştir. Dikilen fidanların ilk fi
lizlenmesi gayet iyi olmuşsada yağ
mursuzluk ve havalann kurak gitme

i yüzünden tarladaki tütün istenil
'<liği kadar boy alamadığı gibi o nis
bette de büyüyememiştir. 

Yukardaki sebeplerden ötürü tü
tün dikimine göre rekoltenin dilşük 

FAVDALI 

BUG0NK0 
PROGRAM 

lstanbul 
18: Danıı musikisi ve hafif musiki (plilı:) 

19.30: Bayan Halide lı:onu11uyor. 20: Ba· 
yan Patarclli, Mandolin orkestrası Jconse· 
ri. 20.30: Radyo caz ve tango orkestraları 
ve Gavln kardqler. 21.35: Son haberler -
Borsalar. 21.SO: Bayan Diradoryan. (SoP
rano) piyano refabtile. 22.0S: Plilı: nq· 
riyatL 

Kahire 
18,40 Kuartet (Mustafa Bey Rida), 19 

Duyumlar. lP,25 Birsa, 19,30 Solo ııd kon
seri (Riyad el Sombati). 19,45 Keman 
solo (Fadd Sava). 19,SOSaleh Abdıılhai ve 
arkadaştan, 20,40 Soylev, 20.SS Solo pi. 
yano. 21 Sözler, 21 10 Umlrultum ve ar. 
kada ları, 21,40 Sözier, 21.50 Salih Abdül 
Ha.i ve ukadaıları, 22.50 Monoloı ve mi
zah, Konserin sUreil. 23 Mar1-

BUkret 
13-15: Plik ve duyum servisi. 18: Or· 

kestra. 19: Sözler. 19.20: Konserin ıiire· 
tf. 20: Duyumlar. 20.15: PWc. 21: Söz. 
ler. 21.15: Solist (piyano - prkı) koıue· 
ri. 22.10: Radyo orkestrası. 22.30: Dıı· 
yumlar. 22.45: Konserin ıüreft 23.45: Fr. 
ve Alm. duyumlar. 

Varşova 
18.15: Şimal mUzifL 18.50: Minh. 19: 

Solist konseri. 19.30: Sözler. 19.40: Söz
ler. 20: Reklimlar. 20.15: Sözler. 21: Ha
fif mü.dk. Scfzler. 21.45: Sözler. 22: Cho
pin konseri. 22.35: Edebiyat. 22.50: Söz
ler. 23: Poldini'nin "Penseı ve Vaıabon .. 
adlı operası. 24.0S: Danı plikları. 

Budape,ta 
18: Konferans. 18.30: Berene! cazı. 19: 

MU.zildi piyes "Geıpent. 20.45: Piyano ile 
prkı. 21.15: Konferans. 21.45: Opera or
Jcestraııı. 23: Duyumlu. 23.20: Plik. 24.30: 
Çinıenc milziit 

Moskova 
18.30; Piyano konseri. 19.20: Hafif mli

zilc. 20.30: Edebiyat. 21: "Çarın nitanlı· 
ıı .. adlı Koraakov o~rasmm radYo adap. 
tasyonu. 22: Çekçe yayım. 23: !nıilizcc. 

Pamuk rekoltesi 
l 935 - 36 ürün yılı pamuk 

dikimi geçen yıl dikiminden fazla o
lup, duğumu da çok iyi olmuştur.Bu 
rdoğuşa göre rekoltesi ilk önce 55-60 
bin balya oJarak tahmin edilmişti. 
·Lakin havaların yağmursuz ve ku
'rak gitmesi yüzünden Nazilli ve ci· 
varı dışta kalmak şartile bütün pa
muk eriştiren diğer yerlerde rekolte
nin yUzde 20-30 nisbctinde bir nok
sanlık göstereceği müşnhede edil
miştir. Nazilli ilçesi pamuk üretmen
lerl pamuk tarlalanm gil%el ve mo
dem bir surette suladıklanndan bu 
yıldr kuraklık o civar pamuklarına 
tesirini gösteremcm~tir. Bütün bu 
mahalli ahval ve şartlar nazara alı
narak bu yıl rekoltesinin 50-55 bin 
balyaya varacağı umuit)iyetle tahmin 
~dilmektedir. 1935 yılı Tlirkiyenin 
genel pamuk verimi 47477 ton 
(237385 balya) olarak tahmin edil
mektedir. Geçen yıl rekoltesi ise 
36000 ton ve (180) bin balya kadar 
idi. Bu yıl ekim geçen yddan fazla 
olduğu için geçen yıla nisbeten bu yıl 
pamuk rekoltesinin yüzde 24.18 nis
bctindc olacağı umulmaktadır. 

Ağu11tos 935 ayı içinde limanımız
dan yabancı ülkelere 19,8 ton ve 
70046 lira değerinde pamuk gönde
'l'ilmiştir. Almanyaya gönderdiğimiz 
l 9492 kilo 6932 lira değerindeki pa
mukların içedsinde 9980 kilo, 2023 
lira değerinde pamuk dölrüntüsü 
vardrr. Bu ay içinde gönderdiğimiz 
pamukların çıK'ı degeri fop masarifle 
beraber kilosu 35,60 kuruştur. A
ğustos 934 ayında 470,4 ton 193158 
lira değerinde pamuk gönderilmişti. 
yıkat değeri de kilosu 41,05 kuruş 
üzerinden hesabedilmişti. Ağustos 
935 ayı içinde en çok Almanyaya ve 
300 kilo 114 lira değerinde 1talyaya 
pamuk gönderilmiştir. 

BiLGiLER 

Laypzig 
19.30: Müzikli karııık yayını. 21: Da· 

yumlar. 21.15: Ulusal yayım. 23 : Duyum. 
lar. 23.15: Olimpiya servisi (Berlinden). 
23.30: Da.na. • . 

NÖBETÇi 
ECZ·ANEL ER 

Bu ıece nöbetçi eczaneler 1t1nlardır: 
Sirkecide Ali Rıza - Fenerde Vitalı -

Divanyolunda Esad - Kumkaprda Bclkis 
- Zeyrekte Hasan Hulusi - Aksarayda 
Pertev - Kıraıümrukte Suad - Moda· 
da Sıhhat - Panryolunda Rıfat Muhtar 
.- Şehı:adebqmda lbrahim Halı! - Sa
matynda Rıdvan - Bakrrköyünde Hilll 
- Beıiktaıta Nail - Şehremininde A. 
Hamdı - Haaköyde Halk - Kasrmpnıa· 
da Merkez - Buyükadada Şinasi Ru:a -
.Heybelide Yusuf - Galatada Karakôy -
traksımde Della Suda - Taksimde Er· 
ıtuirul - Yeniıehirde S. Barunakyan -
ıSielide Feyzi - Eyüpte Hikmet eczane
lerL 

• L 1 M AN 
HAREKETLERİ 

Bıırün limanmuzdan ıidecek vapurlar: 
Saat 

20.-
19.-
9.

l P.-
9.-

Mersin Karabigaya 
Bandrmıa Ayvahia 
Guzcl Bandırma lmüte 
Bartm Bartına 
Dcrze Mudanyaya. 

• Bur{in limanımıza ıelece'k vapurlar: 
Saat 

• 

9.-
6,30 

16,15 
17-
1$,30 

Konya Berıindcn 
Glilnihal Bandırmadan 
Ayten lzmitten 
Kocaeli Mudanyadan 
Karadeniz Karadcnızden 

SiNEMALAR 
TiYATROLAR 

İSTANBUL ŞEHİR TiYATROSU 
HAFTALIK PROGRAM: 

8-10-935 ulı, Çar§amba Pcrıcmbc Cu-

Parls üı:erlne 
İngiliz liruı 
Dolar 
Liret 
Bclga 
Cenevre 
Leva 
Florin 
Çekoalovak .kuronu 
Avusturya 
Pczeta 
Mark 

Zloti 
Pe~o 
Ley 
Dill&l' 
Yen 
CenıOYcts 
İsveç lı:urona 

ESHAM 

tı Bankası MU-
,, ,. N. 
,. " H. 

Anadolu % 60 
" % 100 

Şirketihayriye 
Tramvay 
Bomonti - Nektar 
Terkos 
Reji 
Aslan Çimtnto 
Merkez: Bankası 
Osmanlı Bankası 
Telefon 
İttihat Değirmencilik T.A.S. 
Şark Değirmenleri 
Sark Merkeı: Ecı:aneat 

12.06 
616.-

0,79,45 
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., III 40.-
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ma ıünleri Ölçüye Ölçü saat akııamı 20 de. 
12.10.935 Cumartesi Çocuklara saat ıs 

te. 12·10-935 Cumartesi akliamı Yaraşa 
saat 20 de. 
• 13·10-935 Pazar Çocuklara saat 10 da. 

Pazar gundiız Yarasa saat lS te. Pazar 
akııamı Yarasa saıit 20 de. 

• 
TEPEBAŞI BELEDiYE GARDENBAR 
Kıvlık salonu açıldı. Her aqaın miisik, 

danı, varyete numaraları. Kabare nefis 
alakart ve tabldot ycmclclcr ehven fiat
lar. Pazar pnleri 17,30 da çaylı dans, 
varyete, çay komple 75 kuruı;. 

• 
FRANSIZ TİYATROSUNDA 

Sürena Opereti 

yeni Jcadroııilc Şaziye - H. Kemal 11 İlk· 
teşrin Cumadan itibaren her akpm 20,15 
de, Cumartesi ve Pazar matine 15 de 

EMiR SEViYOR operet 3 perde 
Yazan: Yusuf Sururl. Beıte: Karlo Ka· 

poçclli. Fiatlar : 100, 75, 50, 25. Loca: 
400 - 300, her tarafa tramvay vardır. 

• 
NAŞIT - ERTUCRUL SADi 
1935 sezonu birlcıik tcm1illcri. Şeb 

zadebaşı Turan tiyatrosunda her i:e
ce saat 20,30 (umuma). cumartesi ma 
tine saat 14,30 da (talebeye), pazar 
günleri matine saat 15 de (umuma), 
bu gece: (Be§te Gelen) vodvil 3 per
de. Her tarafa tramvay. 

• Alkazar ı Sandu - Sihirli Ada. 
• .Sılı: : Çalrnmrı A,klar. 
• Aari ı Ekmikçl K.adm - PctroJ Ma-

barebeııl. 
• ipek ı Albn Zlndr. 
• Türk ı Prena Türandot. ' 
• Saray ı Foli Bcrjc. 
• Sllaıer : Para Kralı. 
• Yıldız ı Moskova ıcccleri. 
• Melek ı Macar Romansı. 
• Milli ı Çalmm1' Aıık - Dertsiz arb

da§]ar • 

• Oakildar Htle ı l'rena Ahmed. 

• 

İstanbul itfaiyesi 
Be:voila itfaiyesi 
K.adıkô1 itfaiyesi 

iTFAiYE 
TELEFONLARl 

24222 
4464'4 
60020 

Y cıiHı:ö1. Bakırköy, 1Uiyfi]ı:• 
dere. Usltlldar ltfılym 60625 
Pqabahçe. Knndilli ErcnJı:6y, • Kartal, 
Lüylikıda, Heybeli. Bargu. Km&b mın
takalan Lçhı telefon saııtralmdald memta• 
ra (yangın) lrelimcainl ıöylemek kifidır. 

mantıki olduğu için bu gerçek vak
aya hikaye deyip geçeceksiniz. 

