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S incide : 

6 mcıda ı 

7 incide : 
8 incide : 

Si uncuda: 

Jo uncuda: 

Peyami Safa'nm fıkrası : 
" Aiırlık " - Orhan Se
lim'in fıkrası : " İstihza " 
- Siz ne dersiniz ? - Şe
hir haberleri. 
Ankara telgrafları - Niza
meddin Nazil'in yazısı : 
" Tiyatro " - Felek'in fık
rası : " Krskançlık ". 
Fransız kadınları hakkında 
tetkik - Sağlık öğıidü -
Sevişmeler, evlenmeler. 
Son haberler - Dünyanın 
en meşhur Alman casusu : 
" Matmazel Doktor ". 
Memlekette TAN - Şat
ranç dersleri - Etem İzzet 
Benice'nin romanı : ''Yos
ma" .. 
S p o r. 
Avrupa matbuatı karşısında 
hldiscler Stendahl'm 
meşhur romanı : " Kırmızı 
ve Siyah ". 
Kazan Hanlığmm son cün
leri - Faydalı bilgiler -
Hikiye. 
Yaza Elveda 1 

Yunanistanda Durum 

Yunan Kralı Son Teşrinde 
Vunanistana Dönecekmiş! 

Çaldaris bir bildiriğ çıkardı, 
· Patras grevinde üç kişi öldü 

iştirak ettiği bir grev ilan edildiğini 
bildirmi§tim. Grevciler ile jandarma 
ve asker arasında çıkan çarpışmalar
da iki asker ile bir sivil ölmüş ve iki 
taraftan da birçok kimseler yaralan
mıştır. Uzun mücadeleden eonra ge· 
.ı,eıc- Pıatras, ve ıerek Navpliyon'da 
grevlerin önU ahnmııtrr. Eflyo'da 
sr .. yapanlar polis karakolunun içi
ne dinamitli kapsül atmışlardır. Bun
lardan beş kişi yakalanmıştır. 

i<ralh demokrasi 
Atina, 11 (A.A.) - Başbakan Çal

darisin dün Yunan ulusuna çıkardığı 
beyannamenin metni aşağıdadır: 

''Yunan ulusuna, 
Dün açık bir anla,mazlık yüz\inden 

esef edilecek sahneler geçmiştir. Bun
dan dolayı büyük bir tiksinti ve infi
al duyduğumu bildiririm. ~u sahne· 
lerin aoravlılarına karşı tedbırler alın
mıştır. Soravlılar (mesuller) şiddetle 
cezalandırılacaklardır. Dünkü hadise
ler, ulus sınıfları ve silahlı kuvvetler 
için de yerinde olmıyan bir asabiyete 
delalet etmektedir. Bununla benber 

Kral Yorgİ ve Zaimu hiç bir kiaıse endişe etmemelidir. En-
Atina, 11 (Ozel aytarımız bildiri- j dişenin başlıc• sebebi rejim meselesi· 1 

)'or) - Dün Patrasta bütün işçilerin f .\rkası S ıncide] 

BUGUrt 12 SAYF 

ISTANBUL TELEFON { 

SAYI 143- 3446 
On Birincı YIL 

SARIP ve 

BAŞMUHARRiRi 

Mahmu1 SOYDAN 

eketin Dört Yanın a Uça i oları -
iZ n yük ava Turu Dün Başladı 

Bir Hava Filomuz da lstanbulda Muvaffa
kıyetli Bombardıman Manevrası Yaptı 

Uçuşlar Ve Va- •~~ 
zif eler Dört Kol
dan Devam 
Etmektedir 

Tayyarelerimizin yapacağı Türkiye 
turuna dünden itibaren başlanmıştır. 
Tur üç gün sürecektir. Dün beşer 
tayyareden mürekkep tayyare filola
rımız muhtelif yerlerden kalkarak 
muayyen istikametlerde uçmuşlardır. 
Her filo günde bin kilometre mesafe 
alacaktır. Dün sabah saat altıda beş 
tayyareden mürekkep bir filo da Ye
şilköyden hareket ederek Çanakkale~ 
Edırne, Izmir yolile Antalyaya gitmiş 
tir. Bu filo bu sabah Antalyadan Di
yarıbekire gidecektir. Yarın Diyanbe 
kirden hareket ederek Sıvas, Ankara 
yolile Istanbula dönecektir. Gene dün 
sabah saat altıda Ankaradan hareket 
eden beş tayyareli ikinci bir filo saat 

Dün uçak alanında uçuftan evvel aldırdıiımı:ı resimlerden dokuzda Yeşilköye vannı~tır. Bu filo 

1 

Yeşilköyde benzin aldıktan sonra h:-

H arp Olursa Hep Birden AyaldanmahyızıE:~·!~;:~:~~~:~~5~~:~~:~~:~: 
--------------------- şilköye gelmiştir. Filo geceyi Yeşil· 

Kültür Bakanı 
Geliyor 
Ankara, 11 (Ozel aytarrmız bildi

liyor) - Kültür Bakanı Saffet Arı
kan bu akşam Istanbula hareket etti. 
~akan orada mahalli Kültür işlerile 
~eşgul olacak, okul ihtiyacı işini ye· 
tınde tetkik edecektir. 

Uluslar Asamblesi Dün iki Toplantı Yaptı, 
lngiliz Dışbakanı önemli Bir Diyev Verili 

köyde geçirmiştir. Bu sabah Izmir, 
Antalya, Diyanbekir yolile Sıvasa dö 
necektir. 4 üncü filo Antalyadan ha
reket ederek Adana yolile Diyanbe
kire gitmiştir. Beşinci filo da Adana
dan hareket ederek Diyanbekir üze
rinden Sıvasa ve DiyarıbekirJen di
ğer bir filo da Sivas üzerinden An
karaya gitmiştir. Tayyareler dün ge
ceyi bulundukları yerlerde geçirmiş· 
lerdir. Bu sabah bulunduklan yerden 
hareket ederek tura devam edı:l:ckler
dir. 

izmir Panayırı 
kapandı 

lzmir, 11 (Ozel aytarımız bildiri
)~r) - Panayir bu akşam saat yirmi 
cl?rtte kapanıyor. Bugüne kadar pana 
:Yıri gezenler üç yüz bin kişiyi buldu. 
Gazinoda panayir komitesi tarafın -
:~n ınal teşhir edenlere Uç yüz kişilik 
ır ziyafet verildi. 

Cenevre, 11 A.A. - Uhular Sos
yetesi uamblni bu sabah Benesin 
batkanlıiında toplanmııtır. 

Söz alan lngiliz dıı bakanı Sir 
Samuel Hoare, büyilk bir ilgi ile 
beklenen söylevini vermiıtir. Sa -
muel Hoare, Uluslar Sosyetesi ta· 
rihinde bir söylev vermek veya 
müzakereye baılamak için hiç.bir 
evrenin (safhanın) bu an kadar 
zor olmadığını söyledikten sonra, 
Üye memleketlerden her birine ge
rek bizzat, ıerek menfaat ve em
niyetlerinin· müdafaası bakımın • 
dan ve ıerek camiaya ve genel ba
rl§a karfı olan düterıeleri (vecibe-

leri) l:iakımından terettüp eden a
ğır aoravı (mesuliyeti )kaydederek 
demiıtir ki: 

"Uluslar S~yeteai yükenlerinin 
(taahhütlerinin) yükü daha ağır 
bir hale gelmittir. Fakat gerçek o
lan bir fey vardır ki, o da eğer bu 
yük taımacalua müıtereken taım· 
maaı ve ef er barıt İçin tehlikeye 
atılmak lazımsa yine buna da müt
tereken atılmak icap edeceiidir. 

Mütterek emniyet, ne kadar kuv 
vetli olursa olsun, yalnız birkaç 
devletin ıa:rretile temin edilemez.,, 

Sir Hoare, Uluılar So.yetesinin 
ne olduiunu töyle tqrih etmiıtir: 

"Ulualar sosyetesi, ne devlet fev • 
kinde bir teY ve ne de kendiıini 
tetkil eden devletlerden ayrı ve 
ınüstakil bir mahiyettir .. 
Bantın teıkilatlanmasını ve har

bin uzaklatmuını ifade eden miit· 
tere~ emniyetin anlamı ıudur: Bu 
emnıyet yalnız 16 ıncı maddeye 
deiil, fakat bütün pakt ve anlat • 
ınala~an doian tekmil taahhütle
re kesin surette riayet edilmeıini 
tazammun eder.,, 

Sir Sanıuel Hoare, bazı devletle
rin ail&hlanmaaına iıaret ederek, 
.. vaı ruhunun birçok yerlerde bat 
' f Arkası 7 incide) 

B!l ciç lotofralide iki me•ut ve bir BarİP intibaı BÖrüyornınuz. Me.ut hôdiaenin kahramanlan tayyare pİ;yartBonırtun büyük ikramiyeleri
,.. lta:ıananlardır. Garip hadi.. de hir ltcıım;yonun Sultan Hamamında adeta hir müfteri eda.. alıp manifaturacı dükkanına girmeaidir. 

[Her üç hadisenin yazısmı da iç sayfalarımızda bulacaksınız.) 

Ajansm tebliOi 
İstanbul, 11 (A.A.) - Türkiye Ha 

va turu bu sabah başlamıştır: S~~~h
leyin 6 da buradan kall~an bır boluk, 
Izmire varmıştır ve muayyen ~uruna 
devam etmektedir. Ankaradan Kalkan 
ikinci bölUk muayyen saatte buraya 
gelerek atıılarım yap?11§. v~ sonra Jz. 
mire doğru yoluna gıtmıştı.-. Oradan 
turuna devam edecektir. Gene bu sa
bah Sıvastan kalkan Uçüncü bölük, 
Ankaraya inmiş, oradaki tecrübeıerıni 
yaptıktan sonra lstanbula doğru yola 
çıkmıştır. Buradan da turuna devam 
edecektir. 

f Arka11 5 inddel 
Uçuftan birkaç dakika evvel 

uçmanlarımı~ bir arada 

Tarım Bakanı Erzurumda 
Erzurum, 11 (Ozel aytarımız bildi

riyor) - Tanm Bakanı dün Tortum 
yolile saat yirmide buraya geldi. Bu 
gün ilbaylığı, kolorduyu, mevki ko -
mutanlığını, partiyi, şarbaylığı ziya
ret etti. Bakan il_çedeki aygır deposu
nu görmek için, öğleden sonra oraya 

gitmiştir. Akşam Erzuruma dönecek
tir. Bakanla birlikte gelenler şunlar -
dır: Ziraat Bankası genel direktörU, 
Orman Genel direktöril, Ziraat Ban
kası teftiş heyeti başkanı, Tohum ıs
lah istasyonu direktöril, Tarım Ba -
kanlığı şube müdürlerinden Atıf. """ 
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Dl1>l1NDlJKC ~ 
A~IRLIK 

Dünkü gazetede, yeni gümüş 
elli kuruşlukların resimlerini 
görünce, pantalonumun yan ce
bini öfkeli bir yumruk gibi srm
sıkı şişiren bozukluk çantamın 
hangi köşesine bu yeni paraları 
sığdıracağımı düşündüm. Bir 
kaç gümüş lira, birkaç yirmibeş 
kuruş ve tef errüatmı alınca tıka 
basa dolan lu çantalar, cepleri
mizin hazmedemiyeceği kadar 
c.ğırlaşmaya başladılar. Henüz 
birer liralık kaatlar tedavülden 
tamamile çekilmedikleri halde, 
2ğırhklan ve hacimleri, satın 
almayı vadettikleri lezzet ve sa
adet nisbetini çok aşan bu gü
müş parçalarını neremize koya
cağımızı düşünüp duruyoruz. 
Daha şimdiden cebimiz, içinde 
taş olan bir böbrek gibi kayıyor, 
sarkıyor ve adeta sancılanıyor. 

Ceplerimizde çoğalmasından 
yılmaya başladığrmız bu kıymet 
lerin para olduğunu düşündükçe 
hayretimiz artıyor. Yüzü sıcak
ken cebimize intibaksızlığı yü
zünden soğuyan paranın birden 
bire değişen manası ve hüviyeti 
karşısında afallarken, bereket 
versin, günün ihtiyaçları, biribi
ri ardı sıra uzanan mıknatıslı 
tırnaklar halinde cebimize dalı
yor, birer, ikişer bu ağırlıkları 
çekerek bizi kurtarıyorlar. 

Peyami SAFA 

Pr. Rütin'in istifası 
kabul edilmiyecek 

Universite Fen fakültesi profesör
lerinden Rütin'in istifa ettiği yazıl
mıştı. Bu mesele etrafında yaptığımız 
araştırmada Profesör sıhhati dolayı
eile kulak, boğaz, burun kliniğini is
tediği gibi idareye elveri§li olmama
ıından afvini istemiştir. Bunu teyit 

tden Viyana doktorlarından almıt ol
duğu raporu rektörlüğe vermi~tir. 

Rektörlük bunu kabul etmiyerek pro 
fesörün derslerine baılamasını bekle
mektedir. 

Polis mektebine 150 
talebe alındı 

t"l1 yıl poliı mektebine girmek için 
•os kişi müracaat etmif, bunlardan 
tercihan 150 si kabul edilmittir. Mek
tep 15 Ey JUi de açılacak, derslere baş
\anacaktır. 

Genel Nüfus sayımı 
Merkez sayım bürosu dün Ankara

~an gelen memurun da iştirakile top
lanmıştır. Eksiklikler tekrar gözden 
ıeçirilmi§tir. Numerotaj işinde bütün 
eksiklikler en son bet on güne kadar 
l>itirilmit olacaktır. Sayım bürosu bü
tün ilçebaylarla deniz tecim direktörü 
ııün de bulunmasile bugün genel bir 
toplantı yapacaktır. Sayım giln.ü de
niz vasıtalarında bulunacak gerek 
yolcu ve gerek memurların ne suretle 
eayımı yapılacağı kararlaıtmlacaktır. 

En kıdemli öGretmene çay 
45 sene mecburt hizmet dolayısile 

tekaüde scvkedilen Kandilli kız lisesi 
direktörü Akil ile Beykoz 4S inci ilk
okul batöğretmeni Mehmet Aliye öğ
retmeııler birliği bir çay verecektir. 
Çay, cumartesi günü Çapa kız öğret
men okulunda verilecektir. 

No. 26 

Cumbadan 
Rumbaya! 

Server BEDl 

- Ne tahsil idiyonuz orada? 
- Edebiyat Fakültesindeyim. 

- Çok gözet. 
Cemilenin zihninde bu Edebiyat Fa 

kültesi kelimeleri, sütün içine düten 
iki tentürdiyot damlası gibi garip 
bir koku çıkararak yayılmıya batla
mıttı. Edebiyat fakültesi ... Edebiyat 
fakültesi... Cemile bu iki sözden de 
hiçbir tey anlamıyordu.. Edebiyat .. 
Bu sözü biraz işitmi§liği vardı ama 
fakülte kelimesini galiba hiç duyma
mı§ veya duyduysa bile unutmuştu. 
Birdenbire cahilliğini hiıactti. Selim 
onun bu kusurunu da affetmezdi 
belki ... Hem kimbilir üniversitede o
nun nekadar kız arkadaıı vardı. Bel
ki birinden birile de seviıiyor. Cemi
le ürperdi. Açıkça kıskançlık duyu
yordu. Kendini tutamadı ve sordu: 

- Sizin mektebe kızlar da cider, 
defil mi? 

- Evet. 
Selim bu cevabı tasasızca vermiıti. 

Şarbay Festival 
Hazırhklarını 
Anlahyor 

14 Eylfılde başlryacak olan araıulu
sal festivale iştirak etmek üzere şeh
rimize gelen Romen heyeti bugün sa
at 2 ile 3 arasında Galatasaray lise
sinde m.lli oyun provalarına başlaya· 
caklardır. Romenler bu provda milli 
elbiselerini giyeceklerdir. Bundan ıon 
ra konservatuvara gidilecek ve bura
da da Türk kız ve erkekleri ilk pro
valarını yapacaklardır. Festival komi
tesi batkanı Emir oğlu Ziya tarafın
dan bu aksam saat 9 da Park otelde 
misafirlere bir ziyafet ver.lecektir. Cu 
martesi gecesi Büyükadada yapılacak 
balo dönüşü için saat 2 de lstanbula 
gelmek üzere bir vapur temin edil
miştir. 'Lüna parkta yapılacak eğlen. 
celeri herkesin görebilmesi için 1 O ku 
ruıluk biletler tertip edilmiştir. Mey• 
danda milli oyunlar oynanırken ayrı
ca Luna parıtta bir tedansan verile
cek.ir. Odemi§ten gelecek olan Türk 
heyetleri beraberlerinde ıaz da geti
receklerdir. Ayrıca tanburi Osman 
Pehlivan Türk heyetlerinde tamburla 
memleket havaları çalacaktır. Yarın 
saat 10,5 da Bulgar ve Yugoslav he
yetleri geleceklerdir. Bunlar 36 kiti
liktir. Ayni &ün ak§C.m saat 16 da da 
Ege vapurile Yunanlılar gelecekler
dir. Festival komitesi, Yat Klilp rti
rektörü ve Adalar ilçebayının ittiraki 
le il ve ıarbay Bay Muhiddin Uıtün· 
dağın başkanlığında dün son bir top
lantı yapmıılar ve §İmdiye kadar ya
pılan hazırlıkları gözden geçirm.tler
dir. Şarbay Muhıddin Ustündağ bu 
toplantıdan sonra festival hakkında 
gazetecilere şunları cöylemiştir: 
''- Şimd.ye kadar memleketimizde 

komşularımızın tanınma_ • lstanbu
la gezgin ceıbi sırf yurdun guzeııi -
ğinden beklenmişti. hiç şüpnı:sız yur 
du tanımak ve ıstanbu1u bir gezg.n 
şehri yapmak yalnız bu kaynakıarcıan 
istifade etmek kafi değildir. Bunun 
başka çareler,ni ararken insanların eğ 
ıeuceıere kar~. olan temaywıerındcn 
dt is.ıfade etmek na :ımıza geldi. 
Bunun için de Balkan olimpıyacıarı
nın lstanoulda tertip edilmeıınde ve 
bu vesile ile lstanbula akın edecek o
lan ulusal heyeuerin ve gezgınıcrın 
lstanbulda toplanmasından istıtade e
derek bir feıtival tertip ettik. EHıen 
bu mevsimde ginlerm düşünebile
ceği sey de eğlencedir. Biz de bu nok 
talardan hareket ederek ite tiaftadılıı:. 
Gerçi biraz geç b ·amrı bulunuyo
ruz. Düşündüğümüz muazzam iti la· 
yik olduju derecede hazırlayamamak 
k o r k u s u olabilir. F a k a t 
mevzu cazip ve yurd için çok önemli 
olduğu için bu hususa kıymetli mesa
ilerini sadeden ark:ıdaılarımın gece, 
gündüz ve cand .. ., olan çalı9malarile 
iti timd~en bu dereceye kadar muvaf 
fakıyet sahasına .raklaıtırmıı bulunu
yoruz. Yalnız festival demek te b~i 
yorum maksadi ifadeye kafi gelıyor 
mu? Gaye,,. ·ur: 

Her yıl Istanbulda bir eğlence se
zonu tertip etmek ve t · sezona ul~
aal heyetleri davet ederek hem ıezgın 
çekmek, hem de komşu~arımızla bir 
seviıme ve tamımı veıılesi hazırla
mak Bu yıl yapılacak festivalin ~lk 
günü Yat klüpte verilecek balo ıle 
Kor diplomatik v~ ulusal tanışmalar 
temin edilecektir. Ertesi gün Liına 
Parktaki eğlenceler aırf halkın görme 
si gayesine matuftur. O geceki ate§ 
eğlenceleri timdiye kadar latanbul 
halkının hiç cörmediği bir 9ekilde çok 
cazip olacaktır. 21 Eylfılde Taksimde 
verilecek olan ikinci balodan tonra 
festivalin ıon gecesi olan 23 Eyliılde 
üçünoü bir balo verilecektir. Bu son 
balova önem veriyor ve adına " Bo
ğaziçi gecesi" diyoruz. Beylerbeyi sa· 

Sesinde hiçbir kibir yoktu. Cemile 
buna sevinir oldu. Selim onun kor
kusunu sezmi§ stibi ili ve etti: 

- Erkek arkadatlarımızdan fark

sızdırlar. 
Ne demek istiyordu? Erkek arka

daşlar gibi onlarla da içli dışlı mı• 

dır? Her ıeyi açık açık konuşur mu? 
Yoksa onlara kız, kadın nazarile 
bakmıyor mu? Yani hiçbirile ıevit
mediğini mi söylemek istiyor? 

Cemile sordu: 
- Ne ıtibi? 
- Yani hiçbir fevkalidelilc yok-

tur. Kız talebenin kız olduğunu ta
mamile unutur inaan. 

Bu cevap da öteki gibi hep o iki 
manaya geldiği için Cemileyi tatmin 
etmemişti. Tahıin Bey de eordu : 

- Arada aamimiyet ne derecede· 
dir? 

Garip §ey 1 Tahsin bey Cemilenin 
maksadını anladı da mı onun istinta
kını kolaylattırmak için bunu soru
yor? Yokta o da ayni 9eyi kendi he
aabına merak mı ediyor? 

Selim her ikisinin de merak ettik
leri noktayı farkettiği için dedi ki: 

- Bu samimiyet hiç ileri gitmez. 
Kız arkadaşlar ciddiyet dahilinde sa
mimidirler. 