Her neyse, ben anlatayım da, siz 
ister inanın, ister inanmayın. 

Bu gerçek vak'anın geçtiği tarihte 
- ki pek yakın bir tarihtir - Paris
te güzel sanatlar akad-cmisinde tale
beydim. Siz Parisi gördilnüz mü? 
Siz: yabancı bir ülkede talebe oldu
nuz: mu? Parisi görmedinizse ne Mon 
martrc'in yosmalarıru, ne Montpar
naase'ın san saçlı, mavi gözlü, fidan 
boylu İskandinav dilberlerini ve ji
gololarıru, ne operayı, ne takı zaferi, 
ne Bolonya ormanının sevigmeye eğ
gin kuytuluklannı, ne Luna - Parkın 
dans.ingini biliyorsuı;ıuz demektir. 
Yabancı bir ülkede talebelik etme

dinizse bu hayatın tadlarmı ve acıla
nru hissetmediniz, parasızlık, açlık 
la mücadele etmediniz demektir. 
ÇUnkü bu klbiktir, ve bu yolu takip 
etmiyen adeta talebelik kanunlarına 
saygısızlık, hatta hıyanet etmiş olur: 
Talebe, ayın yirmisinden sonra para
sız:, aç, seAeridir. Ay sonunda cebin
de parası olup yemek yiyebilen tale
be arkadaşları tarafından lanetle a· 
nılmrya layık bir alçak, §Upheli bir 
adamdır. 

İşte, bu harikuUl.de vak'anın cere
yan ettiği gün ben de aç, ben de pa
rasızdım. Daha doğrusu cebimde be§ 
frank vardı. Fakat bu bet frangı ne 

-ııekildc ksim edcc -imi, onunla ay 
başını nasıl bulacagımı pek kcatircw 
mediğimden kaimeyi cebimde ısıtı
yor, bir tilrlü çıkaramıyordum. Bo
yalan eksik olan paletimin, ve hiç ol
mazsa bir ailtlli kahve ile bir az ek
meği dili yen midemin feryatları ara
sında şaşırmış kalmış, hangisini tat
min etmek gerektiği hakkında bir 
türlü karar verememiştim. O günü 
öğle vakti atölyeden çıkıp bulvan 
boylayınca bu kararsızlık beni dü
şündürüyor, dalgın dalgın yürütüyor· 
du. Çiçekçi Bomann'ın yaprakların
da şebnem damlaları tltriyen emsal
siz çiçeklerle süslü vitrininin önünde 
tereddüt ettim. Açlık midemi burgu
luyordu. Ne pahasına olursa olsun, 
şu son beş franklığı bozdurmak, şöy
le tezgah blşında bir kahve içip iki 
lokma bir şey yemek lazımdı. Çiçek
çinin hemen y:ınında olan kahvcııin 
kapısına doğru iki adım att m. Ve .• 
girmedim. Garip bir his bana "girme, 
yürü,, diyordu. Bu bi , ta içimden 
o kadar kat"i bir emir olarak yükseli
yordu ki, ona itaat etmemek kuvve
tini kendimde bulanuyorJum. Yavaş 
yavaş yUrümeğe devam ettim, ve 
Montparnasse gannın önfine geldi
ğim zaman karşıki ka1dınma geç
tim. Orada bilyük bir kitapçı dükka
nı, kaldırıma sıraladığı gımiş masa
lar üzerine bir sürü ucaz. okazyon 
kitaplar dizmi ti. 

Eski kitaplar:ı bayılınm S narınt§, 
solmuş sayıfalan, açılıne:ı yaydıklan 
küf, toz ve zaman kokusu, hazan iç
lerinden düşen kurumuş bir çiçek, 
dörde katlanmış bir kağıt, bir resim, 
beni yıllarca geriye iter, uzak mazi
nin esrarlı havası içine daldırır. 
Şimdi önünde durakladığım kitap 
ıergi&i, çoğu eski, okunmuş, modası 
geçmiş romanlardan mürekkepti. Bu 
kitaplardan birkaçını iş olsun diye 
can sıkıntısından, karıştırdım.Tam ki 
taplann önünden ayrılacağım sırada 
~özüm yeşil renkte bir cilde takıldı. 
Serlevhaya baktım: "Türkler ve si
yasal entrikaları • ., İçimden: "Al sa
na, Türkiye hasta adam iken yazılmış 
bir tezvir daha., dedim ve kitabı eli
me aldım. Meçhul bir yazıcının eseri 
olan bu kitap filhakika 1901 de ba
sılmıştı. Sayfaları hiç kesilmemiş olan 
bu tozlu, küftn, sararmış kitabın sa
yıfalarını yelpaz:evari açarken, bir
denbire, gördüğüm ~eyin bende uyan 
dırdığı hayretten bağırmak üzere ol
dum: Kitabın içinde para vardı l E
vet, para l Dörde katlanmış, kesilme
miş yapraklar arasında sıkışmış bir
kaç kağıt banknot 1 

Hızla kitabı kapadım, yerine koy
dum ve etrafıma baktım. Kütüpha
nenin önünde gazete okuyan çırak
tan ve ötede mostrayı seyretmekle 
mC§2ul bir ihtiyardan başka civarda 
hiç kimse yoktu. 

Şöyle birkaç adım attım. Kalbim, 

parçalanacakmış gibi çarpıyor, 
pıyordu. Tarlasını kazarken top 
altında altın dolu bir küp bulan a 
mın duyduğunu duyuyordum. Hl 
o kadar beklenmedik, o kadar ant 
ki, ona birdenbire inanamıyor. 
görüyorum sanıyordum. Evet dl 
hakkak ki bu, parasıilığm bir akJI 
siri idi. Çöl ortasında gidenlerin 
yerde su birikintisi, her yerde kıl 
gördükleri gibi ben de, bu kitabıl1 
rasına &kışmıf birkaç renkli ki 
banknot sanmı§tım. 

Döndüm, mostranın önüne k• 
gittim ve pek tabii olmasına dik 
ettiğim bir hareketle mahut kitabı 
ne aldım, açtım. Açmamla ka 
bir oldu. Hayır! Aldanmamt§ 
Bunlar kağıt değil, hakikaten ba 
nottur .. 

Ben soğukkanlı değilim. Heyecl 
pek çabuk kapılınm. Bu zaa!nndl 
dolayı, hayatımın birkaç dön 
noktasına gereken tavrı takın 
dun, muvaffak olamadım. O daJcıl' 
eminim ki betim, benzim upsan ~ 
silmiş, ellerime bir titreme arJ% rİ 
muştu ve tam manası ile anormal fil 
durum gösteren bir adamın hali ilJf' 
rime sinmiıti. Kitabın fiatına baktlı' 
Dört buçuk frank. Kendi kendiaı'1 

- Ha cesaret. dedim. 
Ve kitabı alarak dükkana dald:_ı! 

Kitapçının paketi yapması ile "'" 
frangm üstünU bana vermesi, aoıı ôl 
benim dUkk!indan çıkmam arasın 
geçen dakikalar bana tam bir a 
kadar ~un. bitmez: ve tükenmez gel' 
diler. Neler hissetmiyordum.. 

"Btr re but n §Chır ııın farkırı 
f di. Bulvardan geçenler, bana 11e 
halde acıdıklanndan, içeriye gi 
foyamı bana yüzlcmiyorlardr. n{i)' 
kancı da işin pek ala farkmda i 
Hatta bunun bir tuzak olmadığını, tıf 
paranın müşteri celbetmek için ]c:it 
bın içine konulmadığını kim iddi' 
edebilirdi? Ve ben daha dükktnd• 
çıkmadan herif beni geriye ça~ 
cak: ''Pardon mösyö, kitabın içindi 
bir şey unutmuştum,. diyerek par" 
lan alacak ve bo , manasız, ınıunı' 
suz, kötü eseri bana müstehzi bir b" 
kışla iade edecekti. Bu sahneye şatı 
olan, belki evvelinden kitaPÇl ile ~trt 
nu tasarlamı§ olan sokak halkı, dw 
kanın önüne toplanarak benim çıld' 
şımı yuhalarla karşılıyacaktı r •• 

Fakat bütün bunların hiçbiri olr:ıı' 
dı. Paketi koluma sıkıştırdım, soka 1 

fırladım, ve arkamdan janda!"JD3 gr 
liyormuş gibi bütün hızımla lCoşmt!! 
başladrm.Montpamasse·ın dört yol•' 
zma geldiğim zaman bir kapı aıtı1" 
girdim, kağıdı yırttım, titriye tttrl' 
ye kitabı açtım ve banknotları k~~ 
rak saymıya başladım: Tam dört "/"" 
elli frank vardı 1 Şimdi okuyucu, ~?~ 
lann kalp oldugunu söyliyece~ 
sanarak, gülmeğe hazırlanacak. i.f~ 
yır. bunlar kalp değildi. Namuslu 
hakikt papellerdi. 

Derhal en pahalı bir lokanta~ 
daldım ve karnımı doyurdum. So11 
Dom'un taraçasına kuruldum ve b~1~ 
kör ısmarladım. Oradan geçen 1"4' 
mi, Jinet ve Mado beni gördüler 
yanıma geldiler. Onlara da likör ı' 
marladım ve hikayeyi anlattım. a•f 
retlcrinden parmaklarını ısırdı1' 
Likör başıma vurduğundan - att' 
tane içtim - hikayeyi garsona ve e~ 
raftakilcre de anlattım. Sonra ge; 
bara gittik. Orada da bir hayli kO 
teyl içtim ve o hınzır Mimi bir pılır 
tunu bulup, kendimi pek bilmediğil 
bir sırada artık kalan bu haram P' 
rayı cebimden usuletle aşınverdi~ 

YENi NEŞRIY>') 
Hafta 

"Haf tanın 79 uncu saym §imd!t. 
kadar çıkan en dolgun sayıların' 
biridir. Birçok bahisler üzerindeki~ 
zılar arasında şunlan sayabiliriı: ti 
talyanm ilk saldıracağı yer: M!~ı 
adası~ Afrikadaki harp: Peyami ~ 
nın "kabadayılık terbiyesi,, başlf 4' 
yazısı; ''uykuda k:ibus, felaket 
zevk uykuları nedir? Hayat vererı ~ 
birlerde var; KaramUrselin vereıııll 
lere birebir gelen meşhur suyu ıı' 
dir? Habe mümessili bir hafta 6~aı 
'"harp olmıyacaktır,. demişti; istoP': 
savaşında bir Türk kızının aşkı 
kahramanlığı; Türk Masonları, ,e 
den cepeye, küçük hikaye; f elelc~ 
bir gece gibi bir~ok yazılar vardır· 
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SON DAKiKA 
Askeri Vaziyet italya-Habeş Harbi 

Süel Muharririmiz Yazıyor: 
Y epyenl. taıırtıcı bir Ya:ıiyetle larını içine alan bir çevirme hare-

[Baı tarafı 1 incide] 

kartı kartıyayız. keti yaptıimı söateriy~r. Anlatılı-
- Adua, Adigrat, ~klUlll düı- yor ki, ltalyan umumı taarruzu 

tiikten aonra ltalyanlar harekatı karıı•mda merkezdeki aahte mÜ· 
teYkife mecburdur. dafaa hallan ile düpnanı oyala • 

Demiıtik. Dün Romanm resme yan n cenahlarda kendiıini ma· 
verdiği teblii bunu ifade ve teyit baretle aetreden Ye hiç yıpratma· 
ediyor: yan Habet orduau ıiındi Adua• 
"- Habefi-tan aelerinin birim:i Abum • Adirrat hallı içindeki 1· 

Mllaaı, Jtalyon laed•llerinin birin talyan ordu.unu atağı yukan 150. 
ci laathnı teılıil eden biifiin noitcr- 200 bin kitilik bir ordu ile sağ, aol 
lonn alınmcuı ile neticelenmiftir. merkez ve Setil nehri boyu ile A· 
Yeni bir hareket üıaii htuıırlarnolıı dikalede de ıeriden kutatıyor. 
buralarda yerlefebilmele ~in it- Gondor dağlan eteklerinde ve 

kcinı harbiye bir müddet ~alo Takazza nehri boyunda yıiılı ol· 
kıri /aaliJ1eti Jurduracalıtır.,, duğu bildirilen Habq kuvvetleri 

Bu tebliğin ikind fub Habet de ihata hareketine geçen kuvvet· 
orduıu ile henüz karplaplamadı· leri ikmal ve takviye ettiği takdir
imm ve muharebenin çok çetin de ltalyan itral ve taam.ıs ordu· 
seçtiğinin itirafı ile Jtitjyor. sunun l 00 bin kitiiine k&l'fı takri· 

Roma, 8 A.flt.. - Corriere del 
la Sera'nın haber verdiğine gö
re, Habeş imparatoru Vollo'ya 
gitmi~tir •• 

iki ordu nerede 
~arpışacak? 