Cemile iıtintakında daha ileri iit
ti: 

- Sevda var mı? 

T A N =====;:::======================= 12 - 9 - 935 

N D . . ? 1 KUÇUK HABERLER e ersı n iZ • - '"" 1 • Liselerde olgunluk imtihanlarına 
ACELE M U KALE M E dün başlanmıştır. Smaçlar, 21 Eylfıl

de bitirilmiş olacaktır. 
t.tanbul - Ankara telefon mü. , liraya çıkıyor. Hükumet merlrezı

luil•men bugünlerde bir garabet le konufmanın lıtanbul gibi bir 
d•&Jresi geçirmektedir. Bu garabet 

1 
fehir içirt ne önemli bir iı old4JğU· 

ıudur: nu düıününek fU günlerde beliı·eo 
lıtanbul • Ankara pnclü:aleri bu yeni mükaleme buhrananın iı

bir liraya Jronuıur / Numaranı:aı ler ü:aerine ne 6İbi menli tesirleri 
ya:adrrır, b•kler•iniıı. Sıranı:a ge· olduğunu hemen kac:rayabiliriz. 
lir•• ıi:ai çaiırırlar. Lakin fU bir Bize oyle geliyor ki; bu acele mü
iki pnde ôdi mükaleme yapmanın kalerne si.temi cidi mükcilemelflırİ 

artık imltcinı kalmadı. Böyle 
0

bir öldürmüıtür. Zengin bir ticaret· 
mültcileme için dört bet •aat bey. hane, mühtaç bir görütücüyü dai
hudc bekleyebilirhıı~I Şehirler ma •usturacak &Je bu üç lira vere· 
arcuı •er&Jİ•İncle bulunanlara •o- miyecelı olan tabakayı Ankara 
raraanı:a •İ:ae (acele mülrcilemc) telefonundan mahrum edecektir. 
lertlen ôdi mültcilemelere vakii 
ltalmadıJını ıöylerler. Bu acele 
mükcileme meralrı o derec4 itli ki; 
yine onlann cledilderine gör• bu 
,ünlerde bir acele mültôleme bile 
İşte•eni;s yarım ıaat, üç çeyrelt 
beltlemelt lô:aım gelecek ... 

O halde İf fU neticeye 1Jarıyor: 
Herlteı acele görüıünce ôtli mü· 
kaleme ortadan kalktığı gibi ace
le mükcileme de aceleliğini ltaybe
diyor &Je •aclece bir lira olan mÜ· 
ltıilenıe ücreti üç muline, yani üç 

Kamyon ma~a· 
zaya girdi • 

Dün sabah Sultanhamamında bir 
kamyon kazası olmuştur: Şoför Ab
durrahmanın idaresindeki 3839 numa 
ralı kamyon, kok kömürü yükü ile 
Sultanhamamından geçerken önüne 
ansızın bir adam çıkmıştır. Şoför, 
adamı çiğnememek için direksiyonu 
yana kırmış. fakat frenler tutmadığı 
için kamyon 51 numaralı Zahitonun 
kumaş mağazasından içeri ıirmiştir. 
Mağazanın vitrinleri büyük bir şan
gırtı ile kırılmış, vitrin önünde bu
lunan 4 top kumat cam kırşıkları ile 
parçalanmıştır. Kazadan sonra, hadi
se etrafında tahkikat yapan ke if he
yetinden birisi vitrinin ıı:ri kalan cam 
lan altında kalarak muhtelif yerlerin
den yaralanmıttır. Tahkikata devam 
edilmektedir. 

$ aylı~ ~~•ı!ar 
Dul, yetim, ve emeklilerin maaı 

tevziatı devam etmektedir. Uç aylık 
maaı alanların önümüzdeki yoklama
larına Birinciteırinin ilk günlerinde 
baflanacaktrr. Maatlarını Emllk ban
kaaından kırdıranların cüzdanlarında 

fit kalmadığından bu e\izdanlar değit 
tirilecektir. 

rayında yapılacak bu balo için gerek 
aarayın bahçeıinde büyük havuzun 
içerisine ve gerekıe sarayın içindeki 
havuzun altına renkli ampuller koy
durduk. :Şu renkJ: havuzun üzerinde 
hazırlattığımız plltforme\a mütehar
rik ziyalar ıraaında danıedilirken, et 
rafta iki Uç bin kiti ıcyredebilecek 

cenitlikte yerler hazırlanmıttır. Ha
vanın boıı:uk olması ihtimalini düıü
nerek ayni tertibatı sarayın içinde de 
aldırdık. Bu yıl festival bittikten son
ra festival komitesi dağılmıyacak ve 
muhtelif kollara ayrılarak muhtelif 
aahalarda çalııacaktır, Bu çalışma i1 
gelecek yıl daha geniş ve daha mu
azzam bir programla yeni bir eğlence 
sezonu hazırlanacak ve bu biltiln dün 
yaya teımil olul"acak•.r . ., 

- Na11l? 
- Biribirine se•dalanan •ar mı? 
- Hayır! 
Selim biraz diitündükten sonra ill

ve etti: 
- Var bir tane. Belki ba9ka da 

var da ben bilmiyorum. Olabilir. Dı
şarda olmuyor mu? Fakat ben bilmi
yorum. 

Bunu Bayındırlık Balramnın her 
lteıten daha önce İ.ıtemiyecelini 
biliyoruz, umuyoru:a ki; ya bu ace
le ntiikôleme ıutemini nıii.ıtimal 
etmemenin ve ôdi nıüluilemelerin 
de hattan İ•tİlade edısbilme•İnİn 

yolu bulunur, yahut acele mülıtci· 
lemeler için ayn bir hat çekilerek 
harcıalem mükôl-eme ·•cretile mü 
kaleme yapılması imkanı hazırla
nır. Bi:a böyle dü1ıir.üyoruz. 

Siz ne dersiniz ? 

Sütler•n düzeDmesi 
iCjin ne8er yapllacak 

Tam bir güvenle içilebilecek çiy 
süt meselesi üzerinde henüz tetkikler 
sürmektedir. Çiy sütler hakkında ge
rek hıfzıssıhha umum• kaidelerinin, 
gerekse yeni hazırlanan talimatname 
hükümlerinin gösterdiği tedbirler çok 
ağır · olmasına rağmen, halk arasında 
ttmiz süt bulunmadığı hakkındaki de 
dikodular, son zamanlarda kontrolle· 
rin layikıyle yapılamadığını göster
mektedir. Talimatnamenin istediği 
süt, fevkalade sıkı sartlar altında ve 
çok itinalı kayıtlaraJ bağlı sıhhi ağız
larda daimi bir kontrol içinde sağlam 
ve besili ineklerden elde edilen süttür 
Halbuki, kapalı ve kapsüllü §İteler 
bir tarafa bırakılacak olursa, hala ırü· 
ğümlerle V" çok gayrisıhhi şartlar al
tında ıehre getirilen aütkr W:erinde 
ııkı bir mürakabe temı ı edilmemittir. 
Sütün temiacc iatihaıüi :v.e mandıralar 
dan temiz olarak nakil vasıtala.pna 
yük'tetnmesi liü müesseseierae hususi 
dezenfeksiyon ve hattl ıterilizasyon 
cihazlarına, bunlardan bafka da husu 
ır ıoğutma makinelerine ıhtiyaç gös
termektedir. Sütlerimizin istihsal 
membaları olan mandıraların çoğunda 
bu vaaıtalar tedarik edilrn~-:ıittir. Da
ha ıonra, bu mandralarla buralarda 
çalıtanların ve ıüt veren bütün hay
vanların en u haftada bir defa özel 
bakıma bağlanmaları, bunun için de 
husull bi te9kilitla doldurulacak 
sağlık fişlerinin allkadarlar yanında 
saklanınası gerekmektedir. Sütler, te-
miz ve güvenli bir şekilde mandırada 
istihsal olunabilıe, taşınan sütlerin 
ııhhi tekilde buraya nakli de bir me
seledir ve bilhassa ıüt işinde en acı
nacak yan da bu noktadır. Şehre ge
tirilen. aaeptik taze ıütlerin her gün 
bakterıyolojik tahlili, ilgililer arasın
da çok mUtkül görülmektedir. 

Istenilen masraflı ve külfetli tesisa 
tı temin etmek mecburiyetinde bulu
nan man~.ıralarla bu işin dağıtma ve 
istihsal yonlerinde fasılasız yapılm:ısı 
gereke~ k.~ntrolü başaracak kurullar 
çok muş~~l ve ağır bir yük altında· 
dır. B~ ıtıbarla bu itlerde çalışacak 
teşekkillle_r, heyetler olsa bile muvaf 
fakıy~~l~rı ve. şehre istenen çok te • 
miz sutu temın edecekleri şüphelidir. 

• 
- Kim o bir tane? 
Aıiye hanım kızının kolunu dürte

rek uykulu ve hımhımlatnut bir ecı
le: 

- A ... Sen de ahret ıualine başla
dın. Nene lizım elilemin agkı, ıev

dası? .. 
- Anne, konuşmıyalım mı? 
- Konuı ama münasebetli konus ! 

• lstanbul ilk öğretim enspektörle
ri bugUn Kültür direktörlüğünde top 
!anacaktır. Enspektörler kurulu, ilk 
okullarda talebe durumunu gözden 
geçirecekler ve bazı kararlar verecek
lerdir. 

• Taksimde Ermeni Eseyan kız 
lisesi orta okul haline getirilecek ve 
bu okulun lise kısmı Galatada ketro
nagan erkek lisesine yerle1tirilecek
tir. Bu suretle Ketronagan lisesi, ruuh 
telit okul haline konacaktır. 

• Istanbula gelmit olan Amerika 
Birleşik hükumetleri Adisababa mas· 
lahatgüzarı Villiam Perry George dUn 
Maltaya gitmi9tir. 

• Roma ecfiri Filotti dün akıaın 
Ankaraya gitm'ttir. 

• Isveç muharrir ve filozofların· 
dan Karl Laurin lstokholmdel\. teh
rimize gelmittir. 

• Robert College direktörlflfilne 
tayin edilen Prince Town Universi
tesi müdürü Dr. Walter Vright ls
tanbula gclmiıtir. 

• Tapu idaresi mahzenlerindeki 
kayıt kalemine ait eski def~rlerin 
ciltlenmeıi iti nihayet bulmuıtur. Ya 
kında haciz kalemlerine ait kayıt def· 
terlerinin ciltlenmeıine batlanacak· 
tır. 

• Dünkü akıam gazetelerinden bi· 
ri ıehirde menenjit hastalığının ço· 
ğaldığını yazıyordu. Sıhhat direktörü 
Ali Riza Bayun,lki aydanbcri ilk defa 
Ortaköyde bir menenjit vakasına rast 
landığrnı, buna kartı da gereken ted
birlerin alındığını ııöylemittir. 

• Şehrimizde tetkikatta bulunan 
Sıhhat Bakanlığı müıteıan Hilaamet 
tin diln sabah Haseki kadın hastane
sine giderek hastaneyi teftiş etmiştir. 

• Çocuk Eair&"eme Kurumu Anne
ler Birliği dütl mutat toplantısını ya
parak fakir annelere kundak takımı 
dağıtmııtır. 

• Çocuk Esirgeme Kurumu Vila
yet idare heyeti saat 17 de toplanmış, 
kuruma ait itler hakkında bazı karar
lar almıştır. 

• Kadastro meslek mektebinin ik
mal imtihanlarına ba9lanmı1tır. imti
hanlar 13 EyliUde bitecektir. 

• Kadastro meılek mektebi için 
Ankarada bina temin edilmittir. Mek
tep, bu sene tedriıata Ankarada de-
vam edecıektis.. Jeı 1 <. .to 

• ~artal ve BefJCöz JJÇdiayltkla~ 
dahilinde sıkan ' ıki orman yangını 
jandarma ve köylülerin çahımalarile 
tamamen ıöndürülmüıtür. 

• Gümrük muhafaza teşkilltı, iki 
endüstri malzemesi kaçakçılığı hak
kında tahkikata baıtamıftır. Bu hadi
se münasebetile, bir kısım ilgililerin 
malUmatına müracaat edilmiıtir. Ne
tice bugünlerde anlagılacaktır. 

• Fransız hükfuneti, Modiı vi
vendi ile 1936 yılının ıon altı ayı 
için mcmle ketimize ayırdığı 500 
kentallik tanenll hillaaalar munzam 
konıtenjanını önce.ki altı a.ya da teş 
mil etmiştir. Türkofii, bu kararı jl
gilile re bildirmiştir. 

En medeni ve en tekni• asıtalarla 
çalışan süt milstahşiJkrl için bile iıte 
nilen !ekilde ve .aglıkta temiz süt te
darik edilmesine imkan görülemiyece 
ği ıütçUler arasında uzun müna:Caşa
lara yol açmaktadır. Sağlık ve ıoy ~1 
yardım ispektörlerinin süt meselesi 
üzerindeki teftişlerinin sonucunu bek 
lemek lazımdır. İncelemeler ba!Jla
mıştır. Elde olunacak esaslar, süt m~ 
selesini kökünden halledemeıe bile ta 
limatnamenin dilediği evıafa yakm ol 
dukça sıhhi süt istihsalini belki te -
min edecektir. 

Zaten otomobil yokuşun başrna 

gelmitti. Şoför oradan gece inmek 
istemediği için otomobili durdurdu. 

Evveli Asiye hanım ve Şahinde 

indi. Selimden sonraya kalmaaı için 
Tahsin Bey onun eline hafifçe do
kunmuıtu. Selim de indi .. Tahıin bey 
Cemilenin kulağına: "Yann mutlak 
görfüıelim 1., dedi. 

Eve ıirdikleri zaman, Selim kendi 
bölü~üne gittikten sonra, Aıiye ha
nım trabzanın vanına koyduğu idare 
lambasını ve kibriti ararken homur
danıyordu: 

- Burnumdan fitil fitil geldi. Bir 
daha ne kendim giderim, ne de ıizi 
gönderirim. 
Umbayı yaktıktan aonra. 11ıfı Ce· 

milenin yüzüne dofru yaldaıtırarak: 
- Bak ıana aöylUyorum. dedi, 

bir daha balo malo paydoe. .. Tahıln 
Beyle de ya aöz kKilir, ya heaap 
kesilir ... Bir elma11nu satarım, ona 
ıirdiği maırafı öderiz. Bu balo benim 
mide111l bulandırdı. 

Sinirleri ıergin bir halde bulunan 
Cemile, daha fazla kızmamak için biç 
cevan vermeden merdivenlere atıl

dı. Karanlıkta odasına kadar çıktı. 
Aklında hep Selimin bahsettifi o bir 

nıue;ıııın 
ıSTIHZA 

Kökünü kuvvetlerden alan bit 
alay ve istihza vardır. Bunun 
zekayla olan bağı inkar edile
mez. Fakat bir de kökünü kor· 
kudan, acizden ve güçsüzlükten 
alan bir istihza ve alay çeşidine 
rastlanır. Bu, belahetin, tere~
dinin ve ruhi hastalıkların verı· 
midir. 

Bu iki çeşit istihza ve alaY 
arasındaki farkı anlam~~ ;r:., 
dahi olmak istemez. Kuvvetli 
adamın istihzasmda birincı un· 
sur neş'edir, zekadır. Buna, a~· 
dmlık istihza ve alay çeşidi dı• 
yebiliriz. !kinci çeşit istihza .;e 
alay karanlıktır. Kaynağını it· 
tiradan ve yalandan alır. 

Birinci çeşit istihzayı yapanı 
düşmanı göğüse yendikten son
ra bu silaha neş'eli bir zafer şa~
kısı gibi başvurur. !kinci çeşıt 
ise; yenilmiyen düşmana, baŞ 
edilemiyen muarıza arkadan 
saldırmak için kullanılan bir va
sıtadır. 

Her inkılap şarkısında neş·e· 
li, aydınlık istihzadan bir pırıl
tı vardır. Ve inkılaplara karŞ1 

mürteciin çıkardığı her dediko
duda; karanlık ve cılız, sinsi ve 
sırnaşık ikinci çeşit istihzadaO 
karanlık bir cümle bulunur. 

Tarihi bakımdan ileri ve geri 
adamı istihzalarının çeşidile bi
ribirinden ayırt edebilirsiniz. • 

Orhan SELiM 

Ci. Kazım Dirik geldi 
Trakya genel enspektörü Generf 

Ki.zım Dirik dün Edimeden tehriftll'" 
ze gelmiştir. Kazım Dirik, ilbayhğ• 
gelerek ilbay muavini Rükneddin Sô
zeri ziyaret etmittir. Bu ıırada Trak• 
yaya yerleştirilmekte olan göçmen i~· 
leri görü~ülrnüş ve iskan memuru da 
bulunmuttur. Go~nıcnlerin iskan bö! 
ıelerine gerek kolay gönderilmeler! 
ve gerek sıhhat muayene ve t.~.,,izJigı 
için Sarayburnunda eski süel misal~ 
hane yerinde bir göçmen evi yapılı;ı.ı 
ıı kararlaıtırılmııtır. Burada gelece1' 
ıöçmenler muayene edilecek, a§l ya
pılacak, esvalan etüvden geçirilecelc. 
ıöçmenlcr ıevkolununcaya lqM:iar r~ 
tınlac:aktır ... Çiö_snı~~ -evinin ~C§if ~ 
de yapılmııtır. Bına çabuk meydav' 
getirilecektir. Kazım Dirik, İstanbul• 
da bulunduğu günler içinde Traıcr11• 
da yapılmakta olan göçmen evlerırıe 
ait kiremitlerin satın alınması iti uı• 
rinde çahıacaktır. 

Hiçbir çocuk mektepslt 
kalmıyacak 

Dünkü ıabalt refik' 
l e r i m i d e n ' 1 1 e • e ortJ , 1 h •. }dil" okullara bu , .. , taz a te acum o .. , 
ğundan uaıtür Bakanlığının Kültll • 
dir-«törilne bildirdiği alınması gere 
ken tedbirler arasında namzet kayde• 
dilen talebe arasında bir imtihan 11çı• 
lacatını yazıyordu. Şimdiye kadar hİ~ 
bir yıl yapılmayan bu usulün gayrı 
kabili tatbik olduğunu bilmekle ·ber•
ber tahkik ettik. Gerek Kültür direll· 
törü ve gerekse aHikadarlar, talebi 
arasında büyük memnuniyetsizlik "" 
yandıran bu haberin aslı olmadığııf 
ve olması ihtimali de bulunma~ııı;: 
söylediler. Çocukları yerleştırlf' 

için gerektiği kadar §Ube ve okul ar/' 
lacak, hiç bir çocuk mektepsiz bır•
kılmıyacakur. 

tek sevdalı talebe vardı. Acaba o se
limin kendisi miydi? Hangi kızı şt' 
viyordu? Nasıl bir kız? ... Tabii. .. 14a· 
lfımatlı bir kız... . 1 

Konsolun mermeri üstünde kibrit 
aradı, buldu, lAmbayı yaktı. Korı5~ 
lun aynası hala uzunluğuna du"ıır, 
dayalı duruyordu. Cemile gaz ıa~. 
basının aydınlığında koyu bir part. 
tıyla yanan tuvaletini bir daha sa'/ 
retti. Kendini adeta tanıyamıyord~· 
"O kız bu kadar güzel mi? Böyle g•: 
yincme.ı ya! .... diye düşündü. Falı'ıc 
bu ıüse, bu tuvalete devam ctıt1~· 
için Tahsin Bevden ayrılmamak eli· 
mndı. Hem Tahıin Beyi, hem S 
m1 idare etmek ? CY 

Her ıecekinden daha aı: acele ds _ • a 
yunda. Hatta arada bir gözlerı t\l' 

laralr, yorrun argm iskemleye 0 
1~ 

ruyor, iıkarpinlnin tekini çıkar~il' 
oldufu halde ötekini çıkarıncar• .. 11• 

dar uzun bir vakit geçirecek dUtll 

cclere dalıyordu. Ufd\1· 
Yatağa girmeıi yarım saat 1 U ıi1' 

Gilç uyuyabilmişti. Rüyasında b 1 ~ 
d tey-

blr yangın, dumanlar arasın a •" 
taklak olmuş bir otomobil, apartıll' 
hayalleri gördU. J 
- ! Arkası .,ar 

il 
o 

A 
1 
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ECNEBi oöviZLER Bina Tahririnde 
~!kteşrinde Tatbik Edilmek imtiyazlar 
Üzere Fiyatlar Tesbit Edildi [Özel aytarımız bildiriyor] 

[Ozel aytarımız bildiriyor] 

Ankara, 11 

Muamele veruisi kanununun 10 uncu maddesine tevfikan, 
Orijinal fatura v

0

e menşe şahadetnamelerinde yazılı ecnebi pa
~aların Türk parasına çevrilişinde 1 Birinciteşrin 935 ayı içinde 
ıtibara alınacak borsamızda kote olan dövizlerin vasati çek fi
Yatlan Gümrükler Genel Direktorlüğünce tespit edilmiş ve ala
kalılara bildirilmiştir. Yeni fiyatlar şöyledir: Fransız frangı: 
12,0375, İngiliz lirası: 623.50, Dolar: 0.79.7372, Liret: 9.7166, 1s
'1içre frangı: 2.4388, Florin: 1.9792, Belga: 4. 7274, Drahmi 83.5667 
Leva: 63,4679, Kuron: 19.1964, Şilin: 4.1970, Pezeta: 5.8131, Zlo
ti: 4.3257, Ley: 97.7278, Yen: 2.7225, Dinar: 34.7846, Çernoveç: 
1091, Kuro "İsveç" 3.1156. -------

Ankara, 11 
"Tan,,da Fatih, Beıiktat, Sarı

yer kazalarında yapılan bina tah
ririnin önemli bir mesele halini al
dığı yazılmıt ve bu hususta etraflı 
malumat ta verilmi§ti. Bu hususta 
Finans Bakanlığında aalahiyetli 
kimselerle görü~tüm. Bunlar vergi
nin takdirinde komisyonun bir ha
taya düpnesi ihtimalini varit gör
memekle beraber tunları aöylemek 
tedirler: 

"- Tahrir muamelesi itiraz vu
kuu halinde dört, hatta bet merci
den geçr.nek suretile tekemmül e
der. Bu merciler tahrir komisyonu, 
tahmin komisyonu, istinaf komis
yonu, temyiz komisyonu ve en ni
hayet Devlet Şurasıdır. 