Roma, 8.A.A. - Haltqiıtan sefe
rinin birinci ..e.-ı, ltalyan hedef
lerinin _._ hattını lefkil eclm hiİ· 
tün noktalann .lmmuı ile sonuç
lammıbr. 

yeni bir iJ.-1 ...... be!l ıma-
dan evvel, itıal edihnit topnıldarda 
1ede.-nek ve ,.m bi1' hareket iaıü 
h~ üıwe, kunnaym, ıüel 
faaliyeti bir müdclet için chmluraca
ğı .. ,Jmelr:tadsr. 

Şimdiki m~ hattı, Aktum'un 
batısından, Adoua'da, Antiacio ku· 
_,.inden ve Adiırat'ın doğuaundan 
pçmelctedir. 

ltalpn ceplıeai, Hal.et kuvvetleri· 
nin topbnmlf bulunduğu bir dai ıil. 
silesinin önünde b ı lanmaktadır. 

İtalyanlar aaıl Habe' ordusu ile 
karşılaımadıklan ve şimdiye kadar 
ancak büyük. küçük bazı gruplarla 
~arpııbklan için, iki or_du arasındaki 
temas bu yüksek arazıde vuku bu-
lacaktir. 

Fakat Jtalyanlar yerlepnek, bea 'ben 200 bin kitilik bir Habeı or
lemnek, dinlenmek ve yeni hamle. duau kahir 'bir faikiyetle bu iti 
ive hazırlamnak iimiclile böylece batarabilir ve ltalyan ordusu dört 
harekatı askeriyeyi tatil ederler- yandan mütemadiyen daralu ö • 
ken birdenbire hiç hesapta olma• liirn ve ateı çemberi içinde mah· 
J'an çok u•talıkh bir Habet hare- volabilir. Bu vaziyette ltalyan or
lretile karıılattılar. Dün de .öyledi duaunun mahvolmuma değil de 
iiınia ıibi ltalyanlar için Dimyata belki aadece perii perif&n bir hal- ~umu aldılar 
Pirince giderken evdeki bulpr- de, herhaıasi bir hatb yarıp claiı• Roma 8.A.1f.. - İyi haber alan çe 
dan da olmak tehlikMini lf&teren nık ve tatkm aawtaltilmnine an- venlerd~ M>ylendiğine göre, ltalyan 
bu hareket Habetlilerin ltalyan iİI cak ve ancak cephedeki 27 filo- kuvvetleri Akıum'u itgal etmişlerdir. 
aülharekeai ve müatemlekeıi olan tilla tetkil eden 300 tayyareıi ile Bu haber henüz resmen teyid edil-
Erit1e7e aalchrmalandır. Dk ıelen bir telcrafta Habetlilerin Üzerleri memqtir. Aduanın işgalinden aonra, 

1 d ... - fil 'b" bu ıebre 25 kilometre uzaklıkta bu~ 
haherlerde §Öyle denilmektedir: ot dolu çukur ara İlfurup aı 1 lunan Akıum'un da düşmesi beklen-

••ffoNf ledai bölültleri Eritnye avladıldan sürü aürii tanklan, mekte leli. 
.0--ele Adiltale fClarinİ igal et• zırhlı otomobilleri, alev aaçan ma- 2.000 metre yükseklikte bulunan 
nn,ı.r.lir.,, kineleri, aehirli ıazlan yardım e- ).bum şehri fimdilci halde İt~lyan 

debilir ki buradan kurtulacak ltal cephesinin en sağ ya~ınr teıkil et-
Bunu takip eden haberlerde de d b' mektedir. 

fU malümat verilmektedir: yan koUarmm a nereye aavuta •· Aksum'u İtalyan ordusunun sağ 
"MJ bin lıifililt Ru ICaua onla- lecelderi fimdiden tahmin edile • yanını korumak ödevi ile mükellef 

• Eritre hwluela üaerinde Setif mest olan Maravigna kolunun iıgal et· 
neltrine il.nleyorlcır. Roaa Seyyane Eier TUİJet bu ile •e ıelen tel mif olma11 muhtemeldir. 

sraf haberlerinde mübaliia n)'& Akıum tarihsel büyük önemi olan 
ue eliler lıumanclanlar iclareıinel• imd'd h::'- bir HabC! şC'bridir. 
lıi ordular ela Üf ltold• Eritr..r.. yanhtlık yokaa f 1 en ıu &&&• Eski.den Habeşistan payitahtı olan 
ki ltolyan lıuuo.tlerlnin •ai cena- mü Yerebiliriz: :Akeuın. timdi illkenin mukaddes bir 
hını tehdit edi,orlcr.,, Habeıiatan müeb&et lmrtulu911 şehridir. Biltiln imparatorlar, orada 

Vaziyet 
Hab•ı • ltal;yan· harbi dün alc· 

pnulanberi bü•bütün yeni bir du
ruma ııinniıtir. RomaJan ııelen 
telgraflar, Alr•umu da almak atı· 
retilc ltal;yanlarm ltarbin birinci 
aalh,...na bitmiı nasarilc baltaralr 
lttUU'lanmolr ve yollar yopmok 
üzere yeni hatlar üurindc yerle
pceklerini bilclirirkcn, öbür taral
tan Lonclradan ve Adi•luı6adan 
relen ha&erler, Habeflerin birden 

f>irı üç Jıoldan muJıabil taarru1a 
reçırılt Eritredelti ltalyan topralc 
lanna ıirJilılerini, cepheyi kırk 
kilometre lıadar bir derinlikte yar 
Jılıton aonra bir ilıi ıehri Jc ele 
rcçirdilderini bildiriyor. Muhtelif 
lcaynalclarclan llerilcliiin• göre bu 
haber leeyyiit dmiı tlemcktir. Ay
ni zamanda Ra. Seyamun 80,000 
lıifilik bir ltauvetle lttdyon cephe
•inin ren.ine aarlırnalııa olduğu 
haber ı>erilmelct•diı-. sunc1.,. ba§· 
ita imparatorun on 6inlerle 
Habetlinin baıında olarak yola 
,ılıtılı il• Habeılerin giiney cep. 
ite.inde bir taarruza lıaarl.andılc
lan ltalyon ltaynaklcınrulan da ha 
ber veriliyor. Bütün 6u haberler 
,ok rüç ka~anrlmıı illt muua/lo
Jıeyetlere raimen ltal~ pek 
o lıcular parlcılı bir llCISİ)'9Hc ol
rnculıltlonnı göateriyor. Nerede 
kolılı ki lngilia gaact•lcrinin o laa
ualiyi iyi bilmekte ,,,. vtaiyeti ha
..,.; alcilıa ile taltip etmekte ol· 
dultlonna fÜphe 6alunmo.)'Clft as
keri muhormltri de Habeı plônı. 
mn ltaly11nlann ren.in• ..,.1ıara1ı 
münalıalclerini lccmıelı oldujunıı 
aöyledilılerin• röre vaayct ltol· 
yanlar için tehlikeli bir •allacıya 
giri;yor demelttir. ., 

Son Telgraf la!_ 

italyan Uçaklarına Karşı 
Adisababa'da tedbirler 

Londra, 8 A.A. - Adisababada uçak hiicumlarına karşı ted· 
birler alınmıştır. Belediye geceleri şehirde kat'iyyen ~·~ yaaak 
etmi,tir. Otomobiller limbalanm kullanmıyacakları gıbı sokak· 
larda bütün limbalar da söndürülecektir. Evlerde de ışık ancak 
perdelerden kat'iyyen dışarıya a~k .. şar~ile yakılabilecek· 
tir. Geceleyin meçhul bir uçak Adıredava uzennde uçmut ve şeh· 
ri projektörlerle taraaut etmittir. Bu sabah ise ltalyan uçaklan 
Diredava ve Harrara beyannameler atmışlardır. . 

Bir Habet uçaiaı bugUn ıimal ccpJıeainde ltalyan hattan ilı:ennde uçuş 
yıpmJ! ve dönmtııt\b'• ltalyuı uçaktan da keıif uçu9larına deVlııft etmekte 
ve raltla4ıklan 'b\\\\in Ha.bet ku1'fttltrint mitta\yöı att\\ a~maitadır\ar. 

Oğaden de Rica\ Ediyorlar 
Londra, 8. (A. A.) - Henüz teeyyüd etmiyen 

bir habere göre İtalyanlar zehirli ıazlar kullanmakta
dırlar. Yine teeyyüd etmiyen bir habere göre İtalyan
lar Ogaden bölgesinde geri çekilmektedirler. 

Adisababadaki Amerikalılar 
Vaşington, 8 A.A. - Dış Bakanı Hull şu diyevde bu11:1nmu,. 

tur: ''Adisababadaki Amerikan elçilik binasına ve Amerıkalıla
nn evlerine bomba atılmamaıı için ttalya hükumeti nezdinde te
şebbüslerde bulunulmuştur. Ge~k elçilik bi~s~ g~;~s~ ~me· 
rikan evlerinin damlanna Amerikan bayragı gerıldıgı gıbı, bu 
binalar Amerikan renklerine boyanDl1'tır. Ayni zamanda İtalyan 
hükUmetine Adisababanm bir plim verihni,tir. Plinda Amerikan 
menfaatlerinin bulunduğu yerler işaret edilmiştir. İtalya kuman: 
danlığma bu bapta talimat verUn:ıcıU ~ususunda ~eri~an elç1~1 
ısrar etmi,tir. Amerika. hUk~etı A~ıu~~daki Amerikan em· 
likine ve mülk sahiplenne nayet edilmeaını bekler.,. 

INGIL TEREDE GENEL SEÇiM 

Kabinenin Genişletilmesi 
Temayülleri Vardır 

Bu hareketlerin ne tarzda inici- için Dumluprncirdo Ttirk ukeri taç giymi1lerdir. Siyasada 
tal edeceiini buıün ve ,.arının hi deJıaaınm 1aratbfı harikulade e . R Londra, s A.A. - Gazetelerin birçoğu, gelecek genel seçimin 
cliaeleri tayin edecek ol~la be- aevkülceyiı planını taklit ediyor. 'Addiıababa, 8. A.A. - cutcr ay- CeneureCle J\aamble &ugün top- tarihini 27 ilkteşrin olarak gösteriyorlar. Bununla beraber, Dail v 
ra'lter eler la11 haberlerde bildiri- Şimal Şarki cephesinde ta~ı;!~~ :-d~tür. Böylece '.A.dig- lanacalr, Jtalyanlann ,,.Jıtı ihlal Mail gazetesi halkın genoya başvurmayı imkinaız kılacak suret· 

t~;w~:::ı~:n:::;~::;ff::~iii~~=il~~~~'fh~~ıı:m~rei:h:::;:~::C~-:==::~:=':::i:=:::':::'fr~~::~~i::~~~,...u.·ıd~c:ı..auıMdirde.SuHer iatihdaf ..__ Wr wri ted6irler olmd libamu Ad bert Samuel ile işçi derlerinden birtaJnmmm da almmau su· 
- .. ı. .... JtalyanJar-...ı. miitkiil bir bir hareket J'Oktur. ltalyanlar Jm. tir. lwula ltanu 11erecekıir. Bu zecri retile bugünkü kabinenin genişletebilece~ .. : anıyor. 
,._,.. ~ ı-'-L- Lıta b "-~-....! Adtsababa 9cbdnden unklaşmak 5awa 
-..n.ete, hatta miifkül kelimesi • raya ..,,.,..,.. a a ıvuuwnyor - d Cib tcd•irt.rin acı• hatlarilc ne olaca• Öbür yandan, Moming Post gazetesi de, Parlimentoya sunu• ·-·ı lar. Yol yapıyorlar. Tanare bcımı- isteyen yüzlerce yabancı, ün, u- la 1r .. - • ·1 · 'ddetle muhale 
nin ifade edemiyeceii fnkaladcı, tiye gitmek Uzerc aimendifer istas- ğı Jıatirilebilir•• ele, umumi heye cak olan silahlanma programına AA6.,ı ışçı enn fl • 
saJrikabili tasa nur derecede teb.. bardım&Dlarma devam ecliycwlar. yon una hücum ctmı,1erdir. Ancak, ti İl• Gfflrça cmlqlmıı a•lilılir. f et eaecekleri kanaatinin, memleketten yeni yetgeler . aluuna~ı 
lilceli bir vaziyete ıirmit olacak- Bua karpbk ta Mabet veliahd or tren tıklım tıklım dolu olduğundan. T•knilr bir lromite Aaam&leye ,,.,. 1üzumuna dair hüldUnet üyelerinde mevcut duyguyu gilnden gU· 
lanhr, demektir. dwu Duea ve Makalle'da 'batla· bunlar çok tlzülmUt bir halde evle- ,,..ı, ÜUN 6u ,......,,a 6ir rannr laa ne artırmakta olduğunu yaznıqtadırlar. ,..,..1r Aakaberd• ikmal, miidaf- rine dönmüflerclir. ,,.-

Birinci tehlike tudur: k b İstaayonun mıuuara.ı hazindir.Bil- ..,.famqtrr. • 1 D z • T d 
Mukabil taa~u yapanlar Dan :;yuo~a!~ ~:~::==~~ tUn bir ömUr hure~,!.~kiJlerinde~, Dil.,. tanıltan FranM1U1i in· lngi İZ onanması: ecri e • 

,_, __ ~1-..___ •-- -ır r--o.vnuauu güçlerinden timdi aT ....... mecbucı- ..:ı ~· 
ıahlardır. Danıa..-r --- da DUH'ye ..:Uiii ve ordunun ba· · d kal artık •iipbeaiı:ki mu •• teNye Hraifi ceoop, l,..uialari M d d 
dır. EritN halla ela ekleriTet.. ıma seçtifi 'h:kkında bir haber ~=~:..:bir a.~f~ete dü,ecek olan bir cideta Mirlenclirmip 6.,..qw. birlerin ü.eyyi esi ir 
barile mWGmandcr • .ltalı-_.. ıelmitth- ki. henüz bUllll teyit eder yığın inun, burada beklemektedir· ÇiiMü FrtıMUiar. ltal~ 1Kırfı 
tm,Jekeollfliad• P7fL rm ;a • mütemmim malimat yoldur. Bii- ter. uvaffaki /n6ilfereye yanlım ocidini, 6ir Londra, 8 A.A. - Bugün Bqbakan1ıkta ya~ olan hazırlık 
lar inanda .,..Jdan .. ilirler. Jpr- tün bunlar •öat-l...!_or ki U-L-Ji. ltalyan m ·1m· ye- Alman tacrrnau talıclirincle lngil- konu-... 1 .. --dan sonra lngi1iz kabinesi yarın genel bir toplantı· 

~ 1 1 L~ 1 L- • .,.....,, ~ tine '-et yen ıyor yu.-.wuı.u _ __. tedb' ı- haklmıda '---delü za..,... ta ,.an ana arını uv- Jer ıimaldeki m-L---L-- L:ı..::.1. .uı ... İ ilz- terenin ele Fraruayo yarelım oG- da bulunarak italyaya karşı Z~ı ırnor ıuuar vere-
Jtal --.... - u"V- Lonara, 8.AA. - ng u; gazete- t • hn•..A- tinin sı .. u .. n.. & 

farlar. Netekim, yan- taama· ehemmiyet Yerdikı.i kadar ba ıe-ı-ı- -ıt-t m--L--1. .. leri, halkı. İt.al- dine ballamak i.atemclrt.tirler, ccktir. Öyle anlaşılıyor ki ngi1iz • UA.wn e .. gu. "ı.&9:-"""e g re 
--· :..:-L -&&:-:Jen Eritreli as- nıuu .uc 

111111 .. - l. --1 de tedb l karar1'""'-·- -r--a ••ur• cephede azami hMeaıiyet söateri· yanlar tarafından elde edilen mu- , ,,1 paktta derpi' edilen&'"'·-.. ~~ ıçın . ~ı ır en ı.ar 
ker •zabitlerin çoğunun 8iliJı Ye yorlar. Çünkü Adlaahüama en vaffakiyetlere fasla kıymet verme- tırmak sosyetenin seçecegı komıteye aıttir. • •• 
mitralyözleri ile birlikte Mabet or- batlı kapılanndan " en ima yol- meğe davet etmektedirler. Diğer taraftan karşdıklı yardım hakkında Frananm verdi'! 
duuaa kaçtıkları bildiriliyor ki, lamıdan biriıi de lna cephedir. Daily Teleanph gaz~etinde Ge- Ciornale ditaı!ya diyor ki : cevabın yann tetkiki beklenmiyor. Bu huıuata "Star., guetcaı 
Eritre•e airecek m.::Lim mikdarda n~al Sempedey diyOC' ki : • •• Cenevreae teımıil edilen devlet· . b Lo dr lm kt _.,.i.lani,tir Bu 

.... IUI Cenup cephesinde "f talyanlar yeniden ilerlemege ler fQ hakikatı göz önünde tutmalı dıyor ki: "Fransanm ceva ı, n aya re e e e-s • 
ki Hab•ı kuVYetlerine kartı yerli geçmeden e~el, günlerce bugüııkü dırlar: İtalya kuvvetli ve uimkir bir cevabın artık ameli hiçbir kıymeti Jtalmamı,tır. Konsey .italyayı 
halkın nziyetinin ne olacaimı bu Cenup cephesinde, yani adım yerlerinde Jcalmaia mccl:Nrdurlar.Yol ulustur. Ordu ise haklarını ve mesu· mütecaviz ilin ettikten sonra İngiliz filosunun ~denı~de bu: 
haber azçok hakikatin ifadeai ola· baıma akrep, ,.dan, aelair kayaa· yapmak, erzak ve mühimmat ~e?c- liyetlerini müdrikllr ve onun değeri- lunmaaı yalnız tngılız menafiinin korunmuı tedbın değil ayru 
rak bize anlatıyor. yan ve öHlmc:il 11eaklar içinde ka• mek ve aynı zamanda Habeşlerı §UD• ni bilmek, Avrupada banşrn sağlan- zamanda zecri tedbir için Ulualar Soıyeteıi tedbiri olmaktadır. 

ikinci tehlike tudurt 1 1t böl d d" • h .... di tutmakta olduklan çete harbi mev tnaar bakımından ıereklidir ••• 

Jtalyaıun taarnaz halindeki 1m• ::ı;.k~e ı:ı;...: ~; ~~= :ı:~nı~ı;:!ıa~z=~~::u Hareldt hakkında verilen taleilita ı·skenderı·yede On Bin İngiliz 
•etleri iiuiilharekeleri ile llUn'Ua• ia•al ettikten IOn!'a clardular. Ce- hakkak ıurette daha bn..f'k miktarda göre dilımanın zayiatı agırdır. Hal· 

-s• .. ~.. buld İtalyanlar, tankları • ı.ıçaklamı k 
lalanm kayheclerler, •erilerinclen, ~an dteba liit·a=ar·e~~~L~~.lmmım_t~~~ diifman Jnwveti bulacaklardır. ve topçu kuvvetterinin yardımı saye Geçı·t Resm·ı Yapaca 
at .. .ollan İl• cephelerinden İ· u "" -ani ........ Muharebelerin •inde pek az teldat vermiflerdir. 
~ine dlteceklerİ ateı ç...ı.eri için- himayesinde yollar yapdchfım, En çeiln çarpışmalardan biri 3000 
de .............. ! taanus için hazırlıklar söriildüiü blfslllb metre rakımındaki Entiıiye dağların lıkenderiye, 8 A.A. - Reuter bildiriyor: ltaly~ -. H~beş ~ti· 

U.fiaol ..._ nilaaıet .. Wi:rik nü bildirİJcwlar. Bir ıu•t• 11a cep Roma, l.A.A:. _ Stefanl ajansı bil da oımu,tur. Wı dolayuile tllkenderiyede bulunmakta o;'U ?111111. bın tn~ilız 
tehlike de 111 olur kiı ltal7anlarHa h-.1• r-...ı Vebip Jınanetlerinin dır' ivor •• Güney bölçesinde, hte merkezle- askerinden on bini cuma günü fehirde biiyük bir g~t r~~ı ya· 

- 'U9U " riylc daimt bır temasın muhafazasını f , __ ıad k 1 M 
hetiatam i.till1a. siderkea üatelik maihibiJ•t• uğradıtmı •• 12 bin İtalyan baaını, Adqa'nm yenid.en. temin için şimdiki halde yollar ya- pacaklardır. Bu geçit resminde lngiliz ev.ıuua e c..-uaerı ı e 1

• 

Eritreyi de .. den kaçırırlar. maktul Yerdiiini hildiriyona da saptı üzerine 1>u Jiadiaeye har1ettik- pılmaar huıuıund! acele edilmekte· sır Başbakanı ve Mısır MilU Mudafaa erkim da baz.. buluna· 
Şimdilci halde gelen ilk hab-. bunu teyit eden biç bir haber rel- teri yanlarda ulusun sevinç ve kı- dir. - caklardır. 