Osmanlı imparatorluğu zama -Yabancı Kağıt Ve Şişeler 
'Ankara, 11 (Özel aytanmız bildiriyor) - Gümrük ve İnhisar

lar Bakanlığı, ecnebi memleketlerden gelen kaat ve şişelere ait 
gümrük tenzilatının kaldırılması hakkında Ekonomi Bakanlığı
nın müracaatını tetkik ve kabul etmiştir. 

• nmda komisyon reislerinin 2 reyi 
bulunmaaına ve imparatorluk ma
liyesinin kıymetleri istediği gibi 
takdir etmesine mukabil, Cu..'tluri
yet devrinde bu komisyonlarda be
lediyelerden ve mahalle ihtiyar he-

Ormanlar Baltadan Korunacak 
. Ankara, 11 (Özel aytarumz bildiriyor) - Tarım Bakanlığı 
devlet daireleri ve müesseseleri tarafındart alınacak odun ve ke
testeler için, müteahhitlerden orman tezkeresi aranmasına karar 
"ermiştir. Bakanlık bu kararile ormanlarımızdan kaçak olarak 
~apıian katiyatm önünü almak ve böylelikle ormanlarımızı ha
tabidcn kurtarmak düşüncesini gütmektedir. 

Ankarada Belediye Otobüs
leri Birinci Teşrinde işliyor 

[Özel aytarımız bildiriyor] 

. B..Jc:diyenin otobüsleri önümüz -
'itki ayın batında servislere batla
hcaktır. Otobüs direktörlüğü la -
~llngelen hazırhklan bitirmeğe 
Ç .. lıflnaktadır. idarenin işletme ve 
lllelye aerviılerinde bir sene müd
d~~le çalıtmak üzere Ruıyadan 4 
:utehaasıs celbine karar •erilmiı· 
~· Mütehassıslar yakında ıehri • 

bıı:ı:e geleceklerdir. 
. Rusyadan satın alınan otobüaler 
4nltaralılann rahatını temin ede • 
C:e)c mükemmeliy~ttedir. Otobüs i
'.l .. resi gerek ücret tarifesini, ge • 

liman idaresinin eşya 
ve levazımı 

~'Ankara,.._, (Ozel aytarımız bildiri
~t) - IstanbU4 liman idaresinin bü 

n eşya ve levazımıı.. veniden kıy
~et takdir edilmesi için ıı~ans Ba
t anlığı bir takdiri kıymet komı"ıonu 
l e§kilini kararlaştırmış ve bu kararı 
•tanbul liman idaresine bildirmiştir. 

Maliyede tayinler 

• 'Ankara, 11 (Ozel aytanmrz bildi
tı}'or) - Finans Bakanlığı Varidat 
Genel Direktör vekili Esadın üçüncü 
tcnel enspektörlük mali müpvirliği
llc, lzmir defterdarı Kenanm varidat 
~~el direktörlüğüne, Iatanbul ımnta 
'illh tahakkuk müdürü Talatın Izmir 
defterdarlığına tayinleri takarrür et
~ltir. 

Ankara, 11 

rekse hareket zamanlarını göste -
ren tarifeyi hazırlamııtır. Bugünkü 
ücretlere nispetle yeni tarifede u
cuzluk göze çarpmaktadır. 

Yeni tarifede Şehir - Çankaya 
15, Şehir - Sıhhat Bakanlıjı 7 ,6, 
Şehir • Devlet 19.•balleai 15, Şehir
Cebeci 15 ku1'11f olarak teapit e • 
dilmiıtir. Bundan batka bu tarife 
üzerinden memurlara dairelere gi
dit ve döniiJ saatlerinde yüzde 25 
nispetinde bir tenzilat yapılması 
da dütünülmektedir. 

Transit vapurlarm kazanç 
vergileri 

Ankara, 11 (Ozel aytarımız bildiri
yor) - Beynelmilel ecnebi transit 
vapur kumpanyalarının memleketimiz 
deki ıube ve acenteleri tarafından ka
zanç vergisi tahakkukuna esas olmak 
üzere ayda bir verilen bordroların yek 
nasak olması kararlaştırılmış ve Fi -
nana ='.Bakanlığı hazırladİğı nümunele
ri alakadarlara göndermiştir. 

lzmir panayar ma getirilen 
Fransız yUnlU.eri 

Ankara, 11 (Ozel ayt..rımız bildiri
yor) - Fransız hükumetine bir ce
mile olmak üzere, arsıulusal lzmir 
panayirine Fransadan getirilmiş olan 
bin be§ yüz kilo yünlü mensucatın 
memleketimize sokulması Bakanlar 
Heyetince kabul edilmiştir. 

Kumbaradan ikramiye Alan 

yetlerinden müntehip azalar var -
dır ve bu azalar devletçe komisyo
na memur edilenlerden fazladır. 
Herhangi mahalledeki bir binanm 
kıymetini takdirde o mahalleden 
komisyonda azalar bulunduğuna 
göre, tahrir komisyonunca yapılan 
bir yanlıılığın tahmin komisyonun
ca ve sıra ile diğer komisyonlarca 
düzeltilmesi tabiidir. Dört koımis • 
yondan hiç olmazsa birinin bir iti-
razı vukuunda doğru karar vere
ceğini kabul etmek lazımdır. Ba -
husus ki bu komisyonlarda beledi
yenin ve mahallenin mümeuilleri 
de bulunmaktadır. 

Bina iratlarının takdirinde mü • 
kelleflerin de kendilerine düıen 
vazifeleri vardır. Eğer mükellefler 
bina vergisi kanununun 27 inci 
maddesini okuyup İcap eden mÜ· 
racaatı yapmıı olsalar, o .zaman 
bina vergisi itinin denildiği gibi ö
nemli bir İ§ olmaması lazım gelir· 
di. Mükelleflerin itirazlarına da 
meydan kalmazdı. Bina vergisi ka
nununun 27 inci maddesini izah e
defü.ıt: Bu madde mucibince bir 
tehftn •eya kaaabanın mahlP)Jıt, 
meydan ve sokağında bulunan bi
naların iratlan en u. iki sene de
vam edecek bir sebeple yüzde on 
beş arttığı veya eksildiği anlatıl -
dığı takdirde, 10 senede bir yapı
lacak umumi tahrirden maada, mü 
kelleflerden bir veya birkaçının ta
lepleri üzerine vergi iradında mev· 
zii tadilat yapılabilir. Hatta mü • 
kellef tek batına evinin bugünkü i
car bedeli azlığından bahsetmek 
auretile, ferdi talepte bulunabilir. 
Ferdi tadilat ta yaptırabil;r. Umu
mi tahriri yapılan bir mahallede 
tahrir neticeleri 935 senesinde tat
bik mevkiine konulm\!ş olsa, bu ma 
halle ayni 6ene içerisinde mevzii 
tadilat isteyebilir. Vergi miktarm
da değitiklik yapılması için 3 yıl 
seçmesi icap etmektedir. Bu 
yalnız ferdi tadillere mahsustur. 
Mevzii tadiller de ise bu 3 sene ka
yıt ve tartı yoktur. 935 senesinde 
istenilen mevzii tadilat neticesinde 
takarrür edecek iratlar kanunun 
34 üncü maddesi mucibince 936 se
nesinden itibaren tatbik edilir. 

Komisyonlarca tahrir esnasında 
bina sahipleri tarafından kirada 
bulunan binalarının kontratları 
gösterilerek ko-:nisyon tenvir edil • 
diii takdirde, takdir ve tahmin ha
talarının önüne geçilmesi ve bu 
suretle de itirazların azalması 
mümkün olabilir.,, 

Jandarma genel komutanhğı 
Ankara, l 1 (Ozel aytarımız bildi

riyor) - Kor General Nacinin jan
darma genel komutanlığına tayini 
yüksek tasdikten çıktı. Yakında yeni 
vazifesine başlayacaktır. 

KÜÇÜK ANKARAI 
HABERLERi - -·--

• Ankara, 11 ': !\ı.) - Şirketi 
Hayriye ve Akay tarifeleri iki ay 
uzatılmıthr. Bu müddet zarfında 
mütehassıslar yeni tarifeler için tel 
kikler yapacaklardır. 

• Ankara, t1 (Tan) - iç Ba
kanlık müsteıan Vehbi geldi. 

• Ankara, 11 (Tan) - Ordu 
valisi Nazım tekaüde sevkedildi. 

r . 
20 ilkteşrın Pazar 
GENEL NUFUS SAYIMI 

Bütün ulusal kuvvetlerin kaynağı 

nüfustur ... 

\ı tı ~ankası kumbaralarının eylQl kur'aıında Afyondan Turan Ibrahim, Baıvekalet 
thıcı ikramiyeyi kazanmışt.r. Yukarılri reaim, küçüğü Iı Bankası Afyon f statiıtik Umum Müdürlüğü 

lllbcainden ikramiyesini alırken gösteriyor. \.._""--------------' 

TiYA TRO BAHiSLERi 

Moskova Festivali Ve Bir 
Düşünce:" Tiyatroyu Dev

i eti eştirme 1 iyiz,. 

935 kışında hasretle beklediğimiz 
ilkbahar geçtikten sonra sıra yaza 
geldi ve yaz yann değilse öbür gün, 
kimimizde çam kokulu bir flört, akas 
yalı sokaklara neşe vermiş bir kah
kaha, bir koyun durgun sularına da· 
lıp çıkmış bir çift kürek ve kimimiz
de belkemiği yakan sıcak bir kum, 
sinirleri kamçılıyan soğuk bir duş ve 
ya yapraklanan yelkenlerinde martı· 
lar tüneten bir kotra hatırası bıraka· 
rak bitecek. 

Sonbahar fstanbutda epey uzun 
sürer derler ama hazan yazı pek an
dıran bir günün gecesinde iliklerimizi 
donduran sürprizleri de az değildir 
bu mevsimin. Hele ikincite§rinin or· 
talarına doğru yazlaklar oturulamaz 
bir hal alırlar ve ... göç başlar ki bu, 
şehirde gece hayatının tekrar uyan
ması sinemaların tivatroların, suva
relerin bir ihtiyaÇ kİymetine yüksel
meleri demek olur. 

• 
Tiyatro ... 
Önümde üç küçük kitap duruyor. 

Biri Darülbedayi aktörü M. Kemal'in 
öteki Selami İzzetin. Üçüncüsü ise 
- ki bir kitaptan çok bir broşüre 
benzemektedir - Moskovaya seyyah 
tophyan bir acentenin imzasını taşı
yor. 

Bir Türk aktörü ite bir Türk mu· 
harririnin birer iyi çalışma izlerini 
göze vuran bu iki eseri ile hiç şüp
hesiz, bizde çok nankör bir bölüm 
sanılan "Tiyatro doktrin kütüphane
si., iki kıymet kazanmış oluyor. Fa
kat bu iki eserle üçüncü kitap, yani 
seyahat acentesinin broşürü yanya
na konulunca arada bir başlangıç ite 
çok muvaffak bir neticenin arasında
ki geniş ve derin uçurum öyle deh
şetli bir kabartma yapıyor ki bir "ti· 
yatro sever,, in bundan büyük bir 
azap duymamasına imkan yoktur. 

M. Kemal bize bir tivatro alfabe
si verivor. Gönül nekadar isterdi ki 
M. Ke~al'in verdiği bu ansiklopedik 
tiyatro alfabesi bundan hiç olmazsa 
kırk elli yıl evvel baslamış bir neşri
yat an'anesinin kücük çocuğu olsun, 
ulusal Türk tiyatro kütüphanesinde 
bu cinsten sayısız eserler yığılmış 
bulunsun ve Küçük Kemale "Sen, 
seninkinden evvel yazılanların en 
mütekamilini bize sundun,, diyebile
lim. Pili.it' bi.re tlyati-o .. ~•yon,. u
nun bir medeni bilgi alfabesi halinde 
ve ilk defa olarak sunulması ne bü
yük bir gecikmeyi ifade eder ve ne 
kadar acıdır 1 
Bugün bundan on gün evvel başlamış 
olan üçüncü tiyatro festivali Mosko
vada parlak san'at gösterilerile sonu
na ermiş bulunuyor. Yukarda işaret 
ettiğim broşür bu Festivalin propa
gandasını yapmak için dünyaya da
ğıtılmıştı. Fransadan, f taJyadan, Bel
çika, Almanya, Hollanda, İsviçre, İs
veç, Norveç, Danimarka, Estonya, 
Letonya, Finlandiya, Litvanya, Po
lonya, Çekoslovakya, ispanya, Yu. 
nanistan, Bulgaristan, Türkiye ve 
Filis~inden birçok san'at meraklıları
nı. tiyatro severleri ve seyyahları 
Sovyet ülkesine çekmiş olan bu Fes
tival'in programına kısa bir göz gez
direlim: 

Bir eylülde, Balşoye Teaterde 
Rimski • Korsakof'un Satko operası 
oynandı. İki eylfüde Gençlik tiyatro
su Coster'in "Till Eulenspieget., ini 
oynadı. Gece Yahudi Tiyatrosu Şeks
pirin Kral Lir'ini verdi. 

Üç eylfıl ... 
NeI?iroviç Dançenko tiyatrosunda 

Katerın İsmailov operası. 

Yazan: Nizamettin NAZiF 
4 Eylül... Çocuklara mahsuı tiyat

roda matine: 
Balıkçı ile küçük balığın hikayesi. 

L. Potovinkin'in eseri. 
Gece. İkinci san'at tiyatrosunda 

Fileçer'in "İspanyol papası.,. 
5 Eylül... Mosps tiy~trosunda V. 

Kirşop'un "Rüz~arlar dıyarı,, 
6 Eylut ... Büyük tiyatroda Orans-

kinin balesi: · 
"Üç şişkolar,, 
7 Eyllıl... Kücük Akademi tivatro

sunda "Mücahitler,,. Romaçov'un e
seri. 

8 Ey!Cıl .... Kukla tiyatrosunda b~r 
matine. Gece, Birinci Gorki san'at tı
yatrosunda "Fırtına., Ostrovskinin 
es .. ri 

9 EylCıl... Kamerni tiyatrosunda 
''Mısır geceleri ... 

10 Eylü·~·· Vohtangov tiyatrosun
da A. Afingenov'un bir eseri: ''U
zaklar,,. 

Ve bu yukarda adları sayılan ti • 
yatrolar Moskovanm bütün tiyatrola
rı demek değildir. Demek ki Mayer
holt hn c:rne festivale ic•i,.ak etme
miş. İhtilal tiyatrosu tatil yapmış ve 
daha sayısız sahneler hiç şüphesiz bü
tün festival programını on güne sı
kıştırmak lazım geldiği için bu sanat 
boy ölçüşmesinde yer alamamışlar .. 

Rusyanm bir tek şehrine sıkışan 
bu tiyatro bolluğu kalite itibarile ol
masa bile çokluk bakımından bizim 
bütün Türkiyeye sıkıştıramamamızın 
tek sebebi vardır. 

Bir türlü bu sanat
bölümüne sistematik bir başarım pla
nı tatbik etmemiş bulunmamız. 

Bir Darülbedayiin çalışması yal
nız İstanbul için yeter savılamazken 
biz onun1a acaba bütün Türkiyenin 
sanat ihtiyacını karşılayabildiğimiz 
ka,,:ıatinde miviz ? 

Koskoca lstanbut bütün bir kıs u
zunluğunca Moskovanın on günlük 
bir programa sıkıştırdığı kadar tiyat
rodan hissesini alamıyacaktır. 
Dünyanın birinci sınıf sanat şehir

lerinden olan Moskovayı bir tarafa 
bırakalım. 924 te Ukraynanın Kıras
naya Zaparojya vilayetinin Aleksan· 
dırovsk kasabasında her biri tıklım 
tıklım dolan dört büyük tiyatro s1tv
mışt1m: 

1 - Halk ep,erası, 
2 - Halk opereti. 
$' - Vodvil, 
4 - Sanat tropu. 

• Biz hiç olmazsa Romanyada ve 
Bulgaryada tiyatronun atnğı ileri a
dımlara yaklaşmak zorluğu karşısın
dayız. Bunun için ilk vapıl:ıcak şey 

bir vüksek tivatro, m"ktebi kur
maktan ve konservatuvarda bir tiyat
ro bölümü ayırmaktan evvel tiyatro· 
yu devletleştirmek olmalıdır. Mila:ıo
nun lskata tiyatrosunda bir dansöz 
beş yılda ayak atmasını öğrenir ve 
perfecsiyon kazanması için ayrıca i
ki yıl geceli gündüzlil çahştınlırken 
bizim Darülbedayiin bir tavanansın
da nört hafta zıplattıktan sonra bir 
kızı ~ehir operetinde balerin olarak 
kullanmamız ne büyük sanat cür'eti
dir 1 Bu sözlerle hiç şüphesiz yokluk 
icinde c;alı~an Türk artistlerine taş at 
mak niyetinde bulunmuyoruz. Yalııız 
na.,,1 sövlemeden durabiliriz ki : 

''Tiirkiyede bir Türk tiyatro Sdna
tini bütün branşlarile kurmak ve bu· 
nun kurulu~ile beraber Türk artisti
ne en yüksek bir sosyete şerefi ver
melc ödevini artık geciktirmeğe haklı 
değiliz.,,- - ~ 

N. N. 

istanbul ilk Okullarında 
Kıdem Zammı Alanlar 

Ankara., 11 (Özel aytarımız bil
diriyor~ - lstanbul ilbaylığı ilk o
kullannda bulunan ve üç yıllık 
hizmetlerini ba§ararak kıdem zam· 
ı.u alan ınuallimler §Unlardır: 

Eminönü 
51 inci mektepten Bedia, Hik • 

met, Niyazi, 2 inciden Niyazi, A· 
dalet, Hayriye, Fihret. 

3 Üncüden: Zehra, Burhanettin, 
Ali, S inciden: Makbule, Emine, 
Raif, 7 inciden: Muhsin, Fatma, 
9 uncudan: Hikmet, Ayte, Semiha, 
41 inciden: Ahmet -ve Rıza, 44 ün
cüden: Ulviye, Necmiye, Hacer, 
Fatma, Müzeyyen, 59 uncudan 
Şükriye, 61 inciden Fazilet. 

Fatih 
2 İnciden: Baha, Fatma, Edibe, 

Şükriye, 13 üncüden: Ali, Muzaf
fer, 13 Üncüden Galip, Ayte, Re
tide, 15 İnciden: Nezihe, 17 inci • 
den: Fatma, Aliye, 20 inciden: Nu
rettin, 24 üncüden: Dürdane, 28 in 
ciden: Münevver, 29 uncudan Sa
ime, 31 İnciden: Emine. 38 İnci • 
den: Makbule, Ahmet, Naci, 42 in
ciden: Mehmet Ali. 43 üncüden: 
Melahat, 45 irıciden: Hürriyet, 46 
ıncıdan Sabri, 50 inciden: Fatma, 
Fahri, 54 üncüden: İbrahim, Nas • 
ret, Samiye, 60 mcıdan: Necati, 

Necdet, JS:adıköy 4 üncüden: Hü • 
aeyin Hüsnü, Şükriye, lbrahim, 
Feride, Melahat, O.:nan Nuri, 5 İn· 
ciden: Fatma, Semiha, 6 ıncıdan 
Rüveyda, Naime, 7 inciden: Mela
hat, ikinci nümune ilk mektebin • 
den: Lutfi, 34 inciden Şekibe, 41 in 
ciden: Hayati. 

E'eyoOlu 
1 inciden: lsmail Kaplan, 2 in

ciden: Mustafa, 4 üncüden Ümit, 
5 inciden: Nuri, Nazif, 6 ıncıdan: 
Halide Rifat, 9 uncudan: Fahri
ye 10' uncudan: Doğan, Münev -
ve~ 12 incıden: Niıir, Nurullah, 
At~ Meıude, 12 inciden: Melih , . , 
17 inciden: Adile, 2~ ınciden Şazi
ye 31 inciden: Rabıa, 35 inciden: 
N~riye, 42 inciden: Nedret 43 ün
cüden: Mühibe, 44 Üncüd~n Meh· 
met, Zihni, 45 İnciden: Binnaz, 
50 inciden: Mehmet, Münir, Le-
man. 

Kemer Burgaz 
Kadriye, 'Suat, Çiftalandan: Ah

met, Hilmi, Gümüıdereden: Ham
za, Sım. 