ler Habetlllerin d..ıL_ .:Wacle ~ 1 ,, L! k vancınr ifade etmektedir.Ayni saman H .__ fi · da d k ...... , -r memiftir. H ... Genera • eıup a· da gazete ahifeleri Doğu Afrikanm •..-, fe en me1 n a yo 
le bir harekete " hedefe dotna rarslhı Maldala n Harrar bölre Kuzey ve GUney cephelerinde yapı- Roma, 8.A.A. - Doğu Afrikaun--
sitdJderiai ıöatwit•. ki Mika- aincle- olduiw " Jtal,...Jann da Jan haretrAta dair azeJ aytarlanndan da İtalyan ıüel hareketlerini idare e-
le Eritn hachMI ..... as ldlmaet- 1tircl• 400 kilometre ilerilemeleri gelen tafıilAt ile cloludur. den ger-4111 brargibtan bildirildiğine - 1....-~-- :---.1-~L- .. L-...1-...ı_ L.-- Baam bilb H '--•19' tan ile ka- göre, bir ara korkarak ı. ... ,. .. yedi 
•• ~ ~--- --w ne ..... •hmm•dıjma P. eea t aua, auc,.. -s-• ~-- usanaa ltal,.aa b"ell ='a- L· t't heatim r~rWmeainde, Adu,t'nm Habqler, sonradan gen dönmlişler-
..... 7V9 MD aolr Mlotta 'b11 laaberin ,..lan nptı keyfiyetinin ilk ıcreldi adım ae de §cOerin hiçbiri meydanda de-
- ba,lk ~. ~ oldulu aalaııbyor. olduğunu kaydediyor. ğildir. Bunların. Habeş bsvvetleri-
sirea kıt'alar hra4a tldluaar tg.. Hülasa GaMtel .. , Ai 1 .. ~ ~ ISftt- nin kıamı JciUlisi ile seri çekildikleri 
tmma:s ilk plillda Ha'bet topraJl. ı..Jııın .-. .._...,_ ,...,..... aanılmaktadır. 
lan iPMeki Jtalyan mtlteurm °"" Sösüa bw ...ı.r: Haltetlil• Ba .. ...._. H....... whı INr Yeniden ulier cidiyor 

•<-.:ı!.11..--1.- O. -!-ald E • Jtal mubY.nel peten.Uflerdir. ftaJ,an cl1Ualnll' _....__ tna -- ,:.-. e "~• de girerek • kanetlıeri, iyi lilflalennıt ,. iJi ta: . Recclo, (İtalya). s.A.A. -Atlan· 
..,.ı •• Jı..a.ı,it " facia t.ıla- yanlar için bir ölüm semberi ve lim - .. .,___,! u..L-... kunetlen tia vapuru 150 ıubay ve 2.000 u-

tal t ... H L- · • • d L• IOllDUf - ~ kerle Muaavvaya gitmek üzere yola 
11111 •emektir• 1 ,an aa ceaa auwfJ1tan ıçın e uır D.,,,.bıpınar le kartd-.mııı.rdır. ıkmı 
m Gç koldan tehdit edn Ha'bet taklidine 1&va11yorlar. Bir yandan da harelrlt dnmn et- ç ıtır. d 
kuvvetlerile Setit nehrine ilwle • Şbnali ıarld •• cenap ceplıele· meldıedir. Ba cGımleclea oı--. Gü· Bir uçaja kurtun eğdi 

d il · el d k ..___ -L.-& ney eeph..iaCI .. Opdende lıalumn Aamara, 8.A.A. - Bir bombardı-
yen Mkaen bin kifilik Ol' unllD er ;:.;;,ik• _ _:s~wl;;' .._~L~ Haltet lnınetJeri Jtal,... Jaatlarma man esnasında yil.ıbaşı Ciano'nun 
I~ i.tikametleri de Habet erki- - ~ .. -- -_... ....._.. ...........,...... kullaııdıtı uçağa kurıun isabet et-

i m harlliyMnin .e Raı SeJYlllllllB Ye .. ldaclılı 'bilhme1u pliaJarı. ıt.1,.._ ıirittıill it f81iodir, Li· nıiftir. 
ı•nit mı'ilyuta bütün itaal ordu • nı tatbik& hasırlamyorlar. .._ ...aıl11t • ...,_ ...._ ol- Bir aönilllü kafileai daha tidiyor, 
..:::.:!...=::!.=:.:~-.;;,;,.-----------------•~ - ..... ••ıı-ıa wııelmbtir. Şebrhnizdeki röaUHO Italyanlar--

Zecri Tedbirlerden Bazıları 
Ccnnre, 8 (A.A.) _ euter Aıamı •~ bildlriyor: YetkiU çevenlerin 

söyledikleri.ne göre, zecri t edbirler. Aaambl.nin 4·10-921 tarihinde aJmmıı 
k:lrardaki prensiplere da caktır· Bun1an illı:l:Snce, kontololluk delil. f .. 
kat diple>matik ilıilerin kesilmeea. IOltr& posta, demtryolu ve diler mllna
kalitm tahdidi Ye eOe1 lb~ JrulJanıJabllecek bul ma1larpı ihracım 
tahdit gı"bi ekonomik •ecd tedbirlerdir· Ba tedbirler, ltalyayı uzlqmaya 

daha eilin ~=11111 taJmvmP H"Jketmediil takdirde. Uluslar Sotyeteai· 
nin vereceği t.a ıöre. bOtün devletler, yahut bir veya iki devlet tara• 
fından abloka tealll mevnu bahlolacaktır. Fakat bu ancak eon bir tedbir 
olarak kuUaruJacaktır. Çünkü bu IOl1 tedbir, tabiatilo .Uel bir tedbir mahi· 
yetinde olauktır. 

dan 60 ktfilik ikinci bir kafile cuma 
günU ltalyaya gldecektir. Bunlardan 

bafka s&ıtlllU olarak gidecek daha 
508 Jdıi vardır. 

Jtalran kuwetleri 
Londra, 7 - Habofistaada ltatyan 

lann 260 bin astori. 315 tayyaresi ve 
iki üs ylb tanla oldulu ~ veni· 
mektedir. 
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Kıthk BEL v o Salonunda 

Bayan SA Fi YE' • 

il\ Beyoğlu ikinci 
Noterliğine 

yı 
Dinleyiniz. 

• 
Zevcinin aşkını muhafaza 

için mücadele ediyor 
Meşhur bir sinema yıldızı: ''hiçbir 

erkeği muhafaza için mücadeleye gi
ri§mek zahmeti değmez" diyor. Hal
buki, birçok kadınlar bu fikirde dc
ğildirfer. Onlar, zevclerinin bafka 

kadınlar üzerindeki dikkat nazarla· 
:rıru kemali haşyetle takib ederler.Fa
kat bunlar aynaya bakarak biraz da 
kendi kabahatleri olduğunu biliyor
lar mı? 

Bir erkeğin. beyaz ve ;YUmU§ak bir 
cildi, taze ve genç bir teni takdir na 
zarlarile seyretmesi pek tabiidir. Bir 
kadın, yüzünün buruştuğunu, güzelli 
ğinin solduğunu görünce evvela zev
cinin nazan dikkatini celbedeceJı: bir 
genç kız tazeliğini iktisab etmek ça
Tesine tevessül etmelidir ki, bu, hali 
hazırda her kadın İ!iln kolay ve milin· 
kündür. Her akşam yatmazdan evvel 
yalnız pembe rengindeki Tokalan 
kremini kullanınız. 

Siz uyurken ensacrnu: üzerinde ic
rayı tesir ederek yüzün zayıf düşmüş 
adalelerini kuvvetlendirir, buruşukla
n giderir ve cildi gençleştirir. Sabah 

leyin yüzünüzde husule gelen ıayanı 
hayret tebeddülü nazan takdirle sey 

redinl.z. Gündüz için beyaz renıinde
ki (yağsız) Tokalon kremini kulla-

nınız. 

Bu krem münbesit mesamatı srklaş 

tırır ve bütün aiyab benleri kaybetti
rir. Bu gençleşme tedavi tarzı saye· 
sinde zevcinin aıkmı yeniden kazan
ma ğa muvaffak olmuştur. • 

ISTANBUL BELEDiYESi iLANLARI 

Keşif bedeli 21105 lira 94 ku~ş olan yeni hal binası önüne ya· 
pılacak rıhtnna ait 142 ton 337 kilogram larsen demiri almmasr 
ve mahallerine nakli pazarlığa konulmuştur. Şartname ve keşif 
evrakı levaznn müdürlüğünde görülür. Pazarlığa girmek isti· 
yenler 2490 No. h artırma ve eksiltme kanununda yazılı vesika 
ve 1583 liralık muvakkat teminat makbuz veya mektubile bera
ber 10 1.citeşrin 935 perşembe günü saat 15 te daimi encümende 
bulunmalıdır. (B) (6132) 

Senelik 
muhammen 
Kirası 

Muvakkat 
teminatı 

.Ye~.halde 13 N. lı ardiyesiz yazıhane 300 45 
,, ,, 44 " ,, •• 240 36 
,. " 58 u .. ., 240 36 
,. ,. 67 ,, ., oda 240 36 
,, " 72 ,, .. ,, 240 36 
" " 73 " ,, ,, 240 36 
" " 74 " ,, " 240 36 
" " 7 5 " ,, ., 360 54 
Yeni halde yukarda No. lan yazılı ardiyesiz yazıhane ve oda-

lar limon ve portakal ticaretile iştigal eden komisyoncu - Tüccar
lara ikişer sene müddetle kiraya verilmek için ayn ayrı açık ar
tırmrya konulmuştur. istekliler şartnameyi levaznn müdürlüğün· 
de görebilirler. Artınnıya girmek için hizalarında gösterilen mu
vakkat eminat makbuz veya mektubile beraber Ticaret odasın· 
dan limon ve portakal ticaretile meşgul olduklarına dair alacak· 
lan vesika ile beraber ihale günü olan 10 Teşrinievvel 935 per· 
şembe günü saat 15 te daimi encümende bulunmalıdır.(B)(5951) 

Keşif bedeli 5691 lira 12 kuruş olan Karaağaç mezbahası av
lusunda işkembe temizleme mahalli önünde yaptırılacak betonar
me iskele kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Keşif evrakı, 
şartnamesi levazım müdürlüğünde 29 kuruş bedelle alınır. Ek· 
siltme 10-10-935 perşembe günü saat 16 da yapılacaktır .Eksilt
meye girmek istiyenler 2490 No. lı artırma ve eksiltme kanunun
da yazılı vesika ve 427 liralık muvakkat teminat makbuz veya 
mektubile teklif mektubunu havi zarfların yukarda yazılı günde 
5aat 15 e kadar daimi encümene vermelidir. (5872) 

Senelik mu- Muvakkat 
hammen kirası teminatı 

Filoryada Havuzlu bahçe ve gazino 200 15 
,, 184 No. lı baraka 20 1,50 

Yukarda semti senelik muhammen kirası ve muvakkat temi
natı yazılı olan mahaller 935 senesi ikinciteşrin sonuna kadar ki
raya verilmek üzere ayn ayn açık artınnıya konulmuştur. Şart
namesi levazım müdürlüğünde görülür. Artırmıya girmek isti
yenler hizalannda gösterilen muvakkat teminat makbuz veya 
mektubile beraber 21/10/935 pazartesi günü saat 15 te daimi 
encümende bulunmalıdır. (B) (6203) 

Güzel San'atlar Akademisi Mü
dürlüğünden: 

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

7696 

Milli müdafaa Vekaletinden: 
lstanbuldaki Kuleli ve Maltepe liselerile Bursadaki 

Bursa Askeri Lisesinin 10 ve 11 inci sınıflarına yeniden 
talebe alınacaktır. Girmeğe istekli bulunanların bu mek
teplere veya Askerlik şubelerine hemen müracaatlan i
lan olunur. (328) (6165) ?I02 

teriz .. • 
Beıiktaı Yıldız caddesi 52 sayılı a 

partnnanın 7 sayılı dairesinde Nazif 

oğlu Nadir. Ve aynı yerde karı111 Fe-

tiye. (Alaçamlı). 