Beşiktaş 
16 mcıdan Suat, 19 uncudan: Et 

ref, 20 inciden: Samiye, 23 üncü -
den: Şefik, 24 üncüden: Zeynep, 
25 inciden: Fatma, 26 ıncıdan: 

KISKANÇLIK 
Bartında 78 yatında bir ihtiyar 

koca 30 yatındaki karmnı kıskanç· 
lık yüzünden öliürmÜf. 

Denir ki; hırslar yaflandıkça sö
nerler. Halbuki bu vak'a gösteri
yor ki; kıskançlık denilen yılan 68· 

de genç yüreklere çöreklcnmez. I 
Demek ki; ihtiyar deyip geçm~k 

aptallıktır. Sırasına göre onlarda 
da kanı kaynıyanlar bulunuyor. Es
kiden §Öyle bir ya§ sırası vardı: 

"Yirmisinde konca gülsün kokar-
sın 

"Otuzunda revan balsın akanın 
"Kırkında ıızı girer dizine 
"Ellisinde kimıe bakmaz yüzüne 
"Altmııında perde İner gözüne 
"Yetmişinde koy çuvala vur du-

vara patlasın. 
Patlasın ama herif tam 18 ye

rinden karıyı bıçaklamı§. Bana &o· 

rarsanız ona bu hızı veren 78 ya· 
tındaki burutmut ve sönük balona 
dönmüt gönlü değil, 30 yatınd.ıki 
karısıdır. Bir adamın karısile kendi 
arasında bu kadar büyük yaş farkı 
o 1 u n c a eğer böyle kıskançlık 
yüzünden cinayet olmazsa ihtiyar 
kocanın ba§ına mutlaka başka ~ey
ler ıelir. Bilmem arzedebiliyor 
muyum? Onun içindir ki; is!Pmh\t
ta etin saadeti için güzellikte, ser· 
vette yafta denk olmaları ıartlllrı 
gcrç~kten çok yer~.dedir. Bunl.ır
dan birinden birinin eksikliği aile 
yuvasmda mutlaka bir tedirginliğe 
sebep olur-

B. FELEK 

Bel~ikanın yasına 

Karşı hükumetin 
Başsağhğı 

Ankara, 1 l.A.A. - Belçika krali
çesinin feci ölümü münasebetiyle, · 
Başbakan İsmet İnönü ile Belçika 
Başbakanı Van Zeetand arasında 
karşılıklı çekilen telgraflar aşağıda
dır: 

Sa Majeste Belçika Kraliçesinin 
feci ölümünü teessürle haber almakla 
Ekselansınıza en yaslı baş sağlanmı 
bildirmeye şitap eder ve Cumuriyet 
hükiımetınin, Belçika ulusunun yasını 
samimi olarak paylaşmakta olduğu· 
na inanmanızı rica eylerim. 

İSMET İNÖNÜ 
Ekselansınızın samimi telgraflan

nızdan ~iyadesile mütehassis ,olarak 
Belçikanm alı.ıul rasını • paylaşma
nızdan dolayı aamımi olarak teşek-

kür eder ve Cumuriyet hükfunetine, 
Belçika hükumetinin derin minnettar 
lığını bildirmenizi rica eylerim. 

VAN ZEELAND 
Ankara, 11.A.A. -Belçika Krali

çesiniıı feci ölümü münasebetiyle, 
dış işlerini Bakanı Tevfik Rüştü 
Aras ile Belçika dış işleri Bakanı 
Van Zeeland arasında karşılıklı çe
kilen telgraflar a~ağıdadır: 

Belçika kraliçesı Sa Majeste As • 
trid'in bcklenmiyen feci ölümü 
ile derin teessür duyarak ekselansını
za en samimi başsağlarımı bildinne· 
ye şitap eder ve Belçikayı bu kada.r 
derin surette saran büyük yası samı· 
miyetle paylaşmakta olduğumuza i
nanmanızı rica eylerim. 

Dr. Tevfik Rüştü Aras 
Eksalansmızı bana bildirmek lCıt· 

funda bulunduktan samimi başsağla
mıdan ziyadesile mütehassis olarak, 
E~lçikanın ulusal yasını paylaşmanız 
dan dolayı samimiyetle teşe~kür.eder 
ve Belçika hükumetin!n derın ;rnınnet 
darlığına inanmanızı rıca eylerım. 

Van Zedand 

Şiddetli bir 
Zelzele oldu 
İstanbul rasathanesinden : 11 ey

llıl 935 saat 16 yı 16 dakika 12 sani
ye geçe merkez üstü İstanbuklan 
8600 kilometre uzaklıkta şiddetli bir 
deprem kaydedilmiştir. Deprem böl· 
gesinde önemli tahribat olduğu tah
min edilebilir. 

lzmir şarbayı SeUiniğe gitti 
lzmir, 11 (Ozel aytarımız bildiri

yor) - Şarbayımız davet üzerine Se 
lanik panayirini tetkike gitti. 

Leyla, 36 ıncıdan Abdurrahman, 
38 inciden: Münire, Rasim, Adalet, 
39 uncudan: Meliha. 

' Üsküdar 
13 üncüden Hikmet, 17 inciften: 

Yusuf, 19 uncudan: Adil, Fatma, 
Ulviye, 21 inciden: Mehmet, 22 in
ciden: Leman, Hatice, Nigar. 25 in 
ciden: Hatice, Leman, 27 inciden: 
Nezihe, 45 inciden: Fatma, 47 in
ciden: Meziyet. 

Adala r 
Büyükadadan: Mukadder, Dum· 

lupınar mektebinden Halil, Nec -
mi, Hakimiyeti Milliyeden: Os
man, Bc§İr, Demir, Lutfi. 

Bakırköy 
1 inciden: Şüküfe, Rasim, 4 ün

cüden: Behiye, Şaml.lar köyün • 
den: Ayşe, Sıdıka, lkitelli köyün
den: Kıymet, Küçükçekmecedcn: 
Şerafeddin, Mahdumbeyden: Ga • 
lip, Küçükburıazdan: Hamide, Re 
tal, Refet, Avcılardan Mediha. 
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Fransız Kadınları Hakkında Bir Tetkik SAG L 1 K 
ÖGÜTLERi 

Erkeğin en çok hoşuna giden ~;;;; 
kadın Fransız. kadını ı·mı·ş 1 . ?a~~ry~e~lı~~~nd~~b1~~;f ~:11:.11~~~ 

• ıkı bakımın her ıkısıın.den de, hızım 
memlekette en kibar yemiş, şüphe· Küstah b ır 3şık 

fj 
siz muJ:dur. Bir kere 1paha.>ı pek az 

ranslz k J k "' • keselerin yetiıebileceği kadar yük ' auını er egın en sektir. Onun için manav düklt.inla-

haberdar etmektir. Onun günahı ce· 
haletine bagıılanacaktır. 

• 
Hangisi muvafık ? rında onu yükseklere asarlar. İn • 

e C 
• J san onu görünce fiatını sorar, soo-V onu anevınuen ra içini çeker ve yürtir. Halbuki 

Evet hangisi? Bir dul kadın için rı.e 
dereceye kadar ihtiyat lazımdır? Cı· 
hangirdcn Solmaz imzasilc bize batı 
sorgular soruluyor. Solmaz diyor ki : 

Bir Avrupa gazetesi, Franııı kadı· 
nı hakkında şayanı dikkat bir yazı 
yazmıştır. Bu yazıyı aıa;ı alıyoruz: 

Derler ki, fransız kadını en inat· 
~ı bir erkeği bile baıtan çıkarmağı 
kuraraa muvaffak olurmuı. Hatta 
bunun için füsundan bir ağ gerdiği· 
ni iddia edenler de vardır. Bu iıte 
fransız kadınının muvaffakıyetinin 
aırrı belki bet on tanedir . .Fakat en 
esaslısı: Erkeğin en kuvvetsiz oldu· 
ğu yerleri bilerek onu ta can evin
den avlamaktaki muvaffakıyettir. 
.Fransız kadını aaırlardanberi erke· 
ğin hoşuna gitmeği kcndiıi için bir 
meslek, bir bilgi haline gctirmit 
bulunuyor. Onun için hayatın bu 
.kısmı öyle hayati bir ehemmiyeti 
.haizdir ki bir fran~nz kadmı ile ko
.nuşurken; onun sözlerinde bile cin· 
ai cazibe bulm&mak kabil defildir. 
.;Fransız delikanlısı genç bir kıza 
bakarak eğer güzel buluna derhal; 
-'Çok h~uma gidiyor,. der. Çünkü 
ihoşuma gidiyor cümlesinden, baıka 
ılisanlarda olduğu gibi daha manah
aı, daha il ti fatkarı franıızc.aaa y:>k
ıtur da onun için. 

Fransız kadını çok dikkatlidir 
Onun füsunu, kendine tabi bir şey
ıeiir. Ona istediği ıekli, istediği ma
rıayı verebilir. Karıısındaki erkeğin 
.isteğine göre zeki, fcytan, şen ya
hut da anlayıslı, haasaı olup çıkrve· 
zir. Eğer güzel değilse, muvaffak 
olmak için zekasından istifade eder. 
.A laycı, hoş olur. 

Bir bakımdan umumiyı:t itibarile 
Fransız kadını belki 
de ğüzel değildir. Fakat buna muka
b_il aynı güzellikte h e r h a n g i · 
hır kadına olursa olsun erkek Ü· 
zerinde tesir bırakma ve kadın a
lımlılığı cephesinden kat kat üstün
dür. Esas cazibesinin aıtlece tabit 
güzellikten başka yerl~rde bulundu
gunu idrak eden Fransız kadını, er
kek nazarında ayni tcsirı belki de 
da~a kuvvetle vücude g~tirecek bir 
amıl kcşfctmi§tir. Bu amit onu orta 
yaşlılıkta da hatta kırk beşinden 
•onra da erkek nazarında her ıaman 
için cazibeli aaklıyacak "şık" bktır. 

Maamafih bu (şık) tabırini yal
nız c_lbise, şa.oka yahut ayakkabı 
ııkhgı manasır.da almak l:.izi yanlıt 
düşüncelere sevkedccektır. Fran11z 
kadını (şık) kclimesile ayni zam~n
d~ her halile etrafına füsun ıaaçan 
bır kadını murad etmektC'lir. Bu iti 
barla en bariz güzeltikierı arasında 
noksanlarını da görerek, b:lerek 
mümkün olduğu kadar bunları ört
meğc çalışır. Güzel yerini te,hır i
çin modayı, yaz olsun kıı olaun bir 
tarafa bırakarak hareket eder . .Ba
cakları güzelse, o senenin ctc~lcri 
istedi~i kadar uzun olsun, Q bir ça
resini bularak, kendine yakı;tırmak 
ıartile, kıaa etekle aokafa çıkmı;tır. 

• 
Deniz yolları 

I Ş L E IM ES I 
Acenteleri: Karaköy KöprGbatJ 

l'cl. 42362 - Sirkeci MUhUrdar· 

111111 zade Han. Tel. 27.740 

imroz Yolu 
KOCAELi npuru 12 Eylül 

PERŞEMBE runü aut: 16 ela 
lmroı' a kadar 0 5448,. 6978 
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Bilhassa nazarı dikkati bacaklarına 
cclbetmck için ince ve zarif bir bilezik 
muhakkak surette küçük iskarpini
nin üstünden parlamaktadır. 

Bu mütalaalar,' bazılarına belki de 
biraz aykırı gelecektir. Fakat ba§ka 
milletlerle, mesela, Ameribn, Rus, 
f tal yan kadınlarile mukayese edi
lirse Fransız kadınlarının bacakları 
o kadar güzel değildir. Fakat buna 
mukabil de fransız kadınının göğsü 
kadar itina ile bakılan ve her itibar· 
la güzel göğüslü kadınlar bulmak 
imkan har.icindedir. 
Fransız kadınının yilzü~ü son 

derece zarif ve alımlıdır. Vücudu
nu hiçbir zaman başka memleketle
rin kadınları gibi erkek bıçimine 
sokmak istemiycn fransızlar bunda 
yerden göğe kadar hakhdırlar.1 Eğer 
dümdüz, incecik, baston gibi kadın 
vücutları giizel olmak lazımgclsey
di; her halde yaradan onları böyle 
halkederdi. Kadın vücudundaki a -
hcnkta.r kıvrımlar, tatlı dalgalanma
lar olmasaydı: erkeklerin kalbi on
ları gördükçe böyle tir tir titrer mi 
idi? 

Amerika ve İngiliz kızlarının 
kendilerini, göğilssüz, kalçasız, oğ
lan çocuk kıyafetine sokınıya uğ • 
raştıkları esnada, fransız kadını bu 
.cereyanlardan tamamen azade ola
rek gerek göğüs, gerekse müdevver 
kalçalara ıon derece ehemmiyet 
vermektedir. Fransız kadını kendisi
ne birçok erkek gözlerini döndürüp 
milteaddi t defalar baktıran husuısi 
ve titrek yürüy~ tarzını hiçbir şe
ye feda etmek niyetinde değildir. 

Fransızlar saç tuvaletine de son 
derece ehcmmiyt verirler. Fransada 
''berber,, in kendine mahsus bir e
hemmiyet ve şahsiyeti vardır. Hemen 

-

hemen her sınıftan Fransız kadını, 
haftada bir kere olsun biribirin.
gitmiş, saçını düzeltmiştir. Bunun 
için herhangi Fransrı kadını olursa 
olsun herhangi bir şapkayı son dere· 
ce şık bir tarzda giyebilir. Çünkü 
başını, §apkaya uygun bir tarzda ha
zırlamıştır. Saçtan sonra Parisli kı
zın kaygusu gözlerinde, kirpikle • 
rindedir. Tuvaletinin bu kısmını ih· 
mal onun için canına kastetmek lu
dar elim bir günahtır. 

Hangi sınıftan olursa olsun Fran
sız kızının birinci emeli evlenmektir . 
iyi bir izdivaç yapmak onun başlıca 
arzusu, hevesi ve gayesidir. Bunda o 
kadar israr eder ki, bu israrın arka -
sında Fransada bir delikanlıya yedi 
kız isabet etmekte olduğu bilgisi 
saldı P'İbidir . 

Bütün bunlara rağmen Fransada 
oturan yabancılar da bilirler ki, fuh
şu meslek edinen bir azlığa mukabil 
umumiyet itibarile Fransız kadını na· 
mus mefhumu bakımından hiçbir mil 
Jetten daha hafif düsünceli değildir. 

Hele evlendikten sonra Fransız ka
dınının bir erkeği mes'ut etmemesine 
çok az ihtimal olduğunu söylerse}( 
hiç te mübalağa etmi§ olmayız. Al
dığı kadınlık terbiyesi, kocasının so· 
nuna kadar hoıuna gitmek; ona bat· 
ka kadınları andırmıyacak her i~ve ve 
nazı ycrliyerinde yapmak ve onu rahat 
ettirmek, en ufak şeylerine kadar 
bakmak F r a n ı ı z kadınlarının 
asırlardanberi ~etmekte o 1 a n hu
susiyetlerindendir. Çocuklarına, evi· 
nin idaresine ve nihayet erkeğine dil§· 
künlüğü ve alımlılığı ile Fransız ka
dını. ender bulunur bir insandır. 
Şunu da ilave edebiliriz ki, Fransız 

kadını ile evli erkek bütçe darlığından 
§İkaycti aklına bile gctirmiyecektir. 

Barlarda çalııaf) genç kızlara bakıp ta Frannı: kadınının hafi f 
meır•p olduiunu zannetmemelidir. Bir Franıı~ kadını çok vak ur, ki. 

bar, namudu bir kadındır. 
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S En BUyUk A t k Filmle r l ! 
En BUyUk Yıldızlar Tarafından Çevrlllr 

GÜNAHIM, AŞKDIR 
Fransızca sözlU BUyUk a9k fllmlnde 

ilaveten: MIKE MAVS, Bir çeyrek ... tıik kahkaha 

başka memleketlerde, mesela Pads 
te, bizde karpuzların satr!Jığt gi -
bi arabalar içinde satılır. Fiatı kar 
puz kadar ucuz değilse de bir fran- Uıak ~ehirlcrimizdcn birinden bir 
gı gözden çıkarınca en b!iyüf lin - genç knın ?1ektubunu aldık. Bu genç 
den ve en iyisinden bir muz alabi - kız daha bır mektep talebesi iken 
lir. yanlış bir adımının haksız bir dere-

Sonra da haşka memleketlerde cede acı cezasını çekmekte ve biz
muz bütün yıl bulunur. Bizde vak- den bu cezadan kurtulmak için ne 
tile Beyruttan muz getirmek için yapacağnn sormaktadır. İsmini ve 
kontenjan listesine baknak llzı:n yerini yazmaksızın bu gencin mcktu

"Dul bir kadınım. Kendisini tarıı
madığım bir gensle fotoğraflarınıı.ıı 
biribirimize göndererek ve mektupla· 
şarak seviştik. O uzak bir meınle
kettcydi, şimdi İstanbula geliyor• 
Acaba onunla nerede konuşayıın? 

değilkcn bile muz pek kibu ve pek bunu hulasa ediyoruz: 
ıc-vrck gelirdi. Şim;ii Antalvada 
muz yetiştiği halde yine pek scy _ "Bundan üç sene evvel tatilden dö-
rek geliyor ve pek p::ıı!lalt satılıyor. nüyordum. Karşıma bir adam çıktı. 
Halbuki biltiln yıl yetiştirilse ve hi Kendisini 200 liralık bilmem nerenin 
raz inıuflıca satılsa, yetişenler için ne memuru olarak tanıttı. O zaman 
ne ka.dar karlı ve yiyecekler için daha cahildim. Ben buna kapılarak 
ne kadar faydah bir şey olur ı bir ~ün onunla geı:dim. Derken ha-

Vapura mı gideyim, evime mi ca l!ıra· 

Lezıct bakımından muzun lezzet riçten adresler bulmuş: bana para, 
1i bir yemiş ot'<iuğunda kimsenin hediye, mektup yollamaya başladı. !
şüphesi yoktur. zavallı çocukları- adc edemivordum. Çünkü mcktubun
mız onu bol bol bulsa.tar ne kadar da: "Eğer bir tanesini iade edersen, 
8evinçlc yeJLerdi ! seni ailene yaranın.,. Aileme de ya-

}3cslemek bakımınd'ln yilz gram zamadım. Mutaasıptırlar. Böyle şey. 
muz tam 0 kada.r kalori verir. Ku _ leri kolay kolay hazmedemezler. O 
rutuldufu vakit kalcrinin savısı sene güç halle geçti. Derken sonra, 
iki vUz elliye çıkar. Onun için mu- evin adresine de göndermeye başladı. 
zu bol bulan me .nleket.l.!rde onu Bir e:Un çıktı geldi, beni ailemden 

yım? Hangisi? J -

İstanbula gelsin, çıksın, yerleşsin· 
bir yer tayin edip kendisini ora~ 
görmeniz, bu umumi yerde daha ~yı 
tanışmanız doğru olur. Ni§Clnh bıle 
olmıyan bir adamı bir kadının evin' 
alması iyi değil. 

• 
DUşUnUlen bir nokta 

l<urutarak unundan böbreklerinden istedi. Buna: "Olmaz, kızımız talc- G. Yılmaz imzasile: 
hasta olanlara mlhs\.ls nefis ek.n:k be ..... dediler. Israr etti, ve hatta da- "Akrabamdan bir kızı seviyoruıtl· 
yaparlar. Bu halde etten iki buçuk ha ileri Pidcrck kızınızla scvişiyo- Fakat sevdiğimi ne kıza, ne ailesine• 
defa daha iyi bcsl, r. ruz., bile dedi. Ailem bana sordu. O- ne aileme söyledim. Yalnız kcndiıı1 

Muzun en büyük kıymeti içinde lan biteni anlattım. Bir de tahkik ede- biliyorum. Alay edilmekten reddO' 
beş türlü vitamin bulunmasıdır. lim, dediler, ne çıksa bcfenirsiniz? lunmaktan çok korkuyorum.' Berıiıt' 
Bunlarıdan dolayı cılız çacukları 30 liralık bir memur. Rezil oldum. yaşım 22 olduğu gibi o da 22 yaşı~· 
J:ijrbüz eder, kemik hıstaJığma o gene istemekte devam edince ar- dadır ve bütün hayatım onun auesı· 
ilaç olur, deri hastalrklanna. ainir tık tahammülüm kalmadı. Ölüyor- nin elindedir. Kızlarını istediğim ıı· 
hastalıklarına iyi gelir. dum, beni zorla kurtardılar. İstanbu- man veririz dcrlcne yaşıyacağıt1\ı. 