Dairede saklı nüshaya uygun olan 

bu ilan neıredilmek üzere Tan gaze

tesine gönderildi. 

7 T. Evvel 1935 

İkind Not er: A. Hilmi Umar 

BARONiA 
TUVALET VA~I 

1 !IR TURA" mamulltıdır 1 

lstanbul Komutanhğı 
Satınalma Komisyonu 

il in iare 

İstanbul Komutanlığına 
bağlı birliklerin motörlü va 
sıtalan için 33500 kilo ben
zin kapalı zarf usulile ek
siltmeye konulmuşdur. Be
her kilosunun tahmin edi
len bedeli 36 kuruş olub i
halesi 14 Birinciteşrin 935 
pazartesi günü saat 15 de
dir. Şartnamesi Fındıklıda 
Satınalma Komisyonunda 
görülebilir. Eksiltmeye gi
receklerin 7 7 O liralık ilk 
teminat mektubu veya mak 
buzu ve 2490 No. lu kanu
nun 2, 3 cü maddesindeki 
vesikalarla birlikde teklif 
mektublarını belli gün ve i
hale saatmdan en az bir 
saat evveline kadar Satınal
ma Komisyonuna vemıele· 
n. (115) (5862) 7659 

* * • 
Keşif bedeli 496 lira 52 

kuruş olan Y eşilköy Hava 
Makinist okulu tamiratı a
çık eksiltmeye konulmuş
tur. İhalesi 24 Birinciteşrin 
9 3 5 petşembe günü saat 15 
tedir. Şartname ve keşfi her 
gün öğleden evvel İstanbul 
Komutanlığı Satınalma Ko-
misyonunda görülebilir. 
Eksiltmeye girecekleri11 38 
liralık ilk teminat makbuzu 
ile Ticaret Odasına kayıtlı 
olduklarına dair vesikalar
la birlikte vaktinden evvel 
komisyona gelmeleri. 

(6274) 
• • • 

Ordu Sıhhiye ihtiyacı o-
lan Bakteriyoloji laboratu
varları malzemesi açık ek
siltme ile satın alınacaktır. 
Tahmin bedeli (2280) lira 
(55) kuruş olup ihalesi 24 
Birinciteşrin 935 perşembe 
günü saat 1 6 dadır. Şartna 
mesi Fındıklıda Satınalma 
Komisyonunda her gün öğ 
leden evvel 'görülebilir. Ek 

İstanbul Gayrimübadiller Komisyonundan: 
D. No. Semti ve mahallesi Sokağı 'Emlak No. Cinai ve hissesi Hisseye göre 

muhamen K. 

335 Kadrköy Caferağa Rizaiye E. 2 Y.29 Bağçeli kigir hane 6260 T. L 
' • Kapalı zarf 

1386 Samatya Bayazıdı Samatya Cad. E.85 ve Mü . Ahşap hane dükldn 90 Açık 
Ced.id 85-87 ve barakanın arttırma 

Y.l 17-119·121 27/240 His. 
2494 Büyükdcre Dalyan yolu E. 2 Bağçe ve fidan- 150 •• 

Bağlar lığın 8/4Ş :ılis. 
3129 Topkapı Merkez Ef. Merkez Ef. E. 46 150 metre ananın 45 

" Mevlevihane Y. 50 1/2 His. 
3557 Bakırköy Sakızağacı E. Leon 20 Bağçeli kağir evin 865 " Y.Yurd sahibi l/2 His. 
4051 Beyoğlu Kamsrhatun E. Papas köprüsü E. 36-38 Evvelce iki dükkan 250 

" Y. Yaya Y. 32·34 §imdi 323 metre 
anıanm 1/2 His. 

4493 Yeniköy Ayanikola Kiremitçi E. 7.9.11 :buvarla mahdut 362 ,. 
Y. 9 362 metre arsa 

ve Kulube 
4884 Yeniköy Ayanikota Yağhane E. 8 Y.ıı 29 metre ananın 

2258/6248 His. 
20 " 

5646 Kuzguncuk E. Arnavut E. 50-52 Ah~ap hane ve arsa 950 ,.. 
Y. Bağcı ve Y. 32-6 139 metre 
Tomruk 

5847 Eminönü Ahi Çelebi Limoncular E. 66 Bila hava dükkanın 2200 Kapalı 
Y. 35 884.925/1.477440 His. zarf 

6063 Çakmakçılar Daya- Büyü'! Y enihan E.ve Y.23 Kagir odanm 300 Açtk 
hatun orta kat 1/2 His. arttırma 

6109 Üsküdar Selamsız FI$tıklı Bayır E. 42 '.Ahıap hanenin 100 l! 
Y. 11 1/4 His. 

6221 Yeniköy Aya Nikola Su terazisi E.ve Y.10 '.Ahpp hanenin 2ııs 
" 6/10 Hiı. 

6371 Heybcliada E. Yalr E. 62 73 metre artanın 50 .. 
Y. Orhan Y. 37 l/2 His. 

mahallen 3) < 
7262 Topkapr Merkez Ef. Mevlevihane 6 141 metre aramın 4S • 1/2 His. 

Yukarda e_vsafı yaı:ılr gayrimenkuller on gün müddetle ıatııa çrkanlmııtrr. İhaleleri 18-10-935 tuihine tesadilf 
1 eden Cuma günü saat 14 tedir. Satı1 münhasıran gayrımübadil bonosiladır. 

\EVKAF MUDIRIYETl iLANLARI f 

Erzakın 
Cinsi 

Toz Şeker 

Mikdarı İlk teminat Tahmin İhale günü 

11000 210,50 
edilen fiyat 

25,50 (24-10-935 
Perşembe saat 
onbeşde açık 

eksiltme. 
Gureba hastanesine Mayıs 936 nihayetine kadar ih

tiyacı olan yukarda nevi ve mikdan yazdı toz ~eker açık 
eksiltmeye konulmuştur. İhalesi 24-10-935 perşembe 
günü saat on beşde İdare Encümeninde yapılacaktır. 
İsteklilerin 935 yılı Ticaret Odası ve 2490 sayılı kanu
nun ikinci ve üçüncü maddesine göre ellerinde bulunan 
belgelerle ticarethane namına işe gireceklerin işbu 'ka
nunda yazılı şartlar içinde noterlikden alınan veki.let
namelede eksiltmeye girebilirler. İsteklilerin yevmü 
mezkiıra kadar teminatlarını Evkaf veznesine yatırma
ları ve eksiltme şartlarını almak ve görmek üzere Ev
kaf Levazım veznesine gelmeleri. ( 6266) 

EMLAK VE EYTAM BANKASI iLANLARI 

Satılık Fırın Hissesi 
Esas No. sı Mevkii ve nev'i Depozito 

653 Eminönünde Mehmed Geylani · 
mahallesinde Bahçekapı soka.1 
ğında eski 10 yeni 26,26/1 
No. lı 32,50 metre ~urabbaı 
arsa üzerindeki kargir Çö-
rekçi fırınının dörtte bir hissesi. 700 Lira 

Mevkii yukarıda yazılı fırın hissesi peşin para ile 23 
Teşrinievvel 1935 Çarşamba günü saat onda satılmak 
üzere açık artırmaya konulmuştur. Almak isteyenlerin 
tafsilat içfn her gün, artırmaya girmek için de gösterilen 
gün ve sa&tte Şubemize gelmeleri. (242) (6268) 

lstanbul Mıntakası Varidat Tahak
kuk Müdürlüğünden: 

İstanbul Mıntakası Tahakkuk ve Tahsil Müdürlük
leri ve Maliye Subeleri için 162500 kilo Odun açık ek
siltmeye konulmuştur. Eksiltme 22-10-935 salı günü 
saat 15 te Dairemizde kurulu komisyonda yapılacak ve 
son pey layık hadde görüldüğü takdirde talibine ihale 
edilecektir. Taliplerin 126 lira 7 5 kuruş muvakkat te
minatı Vilayet Malsandığına yatırıp makbuzile birlik
te yukarıda yazılı gün ve saatte Komisyona gelmeleri 
ilan olunur. (6183) 7853 

siltmeye gireceklerin 171 li 
ralık ilk teminat makbuz
larile birlikde vaktinden ev
vel Komisyonda hazır bu
lunmaları. ( 627 5) 

••• 
Gülhane hastanesi için 

alınacak olan alat ve mal· 
zeme açık eksiltmeye ko
nulmuştur. Tahmin edilen 
bedeli 2 7 6 2 lira 1 5 kuruş o-

J up ihalesi 24 Birinciteşrin 

935 perşembe günü saat 
15, 3 O dadır. Şartnamesi 
her gün öğleden evvel Fın
dıklıda Satınalma Komis
yonunda görülebilir. Ek
siltmeye gireceklerin 2 O 7 
liralık ilk teminat makbuzu 

·ile Ticaret Odasına kayıtlı 
, olduklarına dai~ vesikalari
le birlikde vaktınden evvel 
Komisyona gelmeleri. 

(6276) 
( 

TOZU i&.E liLCUMLE 
MUT BAM EŞYA VI 
1 DE VATINIZl.BANYO· 
LARINIZI VI SAiRlYi 
VORULMAMSIZIN Ti· 

'MiZLiYiB PAlll~"'TAli· 
L!CtıiNiZi MATIAINIZ· 
DA TUTUNUZ. 

BiR 

TURAN 
MAHULATI DIR! 

İstanbul Birinci İflia Memurlu

ğundan ı 

Beyoğlunda İstiklil caddesinde 
254 No. lu dükkanda mevcut 1 di .. 
van, 3 hasır iskemle, iki kil~ük san• 

dık, iki eski camekan 1ı20 çift kul• 
lanılmı§ pabuç kalıbı ve iki Singet 
ayakkabı dikiı makinasr ve 32 çift; 

lastik ve ~n bbinci defa açık art• 
tırma .jJe 'bu ayın onuncu perşembe 
günü saat 4 _te satılacağından iste
yenlerin o gün ve saatte orada ha• 

z1r bulunmalan ilin olunur. (15303)' 

PEKTOlllM 
loğaı yollanndan geçen muzir. 
~· karlı 80CA{IN bekcisidir. 