Cocuklardan başlıyarak en ihti - la kaçtım. Orada i:!a adresimi buldu. Reddederlerse yandım, yandım, yaıı· 
yarlara varıncıya kadar mide ve Gene mektup yazdı, gene geldi ve dım. Belki diyebilirler ki: 
barsak hastalıklarını düzeltir. Ya- artık tahsili de bırakarak geriye, kö- - :OaHa gençsin, üç beş sene bele' 
nn insan itinde bir kilo süt içerek yilmüze dönmcğc mecbur oldum. lemeh; para kazanmalısın . 
on be} tane d~ muz yiyebilse (bu • Şimdi tahsili yarıda kalmış, ba:ıka bi· Halbuki o :ramana kadar bu ıcı.ı 
nu lstanbulda yapabilmek için en risiyle evlenmesi imkAnı olmıyan bir bcklivccek mi? o ~vlenmek çağıııa 
azd:an milyoner olmak J:lzımdır) betbaht halindeyim..... girmiş olmıyacak mı?,. 
lc:anı temizlenir, kanın zehirlerin - Bu gene kız, yazdığı gibi daha İ§te onun için meseleyi yalnn .ile:· 
den kurtulur. kimbilir ne kadar çocuk denecek bir sinin eline bırakmanızın nckad•' 

Memleketlerinde muz çıkan in - yaıtta. bu adama bir defa yüz vermiş yanlış olduğu anla§ılır. Evvel! keıı· 
unlardan birçoğu onu su içinde olmasınm cezasını çekiyor. Fakat bu din izi ıevdiğiniz kıu sevdirmeniz ti• 
ezerek, öksürüğe, bronşite, ağızdan haksızdır. Ve ona l!Österilen tehdide zımdı. O sizi sevdikten sonra üç b~~ 
kan çıkarmıya karJı ila; diye kul- bu devirde kimsenin cesaret edeme- sene beklerdi. Fakat bugün pilesirııtl 
tanırlar. Onların fikrince muz akci mcsi Hizımdır. Biz en fena ihtimalle- ,size ta.hm\n cttiğinir cevabı ven1'e· 
fer ~eremine karşı' da lforuyucu bir ri bile gözönüne getirsek, ve genç si çok tabii y,e haklıdır. Hele üç bd 
devadır. Bu fikre yanlış denilemez. kızın karşısındaki adamı evlenmek sene bckliyelim, dedikten sonra kfl' 
çünkü muzun içindeki vitaminler v~adile av~ttuğunu bile kabul etsey- lan bir başkasını isterse ne diye red· 
akci~crin mukıwcmctini artırır. dık vene hır kızın hayat ıile oynıyan detsinler? 

Muzu bol bulan memleketlerde, bir ısran ve takibi haydutça buluruz. Bununla beraber ~undan da eı11İ11 
nnu ncf~s, kokusu güzel bir yemiş Bu tehditler karşısında ~enç kızın olunuz: Böyle yalnız bir tarafın Jı11' 
~larak, pek lezzetli bir ko n:>Qsto yapacağı sey, daha büyük kazalardan berdar olduğu aşklar insanı üç de .~ 
qJarak yedikten baska bir de tere- kurtulmak için bazı fedakarlıklara değil, bir defa bite yakmaz. Yalnıı: sı 
yağın<U pişirerek yemek diye yer- ruı olmak, ailesini, polisi, adliyeyi zin içinizde kalan atet çabuk söner:,. 
ler. - ~~ 

An tal yada muz yetişti.r-enler gay ~ l lll lll lll ll lll 11111 111111111111111111111111111111111111111111111 1111111 llJ.t".ill~ 
ret etseler de onu daha çok ve da - ; BU AKŞAM M ELEK SiNEMA91NUA ~ 
lıa ucuz yetiştirseler, biz de muz - :::: 
viycbile'!l bahtiyar insanlar arasına := Bir ainema ylldızının iç v'"" · :::: 
htılut"ık . )dut onlu hiç muz ye• : D E L 

1
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tiştıirırneseler, kontonjan listeleri - : ... 
ne de muz hiç girmese çoçuklar o- 5 ~ 
nun a<Jını unuturlu da, bari hasreo 5 Fransızca aözlU ı,uyUk ve çok e§lencell ~ 
tini çekmezlerdi 1 E 1ilm . Oynıyan ~ 

----L-ok,_man--~--e~-~ ... ~ J E "' N H A R L o w ~ 
Dr. 1 H S A N S A M 1 § AyT1ca: Paramount diinva havadiıleri ye dü.Dya .. nıpiyonlannd•0 ~ 

OKSURUK ŞURUBU : TİLDEN tarafından TENİS ilçündl ye ıonuncu k-.11m ~ 
öksürük ve nefeı darlığı boğma· ;111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111 11 11ıt!,. 
ca ve kı.ıaınık öksürükleri için 
pek tesirli ilaçtır. Her eczanede f'111111111 111111111111 A T L E T İ Z M 1111111111111111111
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ıdaremizce ılmabılır 
Küçük ilinlarm 5 11tırhtı bir defalılıı 

30 lnıruttUr S satırdarı fazlası ıçin 118· 

tıı batma S kurut ılmır Bir defadan 
fazlı için nlrıladan % 1 O kuruı indirilir 

- , = ~ i Fenerbahçe Stadında ~ 
a ::::, 
E 1 1

21 Cumarteal aaat 14,30 da 

~ . y Ü :: ~===~ :; ~= ~= ~ - , 

~ Üç günlük Toplu Bilet: ~ 
i Birinci 100, ikinci 50 kurut ~ = ~ 5 Satıldı§• yerler: ~ 
§ tlATTA, Beyo§lu • Qalataaaray ~ 
S tlATTA, Karaköy. Ziraat Bankası yanınd• ~ 
- 1 ~ 

ısı ZEKi RIZA: Mlllf apor ma§azaaı, latanb" ~ 
~ 

1 Bah~ekapı 11 ~ 
~11111111111111111:1111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1 11~ 

Yüksek Mühendis Okulu Di reK' 
törlüğünden : 

935 - 936 ders yılı için okur yazılmasına başl~~f:;: 
dır. Yazdma işi, 2 Eylül Pazartesinden 30 Eylul şlc~ 
zartesi akşamına kadar Cumartesi ve Pazardan.. ~a 51r 
her gün 9 dan 12 ye 13 den 16 ya kadar Guınu;·ıgi 
yundaki okulda yapılır. İsteklilerle daha fazla k1ııl3 
edineceklerin yukarıda yazılı gün ve saatlerde 0 

1 
gelmeleri ilan olunur. ( 5 ı 78) 6

71 
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Korumak I_ i CM A ~f 1 ingiliz Filosunu 
LEHISTANIN YENi • • y • e• o y 1 

DEMOKRASi TECRUBESI ıçın enı ır s apı ıyor 

Başı Masanın O stüne Düştü Birdenbire 
Kolları iki Yana Sarktı: Bayılmıştı 

Uzun zaman, aiyual partiler de· , ·· d · k tl · 
mokraainin ayrılmaz tartlanndu Londra, 11 (A.A.) - Daily Telegraph a ~ore, c!1ız uvve e~ -47-
biri aa1ılmıfb, Denili1ordu ki de- ni modem bir hale koymak ve kuvvetlendırme~ ısteyen Denız 
mokraai ancak partilerin çofalma- Bakanlığı, Gallos ilinde, bilhassa Pembreke lımanında yeraltı 
aile idame edilebilir. Genel ~vat- mazot mahzenlerile birlikte müstahkem bir üs yapacaktır. Harp 
tan sonra partil~ rai~edtt•nı ~~d~ vukuunda İngiliz filosu düşman gemilerini burada bekleyecek 
Fakat demokraaı, yana ev eti 1 • • • • 

00
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Nete kim biraz sonra görü
şünde aldanmadığını f arketti ••• 
Klark, J enny'nin uyuduğuna 
kanaat getirdikten sonra ayak
larının ucuna basa basa doğrul· 
du ... Yavaşça genç kadının çan
tasına uzandı. Aıağı indirdi. Aç 
tı ve içini kanıtırmağa başladı. 

ecl h lkt k t lmaL cere- ve kuzey denizdeki inzıbatı temın evı ya mzca es oyer ve r • a an uvve a a y ıl k .. .. kl w 

yanı kuvvetlefli. Hal~ . ~~l~, denizaltı gemilerine bD'akdacaktır: . ap .. aca . ussun uza ı~ı 
halle tarafından •e halla 1Ç1n büku- harp filosunu, bilhassa büyük gemılerı muteessır eden hava hu
aaet fikri -1ü hızını muhafa:sa: et· cumlanna k•n.ı korumu• olacaktır. 
ti. Demokrui ile parti aittemın• te- - s s 
Jif eclemİJ'eD deyJet aclamJan, ~ZI 
Glkelerde cleımokraai.,.i feda ettıler. 
Bam ülkelerde iki yaal1etl telif •t· 
mele çalııtılar. Bam Glkelerde de 
parti aiatemini kaldırarak demok
rui,.i muhafaza etaaele çallfblar. 

Uçünci 91D1f tecrübe,.i yapan, 
7allİ putilsi ....... ta ...... 
raai.,.i muhal•• etm•i• çalqan ... 
auncu dmet Lehi.tandır. 

Lebietaa, 1121 J'llıncla 1apılrp ta 
lıiiılrinnete bir türlü iatikrar temin 
etmeyea kamana eeui,.i ilıa etaait 
n seçen Nieancla 7enae Jenİ bir 
•anana .... i kabul etmiıti. PillUda
ld'nln yaphfı 10D iti.den biri olan 
hu kanunu eeaai çerçe.eai içinde 
seçen pasar ıüDi Lehistancla eeçim 
7apılmıftır. Kanunu ... ai fırkalan 
ilıa ediyor ve aeçiml ıu ıekilde 1•
PIJ'or: 

8iit6n Lem.taa t 04 MÇİm daire
.m. ayn}maftır. Her dairecleki aeç· 
menlerin adedi y\b elli bindir. Ve 
ltunlar iki aa7la• aeçebilirler. Yani 
:reni Lebiltaa Leh Meclisi 208 balı 
olacaktır. Seçim için her daire1• 
iki miali namaet ıa.teriU,.or. Bu 
n~etler ıu tekilci• teebit edilir: 
Hw aeçim dairuincle Da1Uetlerin 
ta,UU için bir ........ yapılır. Kon 
8ftP beledİJ'• mec.till.-i,tjr..-l, .... 

7i "airaat ~an~ barolar bum )pw l'nıl ,,. ... 

J enny bunların hepsini par • 

Türkiyeye Gelen Rus Uzmanları ;:~n"a1:ı~;n~~nh::U~~~:; 
da ihtimal dahilinde idi. Fakat 

Moskova 11 (A.A.) - Türkiye biiyük elçisi Zekai Apaydın, genç kadın sesini çıkarmadı. Ne 
Kalenin .. :.WnTn en iyı mensucat. iıçilerinde.n. bir grupun. Kays.e. ri d. s----· 1 k ak Türki ticeyi bekle ı ... kombinası iıçilerine öğretmen 1 yapın uzere yeye gon- Adam mütemadiyen kanıtın-
der1meıi miinasebetile, Kaleninde Çikavoletarsakya Pravda ga- yor, bilhassa kiatlar, kartlarla 
zeteainin bir aytarma, Sovyet İfçilerinin gid!t~i memn~i>:etle çok alakadar oluyordu. Eğer 
karşıladrğmı ve bunlann Türk - Sovyet teknık ıı beraber lığı w sa- hırsıı: olsa, birşey alıp cebine 
yesinde Kayseri kombinasının kadrolarını tamamlayacagmı koyması lazımdı ... Fakat Klark 
aöylemiıtir. bunu yapmıyordu. Sonra hırsız 

Lizbonda Hazırlanan Suikast 
Lizbon, ı ı (A.A.) - Batbakan, devletin bagbca makamlannı 

ele geçirmek ergesi ile tasarlanan ve dün muvaffakıyetsizliğe uğ 
rayan suikaadden hükOınetin çoktanıberi haberdar olduğunu bil
diren bir bildiriğ yaymııtır. Yakalananlar, tanınmış ihtilalciler
den olup eski partilere ve genel iı konfederasyonunun gizli top
luluklarına baflrdırlar. En ileri gelen suçlu, Albay Valente'dir. 
Hidiscler, genel nizama halel gelmeksizin cereyan etmiştir. 
Halk bu hadiselerden haberdar olmamııtır. 

Yunan tımanlarına Üç 
italyan Gemisi iltica Etti 

olsa, işini bitirdikten sonra ka
çar ve yolda lialettayin bir is
tasyona inerdi. 

Casus olduğu ve kendisinin 
peıine takıldığı yüzde .yüz mu
hakkaktı ... 

J enny hiç ıesini çıkarmıVor
du. Nihayet genç ad~ çantayı 
top1-dı. Herıeyi yerli yerine 
yerlettirdi. Kaldırdı ve rafa koy 
du. Herhalde arachtmı bulama
mııtı. Eğer bplaaydı. Hareket
lerinden muhakkak anJaplırdL 

Nnyorka vardıktan aman 
aralarındaki doetluk hayli ilerle 
miıtL Ve ikiıi de bir otele in
meğe karar verdiler. Jenny ni-

Atina, 11 (O.el a,.tarmuz. 1 pHnlen ıön. qha almadan Yu- pnlıımı uğurlamak hiklyesini, 
elan) - Piloe''- ....._ bileli- naa limanlamui 10,.U, olan ltal • çivi tilccan da çivi münaka1&11· 
rldiiine ıöre -.. bir ltaiyan J'&D ıemilvi, fırtınadan barınmak b"l 
yardımcı harp ıemiai r•lmittir. iati,.en bası aarnıç yapurlandır. m unutmuıtu 1 e. 
K ... Sira .. ltaki adalarma da §im~iye lraclar Yunan hiikUıneti, Sanki biribirlerile bulupnak 
ha~~ce iki. l!alyan top dubua prateatocla bulunıaamııtrr. için ıeyahat etmiflerdi... Fakat 
ıemılen l'•lmlfür. hiç biriıi de alpl edip diğerine 

Y-ani•anm Romadakl elçlal Deniz kurmay batk•nı Nevyorkta yapacağı iti hatırlat 

Ayıltlığı aman lrentlisinl bu ili adamın masasrntla bultlu 

dı. Genç ve güzel bir kadmın lerken bunlardan ~iri •raia kalk 
içeri girdiğini görünce hepsi bir tı. ve yer vermek ıatedı- .. 
den irkildi. Çünkü onlar böyle Fakat genç kadm gayet lakay 
yerlerde ancak boyunlan atkılı, dane bir surette geçti ve bir baş 
saçlan boyalı, kua eteklikli ka- ka masaya. otll!'du. A~asmı 
dm tiplerini gönneğe alışmışlar döndü ve elındckı gazeteyı o'<u-
dL mağa başlJ1dL .. 

Bu kadm da kim oluyordu? Hakikatte gazete ~kumuy lr, 
Kahvedeki mUıteriler arasm. belki iki adamı karş~kı pencere· 

da nisbeten düzgünce giyinmiş nin aksinden ıeyredıyordu. 
iki erkek onunla fazla allkadar Gayet hararetli konuıuyorlar 
oluyorlardı... Bunlar da bura- dı bunlar... . . 
mn müşterisi değildi. Herhalde Birisi, sigara, paketının arka· 
bir yerden düpnüılerdi Fakat ama birtakun çizgiler çizerek 
nasıl ? ötekine bqeyler anlatıyord:ı. 

Jenny bir masaya doğru iler- fArtıı~ı varl 

Uçuşlar Ve Vazifeler Dört 
Koldan Devam Etmektedir 

[B~ i tarafı 1 incidej 

lek t.,kılat~ miim.Uller ıönde
rir. HU. oır~etkilit& llMDIUp olm~
.... yurddqlara da aunzet MÇ&• 

nüne ittirak fınatmı •ermek içia 
.,.. ,;iz MÇmeaİn bir noter ha:zu• 
nanda aeçecekleri bir müme.eilin 
ele lcoapeye iftirak eclebilecefi ka· 
hul edilmittir. O halde aeçim iıl 
töJle )'&pı~: ~ .. birkaç 
•7 .... ı. her aeçim ,faireaiftcle 1M--

" IWiye meetNleHftlil ticaret oda~ 
nam, ...... ~Ta tet.ı 
killtlara memup olma,.an her bet 
7iis yurttaıın aeçtifi mümesaillerin 
iıtirakile bir konpe yaprll)'Or. Bu 
lconpede dört ....... söatftiJ'OI'. 
Seçmenler bu na.maetler anamdan 

ltal7a hikllmeti nudiDde protea • ne dl1or 7 1 _ __. 

toda bulunmak a ... taliınat ...... YM;J'Vll~u... ~ ·:f~-~~ 
brPU.. lian • • t.;m .-ı .. ~ial,.. pmilerinin, v-:. ~7a~k1$am J enny'nin yanm
bmandanı ha•amn fenalıtmdan nan limanlarına ainnelerinin, Yu· dan aynldığı yoktu. Genç ka· 
dola,.. mecbur olarak lim.lna aıim· nan hükUmetinin müsaadeei olma· dm da perhizden henüz çıkmış 
dıfım IÖylemiı ve limandan uzak· muana rajmen, pek metnı bir ha- bir katolik gibi idi. Fakat deli
lapmftrr. Top duba , .. ileri liman. reket oldujunu, çünkü anıaluaal kanlının kendisile fazla alika-

ikiaini aayla• aeçiyorlar. 

ltt• seçen puar ıiilaü Lehillan• 
~' MÇim bu ,.kilde ,apılaufbr. 
lk. olefa .eçime 1930 aeçimine na· 
zaran -~ aeçmeDleria 7anu it
til'9ık ettitı ,,,;!dirilmektedir. a.m. 
aebep, .il~• ed~fea "'~ partilerin 
bu yem aiatema kabuı~yerek _. 
çime kup bo7kot illa ...._1.-iclir. 
Ancak bu ı.o,bt.a rajmen, ~ 
•ülnin içinde J'•Pılmıt,Y• yeni mö'C> 
liain 20I 1&JlaY1 aeçllmlftir. Lehi .. 
taaa mehNU olan bu r• demok· 
rui tec:ıiibemün DUi J'firil7eceil ••ak " allk• ile beldenmele d .. 
ter bir lftir. - A. Ş. E. 

Nüfus Sayımı 
Hazırlıkları 

Aabra, l 1 A.A. - Genel DÜ• 
lua aaymu bunWdan JUl'Cfun h• 
tadfmda çok hararetli bir tekilde 
d...,. dıDektedir. latatütik reael 
cm.ktörlif6nb b6tln kasa Ye Yİ• 
ll78t merkeslerile nabiyelerin ek· 
eeriaİDcl• J'•Ptmhiı keatrollar ta • 
m•ml•nmııtır. Şimdi ,s&iiJen ek· 
ailderia t .... amlandıtma dair ha 
iterler ıelmekteclir. 

lçifl-1 Bakanbtı. budalenle 
1enelik mutat dnir •Tabab ,.. .... 
•ali •e ka,..akamlara dnir '" tef 
tiıleri emaamda her taraftan aa • 
YJm buırbldarile de '1lkaclar ola
rak •J'lllUD hatua bir tekilde fa· 
pılmaaaı t..U. edecek bütia ted· 
birleri ittihas •1lemelerini ._..t. 
mittir. 

letatUtDı , ... ı direktörl c.ıu 
~ llllllin nd...U hasırhldarı 
1aahallinde tetkik .,.ı..m, " wli 
ile blrlıkte bu lauauata alnaacak ted 
hirleri aöriifenk ..... döD • 
•Gttlt. 

BGkreşte feci bir 
Tay~are kazası 

81kNt. t t A.A. - Yüabafı 
Popobteanu "" te,._ Papana ta• 
rafmdan kullanılan '" S._,.ada11 
Seçerek Tokioya ıitmek iaen Bük 
l'eften ha•alaaaa uçak. laa•alan • 
clıp ,.erin üç kilometre ötelinde 
,_. difmiftGr. Motör patllllllUft 
Ye açalı yanmıfbr. Her iki açman. 
Parafitleri -~· lmrbalabil -
.U,lerdir. 

da demir atamamııluclD'. kaitlel.U., f-. ha•alarda J•hut •-inin acele tamiri ,,.,.. iafe9i dar olmasmı pek beğenemiyor -ltalyanların s6yled klerl ıerektiii samanllU'Cla buna c .. u du. Çijnkü aeıi>est zamanı kal • 
Roma, ı 1 A.A. - Yan ...... ı •erdilini ıazetec:ilere IÖJ'lemi,tir. mamııtı. Halbuki o biraz da ça

Yunanista.nda Durum 
[Baı tandı 1 incide] 

hımak iıtiyordu. Ancak Klark 
ın batıdan aynlmasile bu kabil 
olabilirdi. Veyahut Klark'm ken 
disini, çalıştığı muhite ıevket-

dir. Bu meselenin kotanlıııa11 için eü· 
dtllecek yol çok önce çlailmiftir. Yu· 
~n uluawıa yaptıp veide aadık ye 
D_~etle yurdun ytibek menfaade
rine llla.ıaet ettittme kani olarak, me. 
ıeleyf ulusaı Auambleye ınettitn. 
Ve ıenela,-_ müracaat edilmesi ka • 
rırlqmııtır. ~n, tabit oldufu 
Yepile, cenelO)'Uft Jlpnlcajftu daİ· 
ma teyit ettim ve bu aYdet eder et• 
mea yeniledilt-a beyanat bu beyanat
tır. Yura urarb {>ir a)'tllma ·..e tab· 
riktta yol açmama~in, halkçı parti. 
nin bqbnı llfatiyle, i vaktin. 

memlekete d8nmiyeceli 
dirler. 

ıneıi limndL •• 
kanaatinde· Burada en birinci vazifesi 

den enel bildirmemek 1 · na Jra. 
ni olmakla beraber, bu metcl · du 
ruaıum halkçı partinin tarihinden aÇilc 
bir ıurette belli leli. Ve · dün, meıale· 
ketimldn en tabii ve Yunu uluauna 
reyini vermeaini tavsiye ettiiim reji• 
miıı krallı demokram rejimi oldutu 
mtlllhuaıiyle yaptığım beyanat ta bu 
dur. Herı.i .wnlDa dant ederim. 
Meıul hükOnttt batkanı 11fatiyle, bu 
nazik ve tarihi anda, ıtikOn ve niza. 
mm hiç bir ıuretle bosulmaamı mil· 
samaha ile karplayanuyacafnm bildi. 
ririm. Siyasal d99tlarımla bütün Yu. 
nan uluıunun ve yurdun ıilAhh kuv
vetlerinin, yurtsever hislerinden mill
hem olarak benimle birlikte ;ıUlciln, 
huur ve niamm hararetli müdafileri 
olac:apna kanutim vardır. 

Panuta Çaldaris,, 

Zalmla'ln mevkii 
Atina, 11 (Ozel) ._ Siyual çören• 

lerde Cümurbatlwu ıaevldlnln artık 
kalmadıtı. fakat Zaimla'ia yapılacak 
'enoyuıı bilelia olınuı için hfikOIDet 
ile cUınuriyetçi aynaık partiler aruın 
dald konUf1N1an bekleclili. onun lçia 
iıtif111n1 ffrmemiı oldup söylenmek 
tedir. BqbaJran Çaldaria, pzetecilert 
ıenoyun ne •akit yapılacatına heniis 
karar verilmeditini bildirmiftir. Ati· 
nada bulunan aynpk partiler liderle
ri Çaldariain krallıktan yanı olan be
yanatı i~in tee•iirlerini i.ıbar etmek
tedirler. Liderler eald kralın timdi»• 
kadar yaptıiJ diytvlerindc aö1lediii 
pbi bir taraflı yapılacak cenoy ile 

Yunan krah ne zamın 
dönecek? 

Londra, 11 (A.A.) - Dıily Mail 
pseteal, Londranm önemli bir Yunan 
h phliyeti ile yaptıiı bir gtirtifmeyı 
yaymakt1dır. Bu zata gtire, eski Yu
nan Kralı, Udncltqrinin ikinci, ya
hut OçUncO hıfta11 içinde Yunanista
na danecektir. 

HUSUSi 

Kralcılar 
Çok ümitli/ 

Atla&, tt (O.el aJtanmıs bil· 
diriyor) - Zaimla, dfia •aktini ... 
ld Wr doıatwa yamada ıeçirtll 
Vaziyetin iakltafıaa kadar iatifa 
etml1ecek. Çaldariain beyanname • 
aini tahlil eden kralcı sazeteler, ,.. 
pdaeaJı ıd07da lcralcrlann kau • 
nacaklanna tlmdiden muhakkak 
nazarile bakılabilecefini IÖJ'lü7.-. ..... 

Ka'imııial faaeteai, Ywniataa 
dald bıaıGnJdl kanpiı nsi7ete bir 
ailaa~ .......... kralın d..hal 
çafınbna119• iltl10r. 

Liberal '" IOI taraf ranteleri, 
....... hlktmetin .. cıHir hillr4 

-- ......... '"Pll07 - ~ bİI' 
saruatl tetldl ~fhü ~ • 
yarlar. 

lnglllz filosu 
Kıbrısta 

Nikc.,.a, (Kıbne adaaı) 1t A. 
A. - lnıilterenia Alale~ filoau• 
aa ........, "D........., kru.azö
rü ile 13 torpido muhribi, ba ayın 
ı ı •• ıe .... 1sac1ar lralmak ü. 
... ı ... eoa limanmcla topl•-•k· 
tadırlar. 

Matmazel doktoru bulup mey· 
dana çıkarmaktı! Fakat bu a -
dam yanında olduğu müddetçe 
bu işi yapmasına imkin yoktu 
ki ... 

Alman muhitlerine giremez -
di. Çünkü Klark arkaıından der 
hal damlar ve konuıtuğu adam
ları öğrenirdi. 

Onun maksadı ise billkiı 
genç adamm temas ettiğj kim-
seleri anlamaktı. Hattl ıevgisi· 
nin başhca gayesi de bu idi... 
Klark'ın temas edeceği adarrılar 
olnıalrydı. O bu zamanı bekli -
yordu. 

. Diğer taraftan burada ne yap 
tıtına dair Şikagoda Pert1Ye de 
haber ulaştırmak mecburiyetin
de idi. Onu cevapşız, habeniz 
bırakamazdı. ö zaman ıüphele
nir ve belki de geri çağırırdı. 

Bir gün Klark'ı nasıl•• baım 
dan savdı, ve sokağa fırladı. Şi
kagodaki b~rda artistliie batla· 
madan evvel, Nevyorkta hayli 
çalışmıştı. Vaziyetleri gayet iyi 
biliyordu. Bu it böyle devam 
edemezdi. Muhakkak surette 
birıeyler yapması lbımdı. 

Amerikan casualarmm çok 
dolattıklan kahvelere bir defa 
uğramayı muvafık buldu. Bu 
kahveler daha ziyade kötü yer• 
lerdl Çünkü Amerikalılar, Al
manların ancak böyle yerlerde 
dolaıtı:klarmı, tayfalardan. filin 
malGmat aldıklanqı sannediyor 
lardı. Önun için hele nhtmı be> 
yundaki kahvelerde, meyhane • 
terde hiç bir zaman Amerikan 
casuıu eksik olmazdı. 

lıte o gün böyle bir kahveye 
girdi. İçeride tek tük adam var-

Usmalannu ,.1 ltqelefWe 

Bombardmen manevr•ı 1 luıı otobU.ile hedef bıstıesinl ~k iJi ceren Bqtabyaya da celmitler, .&Çllk 
Diler tanftan dün, topçu •lif mck filo.una Yerilen .uifeyi. bedt-fi ve

tebinin bulwıdutu Metriı çiftilcindc rinde ıöetermiftir. Bombardıman 
bombardıman uçıklan tarafmdan ana filoau, aldıiı emir üsertne vaktinde 
nnra yapalaPl.ır. Filo, bet uçak ola· uplUf " bombudaDU IÜUma sel· 
rak lnmabDut n Han komutana ta· mit Ye Bqtab,adald clhu:vı, da an· 
nfmdaa •büle,ln ... t onda ~-· lapldılma cer- p iubetb bomba 
fln bulundulU bölıe filo,. ıöateril- •tlflan ,apıbmftD'· Bombudıınan ak· 
aalftir. 8Mt OG buçup doinz. arui- pm 11 de WWDmitJr. 
Ji tan-ak ft hedef.a bulund•Jiı\I b61 '"'---wı ....-a "' d · k .._. 
e,t ,ermek. rlbclr ktlkametini n ~- - &oy mur, c un.aa 

~Uratbd llçmek için Metria pftlill 1- ~uluk qretbalnd! 'bulunan gen~ 
serinde uçllflar yapan bet Utif uça- topp uıetmenlerinın ders atışları 
tından kurulu bir filo, ,.nm •at ka· baklanda da cazetecilerı ıydınlıtmıt 
dar Mha berinde tetldkler ,aptıktan " •tlf tatbib~ ~~lanan .:enç 
aonra kend.line ıereken bllpyi edin· llba,.ıan teftit etm1'tir. Bataryaya 
mit ve Y qilköy iatiliametiade dön- SOOO me"e mtaafedc verilen hedef 
m6f.ür. bllıni llzerin~ ıUbaylaı:ım•'~ a~ılar 

Mektep komutanlıp, hedef bölgeli ,.P~t. ver.den v~fe uzerınde 
ni 4 kilometre yanlardan ctı•en içüte tenkitler yürUtmUttür. General, 
aldınnıttır. Tüınıeneral Zihni Toyde- kendilerine ayn ayrı ıueder ıormuı 
mir, ıuetecileri yüklek bir nuueı- ve aldıkları cevap~r.!an mr.~wı ~~
le yanlarına kabul etmif •e yapıJ,· DUJtır. Topçu ıübaylar, cıdd~ ga
cak olan uçak bomba atıflan etrafm· zel ve batankh btr •lif yapmıfar • 
da i%abet vermiıttr. Qftnenl, oku- dır. 

Alman ordusu hazır Hltlere Şar imanın 
Nurenberc. ıı.A.A. - Ulula) aoı- Kıllcının ••i verildi 

yaliıt koncreli buıtın açılmıştır. . 
Hitler, Vaper tarafından okunan RuNd ........ lf H 'illl b~I~ ~·tr• 

•e telaislt .._ tarafa yayılan beyan• o :i...i .. ır ~:-tir •ş • 
namem• dıtan Iİyua hakkında tam ur&J' • • ı-, · ar-
unu söylemektedir : ba,. hot ıeldnua dedikten "eo~ra 1 
Ordumun yeniden kurduk ye o. liel kanunla. Almaa1aya hurrıye
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Bir Orman Daha Yanıyor --
Safranbolu, (Özel aytarmuz bildiriyor) - Safranbolunun 

Uluyayla ormanlarmtia birkaç gündenberi sürekli yangınlar de
vam etmektedir. Rüzgarın gittikçe körüklediği yangının, böl
ge bölge söndürülmesine başlanmıştır. Zarar bir hayli tahmin 
edilmektedir. 

Kazım Dirik Çanakkalede 
Çanakkale, (Özel aytarrmız bildiriyor) - Trakya Genel 1s

pektörü Kazım Dirik, Gelibolu yolu ile şarımıza gelmiştir. ~s
pektörün yanında iskan,güven ve bayındırlık danışmanları bu
lunmaktadır. Kazım Dirik, ilbayla beraber ilçeleri gezecek, göç
men yerleştirme işlerini gözden geçirecektir. 

Kütahyanın Su derdi Bitiyor 
Kütahya, (Özel aytarımız bildiriyor) - Şehrin su prpjesi 

Bakanlıklarca tasdik edilmiş ve uraya gönderilmiştir. İlbaylık 
ve şarbayhk projenin tatbiki için gereken 180 bin liranın temi
nine çalışmaktadır. Bir kısım para hazır bulunduğu için demir 
borularla şehre su akıtılması işi gecikmiyecektir. 

Sonbahar At Yarışları 
Sıvas, (Özel aytarımız bildiriyor) - Sonbahar at yarışlarına 

16 .Eyltılde başlanacaktır. Yarışa ginnek üzere yurdun birçok 
köşelerinden yüzlerce hayvan gelmeğe başlamıştır. Yarışların 
her zamankinden daha rağbet göreceği anlaşılmaktadır. 

Değirmen işi Mahkemede 
Adana, (Özel aytarımız bildiriyor) - Karaisalı urayı, Kara

pınar mevkiindeki değirmeni satın almağa karar vermiştir. Bu 
değirmenden elektrik temini için istifade edilecektir. Fakat 
mal sahibi ile başlayan görüşmeler müspet netice vermemiş, iş 
rnahkmeye intikal etmiştir. Davayı ~ray kazandığı takdirde 
Karaisalırun ışığı temin edilmiş olacaktır. 

Bursanın kurtuluşu 
Bursa, 11 (Ozel aytanmız bildiri

yor) - Bursanın kurtuluş bayramı, 
çoşkun gösterilerle kutlulanmıştır. Ge 
çit resmi çok güzel olmuş, ilbay, şar
bay, parti başkanı ve saylavlar hazır 
bulunmuşlardır. Akşam Halkevinde 
b :r gardenparti verilmiştir. 

Eğrid'r gençleri bisiklet 
turuna çıkı.tar 

Eğridir, (Öz~l ayta.rımız bildiri
tyor) - Eğridir coşkun spor gençle
rinden 16 kişilik bir k:ı.file b'isiklet
le .kazalarda bir tura çık'nışlardır. 
r.t'ur hir hafta aürecektir. 

•• 

Şarbona karşı tadbir ahnd• 
Safran·~:>lu, (Örel ayt,arrmız bil

diriyor) - Akveren ve Yörük köy
lerinde şarbon hastalığı görülmüş
tür. Vilayet föytar müdürü, Sıf. 
ranboluya gelerek zıiraat memuru 
ile ha~talık bölgesine git;niştir. İki 
köyün bütün hayvanları aşılanmış
tır. Salgın yoktur. 

Taleba BirliOi Uya!eri 
Konya, 11 (Ozel aytarımız bildiri

yor) - Milli Türk ( '·be birliğinden 
1 S kişilik bir grup bu sabah şehrimi
ze gelmiştir. Halkevinin misafiri olan 
gençler, şehrin görülecek yerlerini 
gezmişler, şereflerine 50 kişilik bir 
ziyafet verilmiştir. Talebeler, yarın 
sabah Adanaya gideceklerdir. 

Denizli Oğretmen Toplantısı 
Denizli, (Özel aytarrmız bildiriyor) - İlbaylık dahilindeki 

öğretmenler, Kültür Direktörü Ziya Boyacıoğlunun başkanlığın
da lki toplantı yapmışlardır. Bu toplantılarda mesleki hasbi
hallerde bulunulmuştur. Aşağıdaki resim, toplantıya iştirak 
eden muallimleri bir arada gösteriyor. 

~ . 
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Etem izzet BENiCE 

Diye düşünüyor, kafasının 
içinde hemen kurduğu bir mua
delenin neticesini almağa çalışı
yordu: 

- Gitse mi?. 
Kalsa mı?. 
Ve bir bakışından apartman

ları, dükkanları, iJağışlauığı 
mallar geçerken öbüründen de 
fıkır fıkır kaynıyan, bir bakışta 
gözleri, bir söyleyişte bütii;ı bir 
benliği tılsımlıyan, kendine tut
sak eden güneş yüzlü, gece göz
lü, alev kanlı Güney geçiyor; 
tcırtıda yine o ağır basıyordu: 

- İmkanı yok bırakamam .. 
Bu karar ve sonuçtur ki yine 

onu genç kadının ayaklarına at-
~= 

- Güney ben ettim, sen etme. 

akıta akıta yalvarışlarını sür
dürdü: 

- Milyon kere töbe karıcı-
w 1 grm .. 

Bir kere daha seni üzmiyece
ğim .. 

Suçum var ise bağışla. 
Ne istersen, ne dersen yapa

cağım. 

Bağışla beni.. 
Bu yolda belki yüz cümle 

söyledi, bir leğen gözyaşı akıt
tı. Ancak, en sonunda Güney'i 
kapının yanındaki sandalye üze
rine oturtabildi. Genç kadın: 

- Hayır. Artık her şey bitti. 
Ben seninle oturamam. İçimde
ki bütün duyguları öldürdün! 

Diyor, ağzından başka lakır
dı çıkmıyordu. Fazıl, yarım sa
at, bir saat, bir buçuk saat, iki 
saat dil döke döke değil onu 
kandınnağa, sadece konuştur-

Niksarlıların 
Dört Mühim 
Dileği Var! 

Erbaa özel aylarımız yazıyor: 
"Niksar'ın b:. çok ihtiyaçları var

dır. Bunların en önemlileri tunlar
dır: 

1 - Niksarda eczane ve doktor 
yoktur. 

2 - Niksarda bir tek dişçi yok
tur. 

3 - Yollar ve sokaklar, gözden 
kaçmıyacak kadar bakımsızdır. 

4 - Erbaa - Niksar fOSesi çok 
bozuktur. 

Bu dilekler ilgililerce gözönünde 
tutulmalıdır. Bilhassa yol ve dok
tor meselesi halkın en mühim dilek 
leri arasındadır. Niksarı Erbaaya 
bağlayan yolun az bir gayretle dü· 
zeltilmesi mümkündür. Ora.,ı, bu 
seneki bütçesine az bir tahsisat ko
yarak bu iıi ilk planda başarmalı
dır.,, 

Diyarbekir iki 
Misli genişliyecek 

Diyarbekir ilbayı Fai~ Ergun 

Diyarbekir, (Özel aytanmız bildi
riyor) - Diyıarbekir ilbayı Faiz Er
gunla göril§tÜm. Şehrin ihtiyaçları 
ve bayındırlık çalışmaları hakkında 
(Tan) a şu beyanatta bulundu: 
"- Her gün bayındırlık işleri ile 

uğraşıyoruz. Bunların en önemlisi, 
Diyarbekirin elektrik tesisatdnr. Bü
tün malzeme Mersine getirilmiştir. 
Fabrikanın, kanal ve transformatör
lerin yapısı bitirilmek üzeredir. 936 
yılı başlangıcında şehrin aydınlığa ka 
vuşacağrnı umuyoruz. Şimendifer de 
o tarihlerde yolcu alacak ve Diyar
bekir, o günlerde büyük bayram ya
pacaktır. İlçeleri biribirine bağlıyan 
yollar, tamamlanmak üzeredir .. 

Divarbekirde Atatürkün bir anıdı 
dikilecektir. Yakında inşaata girişil
mesi kararlaştırılmıştır. 

Göçmenler için iki nümune köyü 
yaptık. Şehri sur dışın.a doğru ge
nişletmek için Yanseni çağırıp sur 
dışının müstakbel planını çizdirece
ğiz. Diyarbekir, bu suretle iki misli 
genişliyecektir . ., 

Suıtanhisarın kurtufuşu 
Sultanhisar, (Özel aytarımız bildi

riyor) - Sultanhisarın kurtuluşu 
burada törenle kutlulanmıştır. Kur
tulus gösterisinden sonra geçit res
mi yapılmış, şölenler verilmiştir . 
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KAIDELER 

Arsıulusal şatranç federasyonunun 
"Şatranç Oyunu Kaideleri" kitabın
dan en önemli maddeleri aşağıya alı
yoruz: 

Madde 1 - Şatranç, iki oyuncu 
arasında ve şatranç tahtası üstünde 
oynanan ve tesadüfe bağlı olmıyan 
bir oyundur. Şatranç tahtasının açık 
ve koyu renklerde 64 murabbaı var
dır. Her oyuncu 16 taş ile oynar. Bir 
tarf ak, öteki taraf kara taşları alır. 

Oyunun amacı karşı taraf şahını 
mat etmektir. 

Bu suretle mat yapan oyuncu par
tiyi kazanır. 

Madde 9 - Hanesi hasım taşların
dan birinin hakimiyeti altına giren 
şah k:ş halindedir. Hasım şahına hü
cum edildiği zaman kiş diye haber 
vermek adettir. Bir oyuncu kendi şa
hını kişe maruz bırakamaz. 

Bunun için şah, hasım şahının bu
lunduğu hanenin yanındaki bir hane
ye oynanamaz. 

Bir kiş, müteakıp hamlede mutlaka 
kaldırılmalıdır. 

Şahı kişe uğramış bir oyuncu ki§i 
kaldırmıyan bir hamle yaparsa bu 
hamles:ni geri almak ve kabilse do
kunmuş olduğu taşla kişi kaldırmak 
mecburiyetindedir. 

Madde 1 O - Kaldırılamıyan ve 
partiyi bitiren kiştir. 

Matı haber vermek ve hemen veya 
haber verilen hamleler esnasında ya
pamamak bir şey ifade etmez. 

Madde 11 - llk partide ak taşları 
almak kura veya uyuşma ile olur. 
Bundan sonra partinin sonucu ne 
olursa olsun ak taşlar sıra ile alınır. 
Bununla beraber 12 inci maddedeki 
hükümsüz partiler bu hesaba katıl
maz. 

Madde 12 - Eğer partiden evvel 
veya sonra taşların ilk durumlarının 
vey'a şatranç tahtasının yanlış konul
auğu farkedilirse parti hükümsüz sa
yılır. 

Eğer parti esnasında taşların savı 
ve durumları kaideye uygun olmıyan 
bir şekilde değiştirilirse, bu değişik
liğin yapıldığı yerden itibaren partive 
yeniden başlanır. 

Eğer yanlış durumun düzeltilmeısi 
kabil olmazsa parti hükümsüzdür ve 
yeniden oynanır. 

ihtar - iki tarafın dördüncü ham
lesinden f.Onra yapılan yanlışlığın dii
zcltilmcsinden,partinin bozulmaaı ve 

yeniden oynanması daha doğrudur. 
Bu gibi hallerin tumuvaıarda lıilt

vaki olduğunu kaydedelim. 
Madde 13 - a) Bir taş bir hane

den başka bir haneye götürülürken 
elden bırakılırsa; 

b) Taş alırken, alınan taş tahta
dan kaldırılır ve oyuncu kendi taşını 
elinden bırakırsa; 

c) Rok esnasında oyuncu ruhu 
elinden bırakırsa; 

d) Paytak damaya çıktığı zaman 
oyuncu onun yerine seçtiği taşı kor
sa hamle yapılmış sayılır. 

Madde 14- Hamleyi yapacak olan 
oyuncu, hasmına haber vermek şarti
le bir veya birkaç taşını düzeltebilir. 
Bunun için "düzeltiyorum" demek 
adettir. 

Ha9lllın taşlarını düzeltmek meım 
nudur. :Sununla berab~r hasım ih 
tar üzerine, taşlarının taht.3.'.:i~ki 
durumlarrnı ·düzelt:nek mecburiye
.tindedir. 

Eğer taşlcıır istemiyereık devri tir 
ıSe, sa-atlerin ho:nen durd!.lrulması 
v~ ta~ların ~.urnua direktörünün
. yardımile duzeltilmesi lazımdır. 
Diğer taraftan parti esna-sınd31. ge
.rek partiıd~n sonra, durum'un yan
,lış yapıldığı farke:lilirse, partinin 
doğru durumdan başlryarak oynan 
ması icabeder. 