Umumi r"etriyat ve Yazı işleri Mil • 
dlirU: Etem izzet BENiCE. Gazete
cilik ve Matbaacılık T. A. Şirketi. lı• 

tanbul Ankara caddesi. ıoo. -
Baaddı!J yer: TAN Matbaası 



9-10-935 

latanbul Harici Askeri Kıtaab ilanlan 

Bir metresine biçilen e
'der 51 kuruş olan 900 ila 
97 5 bin metre yazlık elbi
selik bez kapalı zarfla eksilt 
meye konuJmuştur. İhalesi 
l 6 Birinci teşrin 9 3 5 çar
şamba günü saat 11 dedir. 
Şartname 24 lira 8 7 kuru
şa M. M. V. Satmalma Ko
misyonunda alınır. Hepsi
ne biçilen eder 497 bin 250 
liradır. Eksiltmeye girecek 
ler 23640 liralık ilk inaç pa
rasile birlikde kanuni ~ek11-
de hazrrladıklan teklif mek 
tublarmı ihale saatmdan 
bir saat evvel Ankarada M. 
M. V. Satmalma Komis
yontına vermeleri. (293) 
(5846) 7650 

* * * Garnizon kıt'at ve mües-
sesat hayvanatınm ihtiyacı 
için 81 O ton k~u ot kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmuş 
dur. Muhammen bedeli 
40500 liradır. İhalesi 12 
İlk teşrin g 3 5 cumartesi gü 
nü saat ı 1 dedir. Şartname
si 203 kuruş mukabilinde 
alınabilir. Eksiltmeye gire
ceklerin ( 303 7) lira 50 ku
ruşluk teminat makbuz ve
Ya mektubJarmı 2490 sayılı 
kanunun 2-3 maddelerinde 
YazıJr vesikalarla birlikte 
teklif mektublarmı belli 
gün ve ihale saatinden bir 
saat evvel Ankarada Leva
zım Amirliği Satznalma 
Komisyonuna vermeleri. 
(288) (5854) 7652 

ı;: 1(. ı;: 

Garnizon dahilindeki 
kıt'at ve müessesat Hayvan 
Iarmm ihtiyacı için 636600 
kilo arpa kapalr zarfla ek
siltmeye konulmuştur. Mez 
kur arpanın mecmu tutan 
30238 lira 50 kuruş olup 
teminatı muvakkatesi 2 2 6 7 
.ı..:........: on l ••• ~•'1+'-:ı.~ ~.a...r.:*::n~.-. 

si 152 kuruş mukabilinde 
her gün Komisyonumuz
dan gönderilir. Eksiltme 
14 İlk Teşrin 935 pazartesi 
günü saat 15 dedir. Ek
siltmeye girecekler 2490 sa 
.Yılr kanunun 2 ve 3 madde
lerinde yazıh vesikalarla te 
ıninatı muvakkate mektup 
veya makbuzlariyle teklif 
rnektuplannr belli saatten 
en az bir saat evvel Ankara 
Levazım amirliği satın al
ma komisyonuna vermele
ri. (277) (5791) 

';(i56 

• • • 
Pınarhisar için 215 5 O li-

ralık 392000 kilo yulaf ka
palı zarfla eksiltmeye ko
nulmuşdur. İhalesi 1 1 Bi
rinciteşrin 935 cuma saat 
16 dadır. İlk teminatı 1616 
lira 2 5 kuruşdur. İsteklile
rin belli saatten bir saat ev
vel teklif mektublarını Vize 
de Satınalma Komisyonu
na vermeleri (281) (5861) 

7658 

* * * Bir metresine biçilen e-

kapalı zarfla ihalesi 11 Bi
rinciteşrin 935 cuma günü 
yapılacakdır. İstelliler tek
lif mektublarile kanuni bel 
gelerin ihale günü saat 15 e 
kadar Ko. Riyasetine verme 
Ii. ve saat 16 da Komisyon
da bulunmalıdır. Odunun 
tahmin edilen bir kilo fiatı 
7 5 santimdir. 11k teminat 
1604 liradır. Şartnamesi 
Kırklareli Satmalma Ko
misyonunda her gün görüle 
bilir. (303) (5975) 

7673 
* :[. * 

Bursa garnizonu ıçın 
50000 kilo koyun eti satın 
alınacaktır. Tahmin edilen 
bedeli 17 500 liradır. Şctrt
namesi Satmalma Komis-
yonundadır.Eksiltme 25-10-
9 3 5 cuma günü saat 16 da 
Bursada Topanede Satın
alma Komisyonu binasında 
kapalı zarf usuliledir. Mu
vakkat teminatı 1 312 lira 
50 kuruştur. Eksiltmeye 
iştirak edecekler Ticaret O
dasında kayıtlı oldukları
na dair vesika göstern1eleri 
-lazımdır. Teklif mektuplan 
saat 1 5 şe kadar Bursada 
Satmalma Komisyonu Reis 
liğine verilmiş olacaktır. 

(338) (6284) 
* ııı * 

İhalesi Fesh edilen l 5 O 
ton ağır benzinin kapalı 
zarfla eksiltmeye konmuş
tur. İhalesi 25-10-935 cu
ma günü saat 11 dedir. 
Hepsinin biçilen ederi 
487 50 lira ilk inanç parası 
3656 liradır. İhaleye gire
ceklerin 2490 sayılı kanu
nun 2, 3 üncü maddelerinde 
istenilen belgelerle teminat 
ve teklif mektuplarını iha
le saatinden bir saat evvel 
Ankarada M. ~.V. :Satin
cınna omı y nuna 
leri. (333) (6245) 

• * * 
46300 kilo sade yağının 

son pazarlığı 12 Birinciteş
rin 935 cumarte~ gunu 
saat 11 de yapılacaktır. Şe
rait ve evsafı eskisi gibidir. 
İsteklilerin Lüleburgazda 
Satınalma Komisyonuna 
gelmeleri. Eksiltmeye gir
me parası 2778 liradır. 

(340) (6282) 

Kırklarelinde 100 ton 
kuru fasulyaya istekli çık
madığından aynı şartname 
ye göre 12-10-935 cumar
tesi günü saat 12 de pazar
lıkla satın alınacaktır. Tah
min edilen fi atı 13 kuruş
tur. İlk teminatı 9 7 5 lira
dır. İsteklilerin pazarlık 
günü Kırklareli Satınalma 
Komisyonuna gelmeleri. 

* $ * 
Kırklarelinde 120 ton 

Mln tr as. :;;; 

Devlet Demiryollan ve Limanları işletme 
Umum idaresi ilanları 

12633 lira muhammen kıymetli on dört kalem mat
baa kağıtları ve kartonlan 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 bulunmadığma dair beyanname ve tekliflerini 
aynr 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. Nürnuneler Malzeme Dai
resinde ve Haydarpaşada Tesellüm Müdürlüğünde gö
riilebilir. ( 611 7) 7776 

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
Mi"L ~rnBTVtt fhe e ve an unun tayın et ıgı sı alar 
ve işe girmeğe manii kanuni bulunmadığına dair beyan-
name ve tekliflerle aynı gün saat 14,30 a kadar Komis
yon Reisliğine vermeleri lazımdır. Bu işe aid şartname
ler Haydarpaşada Teselli.im ve Sevk Müdiirliiğünde 
Ankarada Malzeme Dairesinde paratiız olarak dağıtıl
maktadır. ( 61l8) 7777 

Muhammen bedeli 14878 lira olan muhtelif alat ve 
edevat 7-l 1-935 Perşembe günü saat ı 5.30 da kapalı 
zarf usulü ile Ankarada İdare binasında satın alınacak
tır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 1115 ,8 5 liralık muvakkat 
teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları. keza kanu
nun 4 üncü maddesi mucibince işe girmeye kanuni ma
nileri bulunmadığına dair beyanname ve tekliflerini ay
nı gün saat 14,30 a kadar Komisyon Reisliğine verme
leri lazımdır . 

Buna ait şartnameler parasız olarak Ankarada Mal· 
zeme dairesinde ve Haydarpaşada Tesellüm 1ıe Sevk Mü
dürlüğünden alınabilir. ( 6194) 7s54 

Muhammen bedelleri ile mıktarları, eksiltme tarihi. 
günü, saati ve muvakkat teminat mrktar]arı aşağıda 
yazıh malzeme kapalr zarf usulü ile Ankarada İdare Bi
nasında Satın alınacaktır. Bu işlere girmek isteyenlerin 
hizalarında yazılı olan muvakkat teminatı vermeleri ve 
kanunun tayin ettiği vesikalar ve işe girmeye manii 
kanuni bulunmadığına dair beyanname ve tekliflerle ek
siltme günü saat 14,30 a kadar Komisyon Reisliğine 
vermeleri lazımdır. Bu işlere aid şartnameler Haydarpa
şada tese11üm ve sevk Müdürlüğünde, Ankarada Malze
me dairesinde parasız olarak dağıtılmak~adır. ( 6 ı 95) 

ismi Muhammen Eksiltme tarihi Muvakkat 

Bedeli GiinU ve Saati teminat 

71 kalem elektrik telleri l 5260 Lira 8- 11-935 Cuma 1144.~0 Lira 

ve kabloları. 15,30 da 

10 kalem muhtelif Kriko 7803,96 Lira 11-11·935 Pa- 585,30 Lira 
ve veren zartesi ı 5,30 da 

7928 

der 35 kuruş olan 100 bin 
metre yatak kıhflığı bez ka
palı zarfla ihalesi 21-10-
935 pazartesi günü saat 15 
tedir. Şartnamesi 17 5 kuru
şa M. M. V. Satınalma Ko
misyonundan verilir. Eksilt 
meye girecekler 2625 liralık 
ilk inanç parası ile birlikte 

bulgurun kapalı zarfla iha
lesi 22-10-935 salı günü ya
pılacaktır. İstekliler ihale 
günü saat 16 ya kadar tek
lıf mektuplarım KO. Reisi
ne vermeli ve saat 1 7 ele Ko 
mısyonda bulunmalıdır. 
BuJgurun tahmin edilen bır 
kiJo fiatı 12 kuruştur. İlk 
teminatı 1080 liradır. Şart
namesi her gün Kırklareli 
Satınalma Komisyonunda 
görülebilir.(339) (6283) --------------------------------------~ 

kanunun 2 ve 3 maddelerin- +F-~~!!!i!!ii!i~~~!!!i!'!!!!!i!!~~ 
de yazılı belgelerle birlikte 
teklif mektuplarım ihale sa
atinden bir saat evvel An
karada M. M. V. Satmalma 
Komisvonuna vermeleri. 

Ademi iktidar 
ve 

Bel gevşekliğine 

(323) (6097) 7801 HORMOBiN 
* ft ıjl 

Kırklarelinde iki milyon 
sekiz yüz elli bin kilo odun 
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Daktilo Aranıyor 
Maden Tetkik ve Arama Ensti-• 

tüsünden: . 
Türkçe. Almanca ve Fransızca iyi bilen kuvvetli bir 

claktilo işe alınacağından, isteklilerin Ankara'da Ma
den Tetkik ve Arama Enstitüsüne vesikalariyle müra
caatları. Bu dillerdeki yazılan icabında bizzat kaleme 
alabilen namzetler tercih olunacakdır .. (2797) (6034) 

Daha fazla rahat ve daha 
ziyade randeman temini 
için, elektri.kle. suyu ve
rilmiş MAVi J_ILET biçak· 
larını kullanınız. 

7695 

Güzel San 'atlar Akademisi Di
rektörlüğün.den: 

1 - Akademimiz Mimari Şubesine lise olgunluk sı: 
nacmı verenler, 

2 - Resim, Heykel Şubesine Orta okul mezunlarr, 
3 -Tezyini san'atlar Şubesine Orta okul mezunla

r~y]e mmtaka ertik okulu, Üsküdar ve Selçuk kız ertik 
okulu mezunları alınır. 

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

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

A - Direktörlüğe yazılı pullu dilekçe 
B ·- Sağlrk ve aşı raporlan 
C - Nüfus kağıdı 
D - Eyi halini gösteren belge 
E - Altı adet kartonsuz fotoğraf 
6 - Mimari ve tezyinat Şubelerine gireceklerin ka

bul smaçları 14 Birinci teşrin 935 pazaı:tesi giinü saat 9 
da yapıJacaktır. ( 6038) 7697 

Denizli lii Daimi Enc.ümeninden: 
Denizli Memleket hastanesine satın alınacak ilaç He 

alat 20 giin müddetle eksiltmeye konulmuştur. 
ı - 11fıcm tahmin edilen bedeli 2200 lira ve alatın 

muhammen bedeli de 950 liradır. Her ikisi için ilk temi· 
nat akçesi 236 lira 20 kuruştur. 

2 - İlaç ve alatın müfredatlı listeleri İstanbul, İz
mir ve Denizli Sıhh t Müdürlüklerine gönderilmiştir. 

3 - Eksiltme müddeti 27-9-1935 tarihinden 
16-10-935 Çarşamba tinüne kadar 20 gündür. İhale 
2490 sayılı artırma \e eksiltme konunu hükümlerine 
tevfikan 16-10-935 çarşamba günü saat 16 da Denizli 
İli Daimi Encümeninde yapılacaktır. 

4 - lıaç ve a]at ihale tarihinden itibaren bir ay için
de Denizli Memleket Hastanesine teslim edilmiş bulu
nacaktır. 

5 - Eksiltmeye girmek isteyenler muvakkat temi
natlarını bankaya tevdi ederek alacakları makbuzu tek
lif mektublariylc birlikde Denizli İJbaylığına göndere
ceklerdir. 

6 - İlan iicretiyle ihale pulu ve masrafları üstenci-
ye aittir. ( 6181) iss2 
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Bütün bu kalabalık 
.d. ? nereye gı ~yor ... : . 

Bir harika olan 

1936 Model 
16-2000 metre radyosunu görmeğe. 

AnkarfJ: N u re tt i n ve 1 Samsun: C. CaUU ve S. 
Şeriki 

lzmir: A. Vetter 
Zonguldak: M. Mah:r 
Eskişehir: Hasan Alanya 

Kemal 
lstanbul: SAHiBiNiN SESi 
BeyoOıu, Galatasaray mer
kezi karşısında. 

'~:ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır 

~ Şişe, kavano1 ve · 
~ benzeri cam ışleri 
§ alırken artık ----·------- ŞU MARKAYI: 
-= ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BU MARKA: 
Sağlamlık, güzellik - ve -
" ölçü - ayar yasası ,, na 
uygunluk garantisidir 

UR 
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- 1 Beşiktaş 

ı;DiKiŞ YURDU 
TarJm Bakanlığından: ,- istiklal Lisesi Direktörlüğünden: 

1 - Son ıınıflarcla neari talebe için yer kalmamı.ıır. 

2 - Diter ıınıflarda leyli ..e nehari talebe kaydına duam olunmaktadır. 
3 - Pazardan ba,lra her rn 9 dan 17 ye kadar mektebe batYurulabılir. 

4 - Heniiz kaydını yeniletmeyen etki talebenin yerine yeni talebe ahnmıthr. 
S - i.teyHlere, kayıt .. rtlarını bildiren ötreaekten bir tane paruız olarak i'Önderilir. 

~, Talebe kaydı açıktır. Biçki di-
li il kişden başka şapka, çiçek, kor

i 
11 

sa ve boya işleri de öğretilir 

' 

l ı 

11 11 Ayn ücret alınmaz. Akaretler 
1' : il No 64. Telefon: 43687. 11 

l ı 

• --=- - - - -~_~ ·-
7872 

•-Şehzadebası Polis karakolu karşısında Teıeton: 22534-• •r~~~-- ~~~' 

79l~'!: H AS 
Deniz yollara • ,~~ S O M E R B A N ~ 

1 ,, 

Memurin kanununun 4 üncü ve 5 inci maddelerinde.
ki vasıflan haiz olmak şartile Bakanlığımız yayın Di
rektörlüğünde kullanılmak üzere İngilizce ve Fransızca
yı Türkçeye ve Türkçeyi bu dillere çevirmeğe mukte
dir olan ve ileride arttırılmak üzere şimdilik ayda ( 12 5 
- yüz yirmi beş) lira ücret verilmesi takarrur eden bir 
mutercime lüzum hasıl olduğu evvelce ilan edilmişdi. 
lVIüsabaka günü 23-10-935 çarşamba gününe kadar 
uzatılmıştır. Ankarada bulunan isteklilerin o günü Ba
kanlığımız yayın Direktörlüğüne ve İstanbulda bulunan 
istekli1erin ise Vilayet Ziraat Direktörlüğüne aynı gün-
de başvurmaları ilin olunur. ( 6199) 7goı 

ı ş L ET M Es ı Beykoz Deri ve Kundura Fabrikasından: 
11 11 KALMiN l .. Ayda 1 Lira Akşam Dersleri 

il Ana tiunlan iN0iLiZCE - FRANSIZCA VE AL· 
Acenteleri: Karak~y Köprllbap 

TeL 42362 - Sirkeci Milhilrdallo 

Hllllzade Han. Tel 22740. Hllll 

' 1 - Fabrıkamızda meYcud takriben 2500 kilo kullanılmıt maden ı ı AOrıları dindirir. i: MANCA olan deterli ötntmenlet tarafından ..erilır. HEMEN 

yatlan 14-10.935 tarihinde aut 11 de, teminatı 25 liradır. •~i!!!!·!!!ı!!!- !!!!!!i!~~--~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!i!!• 
1 

KAYDOLUNUZ Adre.: Amerikan Erkek Li .. n ve TicaretderMne.ı 

Ayvahk yolu 2 - Febrikamızcfa mevcud ve bir sene zarfında toplanacak koçanlı 

••tır ve dana kuyruklan 14-10-935 tarihinde aaat 14 te, 

teminab 300 liradır. ATAK BANDIRMA napuru 9 Bi
rincitetrin ÇARŞAMBA r\inD 
ıaat 19 ela A YV ALl(iA kadar 

0 6238,, 7945 
3 - Fabrikamızda mneud 5,000 kadar bo, çunl 14-10- 935 ta-

11 
Makina ve Endüstri İtleri 

rihinde aaat 16 da mibayede ile Mhlacakbr. Teminatı 100 

liradır 
Türk Anonim Sosyetesi 

ı : Tafailit almak üz~re tatil rünleri haricinde her rn Fabrika 11 Müessis ve hissedarlarma : Mersin yolu 
ÇANAKKALE Hpuru 11 Birin- • • ü ed' l b'l" Şirket sermayesinin tamamına icti-eı tefrİn CUMA l'ünü .. at llde Ticaret aerY111ne m racaat ı e ı ır. 11 "' 

MERSiN'e kadar "6268., ı~!!!!!!!'ııi.i!!!!ii!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ı!!!iı!!!!ı!!!!!!!!!!!!!!~!!!!i!~l!!!!·-!!!!!--~!!!!!!ii--~~~~iiiiiiiiOiiiııi___ _ rak taahhüt edildiğinden ve hissele-
'll!ı!l!!!!!!!!!!!!!!!!!i!!!!!!!i!!!i!!~!!!i!ii!i!!!~!!!i!~• • 7914 rln meşrut bedelleri ticaret kanunu-

nun 287 inci maddesine tevfikan 

Romanya Seyrisefain 1-
(iaresinden Mühım ilan : T E N Z 11 LA T L 1 

Türkiye ve Romanya hükumetleri i~ 'ı 
arasında münakit itilifname mucibin- ; YAT'AKLI •e YEM EKLi• Servı"sler"ı 1 , 

ce Romanya vapurları, doğru kont- ı 1 ~ 

19-10-935 tarihine müsadif cumarte
si saat onda Galata'da, Bahtiyar han 
da 32 No. da içtima edecek olan te
sis heyeti umumiyesinde aşağıdaki 

ruzname veçhilc ml.izakerede bulun
mak ve karar ittihaz eylemek üzre 
sizleri dav ot ederiz: mento ile ve Köstence tarikil-e Şar- . 11 

ki ve merkezi Avrupa için tenzilatlı Vagonli Sosyetesi Türkiye Mümessilliği: 1 

fiyatlarla qyaya ticariye kabul ede
ceklerini Türk ihracatçılarına bildi· 
rir. Fazla tafsilat için Galata rıhtı· 

mmda Merkez Rıhtım hanındaki u
mumi acentalığına müracaat. Tele-

Haydarpaıadan saat 14,50 de kalkan Ankara treninde PERŞEMBE, 

CUMA, CUMARTESİ ve PAZAR günleri yataklı ve yemekli ser

visleri vardır. 

1 - Hisselerin tamamı taahhüd 

ıı 
edilib bunların kanunen meşrut be-
delleri tesviye edildiğinin tasdiki. 

ı: 2 - Şirkette sermaye olarak gö .. 
terilmit emval olmadığından ve Şir

ll ketin mevcud bir müe11ettyi iştirak 

• Alemdar caddffi 23 Tel 21737 
7916 

Her nevi motör ve makinelerinin sailamhğile bütün dünyada 
yükıek töhret almıt olan SKODA fabrikalarmm yeni oto 
mobil modelleri T akıim Babçeıi yanındaki Grand Garajda 
te,hir eclilmektedir. Gayet tık, zarif ve ucuzdur. Benzin 
sarfiyatı pek çok azdır. 4 salon benzin ile 220 kilometre 
yol yapar. 

fon: 44827 • 44828. 

Bu servisler haftada iki defa Ankaradan SAMSUNA ve iki defa da 
lZMlRE kadar devam ederler. HA)"DARPAŞADAN sabahlan saat 
10,40 da kalkan Adana posta treninde PERŞEMBE ve CUMARTESİ 
gUnleri YATAKLI ve YEMEKLİ VAGON bulundurulmakda ve 
ELAZlZE kadar devam ettirilmektedir. 

etmesi mukavele ıeraitinden olma- !!!!!!!!~!i!i!!iiii!i!!!!!i!!!!!!!i!i!!!! 
11 dığından takdiri kıymet için ehli hib •!!!iii!i!iiiiiiii!!ii!iiiiiiiil!i!!i!!!!!!i!!!i~ T a k a I m d e '\ 

Bu servislerdeki YATAKLI ücretlerinde tenzilat yapılmııtır. 

Yemekli servislerinde de UCUZ TARİFELİ temiz her çeşit yiyecek 

ve içecek bulunur. 
Fazla malfımat için Sosyetenin Acenta ve Tali Acentalıklarına ve 

trenlerdeki memurlarına mUracaat edilmesi. 

_re tayini mevzuubahis olamıyacağı. B E L v o 
ı ı 3 - Müeuislere meırut menafi Kıfhk Salonunda 

ı. mahsusaya dair mukavelede bir hü
küm mevcud olmamakla beraber vu
kubulacak olursa kanuna göre ka· 
rar ittihazı 

-i - idare Meclisi azasının ve 
müdürün intibah ve tayini 

5 - Murakib tayini. 

Yar1n akfam 

San'atkar HALiDE gecesi 
8ayaa SAFiYE • BEL VÜ SAZ HEYETl - ERTU(iRUL SADi 

HALiDE VE ARKADAŞLARI lşTIRAK EDECEKTiR 
l9!iii!!i!!iii!!i!!ii!i!i!iii!iiil!iii!!i!!!!!!!!!i!!!~!!!!!!~!!!i!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!i!!!!!!!!i!!!!!!ii!!!!!!!~· 