Madde 15 - Haımleyi yapacak o
yunou: 

a) Ta:larrndan birine d.t>'ltunur • 
sa o taşı oynamak ; 

nıc.ya, aytaştınnaya muvaffak 1 Açıkta bırakmaktan da çekin
olabilmişti. Bu aytaşma ve ko- dim. Otel odası bu. Her şey 
nuşma da iki saatten uzun sür- olabilir. Karyolanın başucunda 
dü. Güney'in son sözü ilk sö- görünmez bir yer diye halının 
züydü: altına sakl~mağı uygun bul-

- Senin benden gizli hiçbir dum. Senın odaya gireceğini 
şeyin olmamalıdır. bilmiyordum. Gelmesen bile 

Ve davasını yürütmek için sonradan sana söyliyecektim. 
söylüyordu: Bunun uzatılacak, üzerinde du-

- Paranı benden gizlediğin rulacak bir tarafı yok. 
gibi her şeyini de gizliye bilirsin. En sonunda Güney: 
Nereden bileyim ki şu dakikada - Bir şartla seninle banşı-
bir başka kadınla ilgili değil- rım. O da şu: Yarın sabah be
sin? .. Yine nereden bileyim ki raber bankaya gideceğiz. Kasa
yurda gidiyorum diye bugün m göreceğim. İçine bakacağım. 
metresine gitmedin?. Bir şeyi Ne var, ne yok göreceğim. Pa
gizlemesini bilen birçok şeyleri ran benim için önemli değil. 
de gizliyebilendir. Gizlediğin bir başka şey var mı, 

Doktor da and and üzerine yok mu onu görmek, incelemek 
vererek ilk söylediği gibi söylü- isterim. 
yordu: Dedi. Doktor: 

- Yurtta hesap gördüm. Pa- - Karıcığım, banka kasasm-
rayı bankaya yetiştiremedim. da ne olabilir?. 
Üzerimde buraya getirdim. Bir- Niçin bana inanmıyorsun?. 
den sokağa çıkacağımız için ya- Kontratlar filandan başka 
nımda bulundurmak istemedim. pek az da para var. 

HAKYERLERi 

Bir kadın altı aya 
Mahkum oldu 

Fatma isminde .bir kadın, yanın
da bir erkek olduğu halde Glilhane 
parkının <sİk oağa~hkları altına gi
rere-'k, itiraf ıexlilemiyecek bir v!!i
y~t a:lmıştır. Gülhane parkının bek 
'Çtlerı, bu vaziyeti görerek ka·jını 
yakalamış ve polise teslim etmiş
lerdir. 

Fatıma, dün birinci su:h cezoa ba
ık~mi. Reşit tarafından so:-guya çe
kılmış vıe ısuçu sabit ~)rül n 'i?tür. 
Ma.hkeme. ~~t:m;ınm aitı ay hap,;i
ne ve kendısınden 15 lira pwa ce
%ası alınmasına karar ver:niştir. 

Ağzmın içinde esrar 
götUrUyormuş 

Umumi hapishanedeki bir tanıd?ğı
na ağzının içinde esrar götürürken 
yakalanan Lemanın duruşmasına dün 
dokuzuncu ihtisas hakyerinde devam 
edilmiştir. Muhakeme, miidafaa şahit 
]erinin çağmlması için ba§ka güne 
kalmı§tır. 

• Su taşımağa gittiği bir evden 
bir Zenit .saaıti -aşırmaktıln suçlu 
Hüseyin, dün birinci ıSulh ceza ha
l ~rı i F e)t huzurunda sorguy:1 çe
kılmiştir. Hakim Reşit, suçl•ınun 
tevkifinıe lüzum görmüştür. 

• Şahende isminde 'bir kadına 
sattığı kömürü ·eksik tartan kömüı~ 
cü İsmail dün birin.ci sulh C!Za•Ja 
-duruşması yapılmıştır. 

hımail, kürnürü eksik tartmaodrğr
nı, hatta yere dökülen birkaç o •r
ca kömürü de, kendiliğinden çuvalct 
h.1 fr~t·nu sc'Yl~miştir. 

Ş.ahitlerin çağrılması için dur.ı.~
ma, başka bir güne bırakılmıştıı. 
~ 13 yaşında Vaıı;il iıs:ninde bir ço 

cugu Ungadaki evine götürerek kö
tü bir harekette bulunmak istiyen 
İ~yıa yakalanara.k adliyeye verilmış
tır. 4 üncü İstintak hl.kimliği tah
kikata el atmıştır. 

• An·don .oğlu Ni'kota i'sminde bi
ri, Ga.La-ta·da, k'.a.pıiçi mevkii komi
seri Vehbiye, Yun·an tebaa.sına ait 
birtnin takip ettiği işi iç'in ·iki lira 
rüşvet vermek teşebbüsünde ,bulun
ml.k istemiş, ihbu üzeri·'le yaka.la.
narak adliye~ verilmiştir. 

Kllltur Bakam bekleniyor 
Kültür Bakanı Saffet Arıkanm bu 

gün Istanbula gelmesi umulmakta -
dır. 

b) Hasım taşlarından birine do -
~' % l ıH\ O tı<.l§l alınıtJk:; 

c) İ(enöi taşlarJndan birine ve 
hasım taşlarından birine dokunur
sa dokunduğu taşile do'kunduğu hcı 
sım ta§l'.-ıı almak mecburiyetinde -
dir. 
Eğer taş almak ·i:n'kanı yoksa. ha 

aım gercık ıdokunulan taşın oynan
masını ve gerek dookunuhn kendi 
taşının başka bir taşla alın n1sını 
istiyebilir. Bunlardan birini seç -
mek hatalı oyunouy.a aittir. 

Eğer a - be ve c fıkralarında 
gösterilen hare.ketlerin hiçbirinin 
yapılmasına nizama göre imkan 
yoksa, yapılan hataya ceza dü~rnez. 

d) Hamleyi yapaca'k oyuncu bir 
kaç taşına birden dokunursa, hasım 
dokunulan bu taşlardan hangisini,. 
.oynanması lazrm geleceğini ·Ster 
me'k hakkına maliktir. 

Bu taşlardan hiçbi,-1 nin nizama 
göre oynanması iıtlkansızsa bir ce
za düşmez. 

e) Hamleyi yapa.c;rk oyuncu has 
mın birkı:ıç taşma bir+den dokunur
&a, bunlardan hangisinin alrn.nasr 
lazım geleoeğini yine ıhasıım göste 
rir . 
Eğer bu taşlitr'dan hiçbiri.sinin ni 

zama gt)rc ahrutla6I hrikansrzsa bir 
ocra düşmez. 

Not: Bu gibi hallerde eskiden 
çok kullanılan şahı oynamak ceza
.sının müm'kün olduğu ka::hr kaldr 
nlması hak:kmda arsıulusal şatranç 
federasyonunun kararı ta:namile 
yerittdedir. 

Meraka değmez .. 
Yorgunluğun boş yere ola

cak! 
Senin de bana güvenmen ge

rek ... 
Diye ardı arkası kesilmez bir 

sürü lakırdı etti. Fakat, Güney 
kesti attı: 

- Bankadaki kasayı ve ban
kalardaki para hesabını görme
den, bilmeden, incelemeden se
ninle ne barışır, ne de bir sani
ye yanında otururum. Bu gect! 
burada senin karın olarak değil, 
bir konuğun olarak kalacağrrrı. 

Doktor bu önergeyi yine ağ
zında gevelemek, atlatmak yo
luna sapmak istedi. Fakat, Gü
ney bu kez daha ağır bir şart 
koştu: 

- Hem seninle barışmak için 
bu kadarı da yetmez. Note.~en 
bir senet te istiyorum. Senedin
de: Kanından gizli hiçbir şeyim 
olmıyacaktır. Böyle bir şey ka
rım tarafından görülür görül-
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POLiS 

Limanda beş k şi 
Denize döküldü 

Dün öğleden sonra limanqa bir de
niz kazası olmuştur. Eminönünden 
kalkan Mehmedin sandalı köprüy~ 
geldiği sırada Kadıköy iskelesi önün
de Moda vapurunun pervane sularına 
kapılmış ve devrilmiştir. Sandalda bu 
lunan Denizyolları amelesinden Ali, 
Bekir, Tevfik, Hasan, Ahr.;et, Meh
met ve Hasan denize dökülmüşler, 
etraftan yetişen sandallar tarafından 
kurtarılmışlardır. 

• Eyüpteki lastik fabrikasında ça
lışan Ali, Cemil isminde bir amele, sol 
elinin parmaklarını lastik ezmeğe :nah 
sus silindire kaptırmış, Cerrahpa~a 
hastanesine kaldırılarak tedavi altına 
alınmıştır. 

• Cibalide oturan inhisar deposu 
amelesinden Cafer, evvelki gect bos
tan sergisinde otururken, yanına ge
lerek hakarette bulunan Zcynebi &us
talı çakı ile muhtelif yerlerinden ya
ralamıştır. ikisini ayırmak üzere ara
ya giren Şemsi isminde birisi de ou 
arada sağ kolundan ağırca yaralan
mıştır. Suçlu yakalanmış, yaralılar 
tedavi altına alınmışlardır. 

• Eşref kaptanın Derviş isminde
ki yelken gemisinde çalışan tayfa Ha 
san, Mehmet ve Ahmet isminde üç 
kişi, on gün önce memleketten ıön
derilen balığı yiyerek zehirlenmişler· 
dir. Usü de hastaneye kaldınlmıştir. 

• Eyüpte iplikhanede Ahmedin 
mensucat fabrikasından dört harar 
yün salan Çanko şüphe üzerine yaka 
lanmıştır. Yapılan tahkikatta bu yün
lerin Salim ve Hasanın yardımı ile 
çalındığı anlaşılmış, haklarında tah -
kikata başlanmıştır. 

Yunanistan, Romanya ve 
Polonya ile müzakereler 

. Yunanistan, Romanya ve Polonya 
ıle yeni tecim anlaşması imze1~mak 
üzere müzakerelere devam ec. ıek
tedir. Türk - Romen tecim anlaşma
sı, kuru meyve ihracatımızı ilgilen
dirdiği için .,piyasanın açlmıası önem 
le beklenmektedir. 

Zeytin, tuzlu balık, badem ve ce· 
,.-iz ihracatı ile meşgul olan tecimen
ler, bu IT\a.ddeler üzerinde Roman
yaya olan thracaturuzın artacağını 
ummaktadırlar. 

Bakırköy çimento so~yetesi 
yine toplanıyor 

Bakırköy çimento sosyetesi genel 
heyeti, üçüncü defa olarak eylulün 25 
inde fevkalade bir toplantı yapacak
tır. Bu toplantıda yüzde on hisse sa
hiplerinin teklifleri ;örüşülecektir. 
Bu teklifler arasında şunlar vardır: 

Fabrikanın tatil edilmesi. Şirketin 
emvalinin satılması. Memurların ve 
müstahdeminin dağılmasını icap etti
ren sebepler hakkında idare heyeti -
nin izahat vermesi. 5 Mayıs tarihli 
bilançoda gösterilen 28,740,75 liralık 
noksanın kimin zimmetinde kalmışsa 
tetkik olunarak aleyhine icap eden 
teşebbüsatta bulunulması. 

Verilen malumata göre, önümüzde
ki heyeti umumiye içtimaında v,.-• 
idare heyeti seçimi de yapıı-ııktır. 
Bu toplantının çok mÜP_..cışalı geçe• 
ceği söylenmektea:-_ Aiıı ____ _ 

MıP'1·a tutun ihracatımız 
arhyor 

Memleketimizden Mısıra Hasan· 
kef tütünü ihracatı günden güne art
maktadır. Son istatistiklere göre, 931 
yılında memleketimizden Mısıra 104 
bin 3 72 kilo Hasankef tütünü ihraç 
edilmiştir. Bu miktar geçen yıl 207 
bin 120 kiloya çıkmıştır. Buna muka
bil, diğer memleketlerin Mısıra olan 
tütün ithalatı azalmaktadır. 

Limon darhğı yine var 
Son günlerde şehirde gene limon 

buhranı hissedilmeğe aşlamıştır. Li
mon fiatlan geçenki yüksekliğini 
muhafaza etmektedir. Yerli limonlar 
henüz piyasaya çıkmamıştır. Esasen, 
memleketimizin limon istihsalatı, ih
tiyacın ancak yarısını karşılıyacalr 
bir durumdadır. 

mez aramızdaki her türlü ilgi 
bitecek ve o her hakkına sahip 
olacaktır diyeceksin. 

Genç kadın doktorun bütün 
benliği fü;erinde yeniden kurdu
ğuna akşamdanberiki deneme ve 
smaçları ile güven bulduğu ege
menliğini bütün görekisi ile yü
rütüyor, sözlerini kesin olarak 
söylüyordu. Fazıl baktı ki, ne 
söylese daha iyiye değil, daha 
kötüye, daha ağıra gidecek ve 
Güney aiangle bir sistemle yük: 
lendikçe yüklenecek. Kendisı 
de tıpkı onun gibi, fakat sert ve 
bindirici bir taktik yerine uzatı· 
cı ve yıpratıcı bir: taktik aldı. 

- Peki karıcığım, sabahleyin 
bankaya gideceğiz. Kabul! 

Dedi. Bunu söylerken de 
şöyle düşündü: 

- Sabaha kadar 
ben onu yumşatır, 

nasıl clsa 
vazgeçirti-

rim!. 
Fakat, vazgeçirtememek ih· 

[Arkası var] 
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Harp olursa 
Hep birden 
Ayaklanmalıyız 

Tayyare Piyangosu 
kimleri kazandırdı 

1 

Güreş Balkan Şampiyonasına 
iki gün kaldı 

[Baıı 1 incide] 
kaldırclılmı mifahade " teapit et· 

Talilıliler Anlatıyorlar 
mit •e .-yetenin ... aen bütün Tayyare piyanıonnun dünkü kqide 
dün1a11 içinde toplamadıimı IÖJ• sinde 35,000 lira olan büyük iluami· 
liyerek demiftir ki: ye 29846 numaralı bilete iaabet etmif

Ulusal Takım Seçmeleri Nasıl Yapıldı, Jtrtık 
Minder Dışına Kaçıp Yakıt Kazanmak Yok I 

.. Mapmıam etrafmda çolr bot tir. Bu ıuretle bet on aile daha ıevin-
1a11dal1e Yardır. Bunan daha fasla dirilmİftir. Şehrimiade bilJiik ·iJua
olmamaunı arzu ecliJOl'Ua. Banpn miyeyi Tophanede Dikimevinde çah
tehlike19 siım.U herkeai tehdit et- pn 11 kifilik bir ırup ile Hama Ec-

·~~~ili:: Lal.--- 1--=•t--=- --Lt A depoaunda çahpn ır~ ft 'it
a-. - " .__..., ..... - ........ ...- li caddelinde 49 numarada oturan 

taahhütl..min ifumcla hiçbir deY· Şiikriye ka.nnmıprdır. Fnaiye Ha
let ön&acle Pcü yettiii kadar ir- d da 40 Ura- ... ı-~ 
kilmi•ecex.:-: te..nt e-:. her türlü an ecza epoaun ı- ~-

, ..... '· _.,, ken dün labü ifine nihayet •erilmif, 
....... d • ......-...~ 

'ak .alaa Balun .... ı "".fı ·· 
IDaçlanna c.....- ... .... 

................ c ..... . 
~V'.-.ı•··~ 

,....... ... ç1an1 .. -~ ._ ... ,....sa u1...ı ta' 1aam 
~ ıi ı Ilı M41_,.m • .... -. 
1 w.. tekilde )'&pılm• - .. .. ... o! • Jl&t .,_ --· • cyı 
ltlııa W:,6k bir lııail •eril •..-.. 
...... bal.......,..k. 

Qint feci...,....... .. ... 
lhc isi itibara ....., ohul!DI 

e::--===ı FY'::ı: 
ta bulunan aüretçiler arum

~ aeçme müı.ı..kalan ,apbra"11 
!119 Jll&abakalann to1111cunda • 
_,. sörilealerclen alueal takımı 
~ bulmmıaktadır. 

E.,,.lki ütu11 Japdaa ba MÇ
._ lllliile'>+•lan aiiHücle11 bat
~" sece seç •akte kadar-. 
"ittir. Fecl--..yondaa .Seyfi " 
~ ile latanbal airet ıa.,.ti .. ,, ... ı-.n .Hakla öailld• 'bu 
~ ........... Japdclıimı anlata-

.. Kilo: 

......... 

ailiha müracaata, paktın meYIİm· falrat 811eden IOIU& 3,500 liraya b
ua •81• faydUIS her türlü delif- vutmuttur. Bayan bir ev almak ve 
meaine, aı...ı ihtirular doiaran bir de dükkan açmak fikrindedir. Ko
her lÜrN hikGmet pnpapncluma CUI kunduracıda • 

"7-t.~ıü clelifiklik tal.. 11 ldtilik ırup J.CÇen k~dede de 
iti, yaJcıalar" bu •akıalann ..., • 10,000 llrahk büyük ikramiyeyi ka
IMet aünakaıau ile ispat edilmeli- nnmqtı. Ortaklarm bir kamı bir ma· 
clir. Biaaat pakt bu imlrlm kalnal kine alarak birer atölye açmağa ka
ecli,_. Fakat bu delifiklikl•, faa. nr fthniflerdir. Arkadaflarmdan bi· 
kikaten lbıın olclaiu takdirde ,,. rer lira alarak bu ırupu tetkil eden 
miilait Yakitte ppılaahdll'. Keaa lluatafa diyor ki: 
bu clefitiklilder kabul edilmeli, "- Otedenberi kendimüe bir ik· 
_ __. '---- fi · ramiye çıkacağına inanarak her ay 
.una J•Pbn-alı, bir tara 1 IC· 3 • 5 bilet abyorduk. Geçen kefidede 
raatla detil, -ı ..... ile, harp... 10,000 lira kazandık. Bu kqldede de 
T• laarp tehclicli ile clefil. barqçd Türk Kutu biaım meıut vııvamın 
•udalarla ~· Uluslar . _,_L ,
Soqetesi iyeli t!Matl..UU fU nok· 3,500 liraua bir keae buUtı.., 
tada •-•a. ettiımeliclirler: E- Kuanan diğer numaıalan maile 
ier, annıhual .ı..ıellletlenle bir taınif edilmit bir halde apiıJa yan• 
U- UJıim-. .. a- ı.,it • yoruz: 
dilmelidir. 35.000 llre kazanan 

Din ,MriııtJw .. ,_ Ro,,..,. ~ - · aunc1 .. ......, •--• ka,. - 29849 
naıldana tenü ..... teline temu 

Alır alet 
NMDUt: Çoban Me~. 
Seçil•ı Çoban M.ı-.t (rakip. 

aia) &_.___ H- • 
Şa haWe Tlı4r -= UleJIDt 

Yaear, Saim, Ambralı HÜl8JİD. 
Nwi, M111tafa " tcıl.aD Mehmet. 
ten tetldl ecllilldt bahnnnaktacbr. 

llWer W7iltilii;yor , 

Sırık - Huber (Avuaturya) 3,91, ecl• a-v-. ...... tenin a,....ı 10.000 tire kazanan 
-a. alm (A ) n .. ikı.cll Sa ,,.,. Wr toprak .... ıelİ olmaktan 
ur 9'Uat~ ' ~ ra • -=-ade, ---... bir meaele olda· 9998 vJr (İtalya). -~ 

Di•k - Guttlbü (AY111turya> ::...... ~= .:.:::_ -:.:::!i 1000 llre kazananlar 
45,45, i:kindi Janos (Avusturya), il- ltir telMlr•• teklif etmiftir. 374 540 19649 29966 
çüncil Hareuç.iç (Yuroalavya). Sr a-r. ...,_...,. kiı 

Cirit - Kuat>wuer (Avuatur - "...._ hfildmotti, keneli -..... l500 llra kazananlar 
.,..) 68,93, ikinci Testıa (lft.lyu), .., .. taWd'rata İflİrake lauınla-. 1153 1426 7283 7742 10614 
üçiin.cü Beısonta (ltat,.). lsı dr ..... bu tahkikat. Jai • 10053 15031 HU7 25388 25626 

Genel .twıJfte Awıtuf'Ja fll pa· _,.. .. W9Na albnd•ki arui •• 27352 27842 28112 
vanla birinc'l, ltalya 19 pantıla 1- 4Mil ...... w• miltwnlekele- 160 Ura kez•enlar 

Vl;ranalıJarla yapbğana ...... kinci gelmlftir. v,~Jar 65 pu- .. • ..... ............. 3216 5345 11816 11242 17820 
lerd• ........ .._.akalan taba • va.n almıtlıardır. m_ ... ___ .. a-ı-ı-: •--=ı .. -.:-

202
a. 

28 lqbna miacler dıpna k~a ._. ..,.. ._.. ---. --.•,........ 18281 19446 19810 vv 2 76 
diad• de bahaetmiftik. Fenerbahçe de u-.... ..., ................ m.u 22153 22243 23838 25762 22569 

OireDcliiimiae sön 1ec1....,.on, ==-"8iclea teJ'it ....._ 28442 29631 29642 29571 29672 
be,...ımilel f.t......,.,_. kararma B b 1 Sir 11oare•c1aa ..... Çia ......_ 100 lira kezananlar 
..,..... ..... ,. laMlal> e - • .... e r a e r li ...... - .... k... aut 11 1872 2380 2927 3742 3884 ..... ..w..uu 8-8 melnye ÇI• L-L... .. t 4283 5072 5477 5799 6035 

A--&1.-- L-...&! J• ...... J Jl"o .......... Dil• _......... -- o • 1 6660 7073 9152 9189 9530 
..._ ....... t11tma k..- sirelçi- iaviçreye çok kuwetli kinci toplantıda Habet 102ıs 10214 11654 18189 u802 
ı.r ıam - Uatardala ....... • k der si s8 redl 13905 13985 15329 16554 18'163 
JWiflf- Mnwlderclir. ~ı·~bilir tak1m götaroıece..,. 19 2i:"1Jiit .~ 21993 = iiliift ..._ ... rai.ı11411~ ~rr n44t ~;;;re 

hen lıviçreJe ... et eclildiiini Teklett A•ariate fimJiki anlatmaz &O tıra kazananlar .......... ,....., .. ecnebi SÜ· 
"Kil- IMtlan llkqtıkça mineler 
dqına ka~arclır. 

Romen takımı geldi 
Ltanltul, 11 A.A. - •ikan aii

Nf pmpiyoa...-a Raaaanya11 
hımil ec1.- aint ekibi, a ...... 
ya ~ ile bu ..hah f9hrimİH 
sehiit ,,. ........ ....... •fbr. 

Romen eldhl 111 alnKD...ctea 
..... kbptir: 

Nllllo Pejar Yaaif, 81 kilo Gör. 
Pi frncW&,, ti kilo Boriov'an Fi
U.. ft kilo Bati Valantia. 79 lülo 
,.., ,~ 17 kilo ŞvitMD-

IMrs A ....... 
Afwı Ş....a Kııa,.a.. Ya.- eldlti ... :rarm ..bala Daç 

:J& ......... u. ....... . 
Yugoslavlar 
Q~ancoıaıe kllklılar 

Yuİ-IBlar, Altmcr Ba'rkaa o
yunlarına sancterec~ded tekımla • 
ruu IOft defa -.. bir deneçten P
~ ilsen ..nzuıııuı büyük bir 
•tled.lm bayramı '&Mıı'lt'mıtlardı. 
Anatul'ya .,.. İtalya cibl çok ktıv• 
vetll birer ta'krma malik olan mil· 
Jetlerin ptrddıtı ba mtt.lır&ka1u-
41a Yqıoellnıp ~bclllii• mımıt
tır. JIMımfUa. ltltlya 11• A•'11tıır· 
,.ıııara Mfenuk etıa:lıllk iclcliaında 
oı.m,..n YQCOll•h.r, Ceııdi dere • 
celorial Jdoa'trOl ederelr. 110nusta. 
meamıan s&aUlırmektedirler. Hele 
100 metre mlniah Jquda Orta Av
rapa pmpiJonu A~ Lelt
ner'ln ıenc fllDPlyonlarmm tvanovis 
wafmdan -tıOp ııctlbesl Yu· 
paylan pek enin.dirı.11iıttr •• 

Bu mttabüllarda abnatı teknll 
1'0Qaslar ıunlarclırı 

100 metre - Roni (İtalya) ıı, 
CldnCi Bauw (Yupllıv), ilçUncil 
'llui (Yuptav). 

400 -. - Raper (Anmarya) 
SO. lw.s .._taelli (!lt&lya), tlçla
cll 0ooteo. (AYllltUr,,). 

1500 m. - llutl'Q'nl (ltalya) 
4,1.2, bel Vdnsl (Anaıur,.ı), 
IÇliıctı ırrıq, (Awatury&). 

5000 m.- Beti (ltalya), Udnd 
de P'loranti (ltaı,..). ttçüııctl Bru1r 
un (Ya.,..v). 

110 m. ~ - İnnoviç (Yılp. 
lav) 15, lkbacl Le1tner (Anaturya), 
~ wnıa.71r (Avuatur)'a). 

Olemplyat ~ - Avuaturya 
3,34,4, ikinci ~ Gçllncl Yu • 
Coll&Yya. 

Y'Ubelc - Bortnyl (ltıalya) 1,15. 
i1dnd T.....U (İtalya), Gçüncl Plan 
berpr (Avuaturya). 

Tek adım - Tmlbay ~lJ&) 
7,11, iJdnc1 ~flO (İtıalya), ilglln• 
el Pıanberaw {AYllltur,.). 

J•Sllllfbk. bkta Habefiatanın durumunu anlat 97 240 333 440 589 
Dün bu hmuta dala& ....ı. ma- 1D1ft banp bulaaclırabilecek hiçbir 728 798 952 1218 1799 

limat almak here keadİIİle aö- teJ IÖJ'lemiyeceiiai temia .... :. •e 2058 2280 2331 2344 2367 
riift6iimüs GiMt 1dü1Ri iclancile- Habetiat•nm elm-omik "-;.;::_ • 2620 2684 2696 2785 3292 
rincl• bir sat W-~ eöylecli: aal eniyeıiai ,;ilueltecek laer tek· 3459 3682 4291 4316 4445 

- Senet takımı l....aı ula sel· lifi .....ıeketia -san itiltara ala. 4528 4820 5162 5202 5382 
.up ..... ,..........,. .. biai caı- ~Jeniftir. 5457 5458 5567 5508 5509 
lniçreJe ça~ barada Habet deleaesi Hahfiıtana bir 5816 S847 5718 5924 6181 
sörd1ild-' Tirk ,....._ ..... ta•kik kamUJonanan söacı.w... 

C .•.,; LL. t .... • L.-L----· M-. -!-.1 • ,. _. .,_.._. .... -ı .... ılteniı, eün:ıiliie ,tema ecle-
emifti. nk ~ ciaayetin ortadan kalclml-

Biai .. ....t .._ Gnı1rat'P8ft idi ... İlin imparatonm ·~ ula
lriicllr .. s...tten .. ldm.e seçen laat ~ ...... lr.ta ol.1..&...- bil.1:-:. 
AY111hu7alı bir fatbol..._. tafti. ~Eter harp ;~~ ;.-.;:: 
J9Iİ üaerine biai çaflraup. lhl ll'klar Affapa mecleni1etine 
fatbolca, ~......._d_ biriai - • .. .. İaanlarmı kaJIMdecelderclir 
kiden tanıchiı içia Gruhop...,... ........ ... 
Jalıus bisim a..._lai nrmiftir. HU., clel .. .a ltal,aa ittiham • 
Fabl w. lmçn ldtblM 7Uclıiı- ...._ tahkik ;..;.. bir L-=
mn cen.pta ı.a teklifleri ..._ aönclerilmeailMl;-_.ar ~8': 
miiftenk laareket ettilimia F_.. bet ~ kana balaımaa
.. ile bin birlikte :FA ...... t.. IDUI W- IMitaa iDeanlann kalbi-
lildsi ettiiimiai. ·~ ile ne -~ etmif " Habefiatanm 
~ ...... llialatelit bir ta- Uhular ~ aiivencliiiai 
ima haliade aideceiilaiai ~...... ··~ ••erini bitirmittir. 

F_..ltçatin W. maMNli çık- O'Aclaa 1011ra Awat.ya " Ma· 
bit taWirde 1Matka klüpltrd• " car ~.._ IÖs almıftır. 
beHd d• Gala--...7daa bir mi· Maear~ , ....... Taaezoe 
dafi -.....ti elit' ı, ...... Ancak ...... 4ilrlratilli çekmiı, aillla-
ltaalar, ~- aeleak _... •la-. asmlıldann koranma-
6--- laalledileoek ............... • ..... ..... çek-it. ailihua 
H• ....... ....,_, ..... ııla.ia 1-- ...,_ • ._ 9t1hpaadılmı 
tak-• çok kenetli ........ iti- kvdrt i!t "k ~den Macariata-
- ed~ Çlaldi ...,_ P...- - ....... ai••Mialilia fasla cle-
ltabçenin ...-F~ • Ga- ........... linl alJ"Wiktea IOD 

.., -'atelltiMt Serveti iltllte • .... hwmlMla t.alalk aillwa• ,......- inip••• çok i~ bir tetir ..... e.w1r1.r .. daimi u ..... ................. -..... , .............. .,..... ............ 
elan ~· ... _ ... . 

Otomobil~ b lklet ~ ~~ ...... ':i:ri ":; 
Y • r ı I • r ı ,.,...... ...... 
Hw .- _..., ecln.. 41, nobil, ltatr•n'ar IZdtl• 

Waildet " matNlr•et 7uqlan ı. a.... il A.A. - S-..a Hoa· 
--il .,..... Ha... "·- .... c. .. ,eııleld IÖJ'lni -·ti• 
mı f•IMe ııt*' n' '*· Y ...... , pk '- itil' teeil- ppalfta'. Gue
ı.m., ... ~ ~ w. ... ~lefta kiçlk bir ........ 
pm IOO _.. U..W..e~ _. ~ tefainis ftllDl"lde iktifa 
Wacalrbr. Otcaolnlle ,... ., • ...eki ....... 
nclıaıl ._._ 10 ..... ....,._ Y.a.. Giınale cl'ltalia put .. 
almevu ... ......._ •Yl'lllil W. tri- li .. • 1n itia J'&pbiı Utlıkta 

ltiha "'7 ...... ~r >!'"!~· =..:· ·=:!..~ı: .. ::.: 
1 

itilifairis hatb huebtiai Wr .... 1 DAVETLER .... t8Jit..U,.,..,. 
· T...._da.u,.Grlda 

11 ~·eı 931 "J:J' • .... ........... c ............ . 
amatirleN açık ,._ ...... k ... L~ W ~ .......... 
,.uı.. tepik -•'"'lrelan ..-. l..ı -.--• I~ .............. 
.. t 10 da Motla -...... ppda- laer u-.adaa ...._ uimkarchr.., 

caz.ı ..aclcleti 1.._..,.. ............ Muaabllnl H8beflstenı 
• _.... ... bhnqbr. .. . ,.... ltgalden vazgeçmiyor 
aiıeoekl.U. iN IDiclııılet ignüirlo C-ıwe. 11 A.A. - Betler Ko
..,_ t,..w.. tloke. .,.... Tw miteaia clia •kta-ki koa•ıs •••· 
.... alncaat .,ı-ılırt WWirl- ~ _..., uı..ı.r s..,.teai p
•· ...... MAin ... ... Wiler. 

6386 6413 6459 6579 6620 
6673 7150 7205 7213 7349 
7420 7524 7728 7823 7832 
8227 8236 8781 9115 9444 
9520 9730 10145 10205 10419 

10428 10523 10535 10768 11774 
11926 12071 12280 12255 12957 
13061 13004 13012 13167 13414 
13587 13613 13998 14014 14154 
14248 14597 14610 14773 14903 
15023 15138 15170 15454 15986 
15953 15833 15885 16163 16396 
16312 16502 17025 17192 17346 
17568 17649 17687 17825 18037 
18146 18282 18296 18244 18539 
18741 19019 19360 19221 19688 
19727 19793 20028 20288 20490 
20567 20735 20857 21030 21056 
21057 21274 21389 21858 21976 
22198 22202 22780 22708 22973 
23091 23503 23541 23623 23193 
23693 23846 24099 24243 24411 
24469 24715 24873 25009 25437 
26048 26865 27106 27171 27674 
27787 27856 27833 27941 28235 
28324 28367 28530 28563 28973 
29038 29110 2913.7 29101 29514 
29613 29802 29982 29960 

30 lire kazananlar 
6 133 220 578 

642 664 697 807 
1014 1059 1122 1149 
1299 1352 1491 1640 
2198 2214 2262 2514 
2682 2730 2733 2761 
3371 34!5 3747 3838 
4135 4454 4468 4486 
4607 5489 5522 5542 
5599 5794 5845 5768 
5975 6058 6085 6373 
6913 6932 7243 7447 
7710 7896 8139 8417 
8877 9139 9205 9297 
9624 '885 10127 10123 

10600 11015 11461 11455 
11442 11526 11529 11831 
12466 12680 13314 13298 
13204 13184 13516 13561 
13832 14093 14212 14338 
15064 15238 15250 15470 
15880 16055 16099 16391 
16293 16402 16517 16564 
16792 16867 16923 17125 
17426 18082 18198 18581 
18889 18880 18958 19291 
19335 19340 19488 19545 
19717 19842 19966 20083 

=lw.•m 22633 22741 22974 23060 
23349 23511 23832 24249 
24567 24673 24900 25258 
25377 25428 25515 25518 
25755 26065 26457 26741 
27256 27102 27331 27315 
27690 28139 28076 28464 
28486 29093 29167 29039 
29334 29456 29473 29541 
29900 29926 28976 

625 
951 

1288 
2048 
2542 
3251 
3967 
4576 
5575 
5860 
6333 
7632 
8573 
9451 

10393 
11486 
12201 
13164 
13602 
14861 
15739 
16241 
16650 
17252 
18699 
19352 
19685 
20082 
2G1a.s. 
21'41'4' 
23163 
24586 
25310 
25720 
26857 
27617 
28484 
29328 
29659 

a-ı.... lıir müa ıııi& din tık
fUlt h•üa hiçbir taımlat alma • 
.......... aöJlmliftir. 
lngillzler in Maltad• hezır·ıa 

Malta, 11 A.A. - Nearalia ••· 
para ..... ,. 1200 ...... 140 aii· 
H7 " tap " cephane çakanmfbr. 
Zecri tedbirler mese.esi 

Roma, 11 ~A. - Giornale d'I· 
tali& aueteü. · tennia lta11a· 
,.. 1rarp ucri · • abnmau 
~~ F~da 
brq1DU1 Y•Pbfl 
taSTik .... Cenevre. 
deki ederek di • 
JWkh 

••&atbea p..._. sueteleri bite 
Fl'Ula ı.;oteN ile beraber Jiri• 
mMili taWii• laailterenin Ana· 
padald .,..... .... filni Ye hatta ... , .. ,.....itile··--~ 
ti tısWkJW laakiki bir ~taj teliJE;. 
ki ... ,.,. terecldit cöatermiyar • 
tar. 

ta;iJterenin ba kadar hararetle 
~ 9erefi ile hiçbir ilp 
miiclafaa ettiii menafiin Uluıw 
,..tm. Ba menafi, -peryali ... 
... antifqiatlikte •• petrolcalakta 
aranmabclır. 

imparatorun armaOanı 
Acliaababa, 11 AA. - Mabet 

İllqtaraton. Harrardaki ösel mali· 
ki.,...;ni lrwılhaça aımaian etmit
tir. 

Frenaez gazeteleri 
na d yorler 

Parla, 11 AA. - Bu aabala çıkaa 
Paria suetelwi. LaTal, Samuel 
a ................... ~ Samuel 
......... ........ eöyleviDe bii-
,. lair 6- nrmekteclirler. Fa• 
Irat. bum aalaftinna İflerinia u .... 
1eJitiai açalı bir bedbinlilde 'kartı· 
lamaktaclır. 

Ecl.o de Paria, Betler kamit•i· 
nin menli s•yretlerini b1dettik· 
ten ..... •aciimle dİJ• ki: 

Karbla zamanlar ,.........akta
cbr. Zira, hant için W,.le ....... 
...... yapmak kabil olmaclıjl bir 
clereceye k a d a r ,.adatrhmkta .. Ulular.., ... lyelwiain ... 
..ıiyedori ~ he ...... 

-- illtPellil\ 
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Dünya Gazetelerine Göre Hidisele r 
GUNUN MESELESi 

Habeşistanın • •• •• 
ı çyuzu 

Habeı imparatorunun 

J !lu.ıtratt!tl Lorld.on Mtfuos'<lan .1 
Macar gazetecisi La.dislas F.aııa -

go bu adla içi malftmatla dolu bir 
kitap neşretmiştir. Medeniyetle 
~rili'lc a:rasında bocalıyan bu me;n 
leketi idare merkezi olan Addisa
baba 'dan tutun da en ücra kögele
il'İ'n-c 'kadar .g~zımit olan bu gazeteci. 
11in hasıl ettiği intibalar hem ye ... 
~iliği hem de ince görüşlillUğü 
uibatile .çok mühimdir. Çok yakın 
da uzun lb.iır ısavaıa alan olacağı 
muhteme'I oban ı...., memleket hak ... 
•ında <afağı yu ı ıh:piniz.iın deı 
malüımatı çok ıtHMsandır. B'U ıiti ... 
barla Ladislas Farago'nun "eri 
~ok istifadelidh. 

Habc.§iatan birço'k ıı'klaırın karma 
karışık bir halde biribirine girift 
bülunduğu bir mcmlc'kettir. lda .. 
.reyi elinlde bulun.<funn sülale Am~ 
ilana kabilesi.diır. Bundan .onra 
'\4) milyon tev.abii ile Galla.a kabi
lesi gelir. Gura~ıa kabile"Soi bizde 
çıngenel-cre muadil "'e eairlerdenı 
bozma eaı aşağı tablka.dır. Di~eır 
birçokları arasınclı "kara Yahudi
ler" diye anılan Fallaahaa'ların da 
eski müsevi bir sUlileye menıubi "" 
yeti-eri idıdia olunuyor. Dana•kils veı 
Soımalia kıabilel~ri beyaz ı-rka karş11 
hiç I§ınamryıan en "yabaniler arasın• 
dadır. Bu kabilelerden bir çoğu kra
ıhn iktilsadi lr.alkmma ve mcdent 
in'kişa.f politika"Sma. son derece mu 
ariz.dirlor. Bu itibarla bu karma kaı 
l'ıJık malları bir cn:.istevliye karşrı 
ıtefkilidıandırmak hayli bir gUç İJ 
olduğunu kolayca 'ke'Sti~biliriz. 
IAyni zamanda bütün in.bile.terde 
yabancıya karşı ıderin bir kin bes .J 

ılemelerine mukabil isti'klil için det 
ilÖınmez bir a~ ıduymaktadITlar. 

No. 126. 

lcaıur .,. lcı• 

Taıbii kayna'k bakıınındtın emıaaL 
lllZ derecede ~ngin olan bu meımle 
.kette refah aevi'yesi akLa hayretı 
19er-eocek kadar 'lıflğtdıT. MemleıkeQ 
te umumt deneceı'k kadar yeglne. 
ha.talık mide ~luGanıdır. Bunaı 
mukta.bil babetlilerin aldıklaırı ya .. 
ralardan ço'k çabuk ilyilqtildui Te 
uzun müddet tedaviye mtılıtaç ol
m:ı d ı Vi arı da muhak'k.aktır. Hem 
çok ıeski hem .de ın:>dern silihla.rlaı 
ölünc:iye kadar barbetmek iktidarmı 
dadırlar. SU'l'Uzluk, )"OKsuzluk ~çinı 
de kalacak olan Avrupalı müstev
lilerin brıılap.caklarr ta.rth.r sonı 
derece ağırdır. Ayıni zaman.da dağ 
lı'lr kısımda•ki irtifalarda hava taz• 
yikinin fıazlalığı da Avrupalıları!\ 
faaltyetlerini eon derece güçleıtir .. 
mıüt~dir. 

Habetiıtanda kilisenin oynadığı 
rol çok mühimdir. Kraldan sonra 
Habeş kiliusi ruhani baıkanı A .. 
buna gelir. Tuhaf bir teaadiif ola• 
rak bu b:aşkıan Mçbir. ıza;ma.n Ha.bet 
li ıdeğil, bir .Mısırlı.dır. Bu durWl'I 
mühimdir. Çün'.kü hem impaırato .. 
l"Un in'kip.f programına hem d• 
harp ila·n hususundaki alttan a. 
lan politikasına muhal.Htir. lslam 
unwru da heaa.ba Jı:atıl~ak lb~ 
&elir . 
Ha'kluında birçok teyler ;duyu • 

la.n uir sın.ıfma gelince bu m~.eleı 
yi bir Avrupalı kaıfası ile nı'ltal~ıı 
etmek yanlı1 BOnuçlar doğururJ 
Habeti•tanda earet aşağı yulnrıı 
kunduracılık Y1Cya .sair işler gibi 
bir unattır. Eıirleri'l'l h~li. bizi 11 
kafamızda e.:uete '&tfetti(iuiz it -ı 
kcncelerle, fena mua'U:lelerle do 4 

lu bi.r vaziyet değiLdir. Bi.rkaç .H 4 

maın evvel satın alınan bir esir ho-

KIRMIZI VE SiYAH 
işçilerinin birinin adını. yazdı, bu ada
mı Paris'te tanıyan bıle yoktu. Pa
keti posta arabasına eli ile verdi. 

Bu işi bitirdikten s~nra konağa 
döndü; ne§eli idi, ~n~ı omuz~':'da~ 
bir yük atmı§tı. "Ş.imdı ıma ~t. 
deyip odasına ı?irdı, kapıyı kıhtledı, 
ıetresini çıkarıp yazmağa başladı: 

"Siz, mademoiıelle de La Mole, 
babanızın bir UJllğı ile. Arscne'le 
Jura'lı fakir bir keresteciye bu kadar 
büyüleyici bir mektup göndermekten 
nuıl çekinmediniz? Hiç gUphesiz be
ni. saflığım için. alaya almak iste
mişsiniz ... ,, Bundan sonra, kızdan al
dığı mektubun en açık cümlelerini 
kopyc etti. 

Julien'in mektubu, ihtiyatlılıkta, 

diplomat chevalier de Beauvais'ye 
bile taşçıkaracak bir mektuptu. Saat 
daha ona gelmişti: bahtiyarlıktan ve 
kendi gibi bir fukara için yepyeni bir 
his olan kudret hissinden serhoıa 
dönen Julien, İtalyan operasına kog
tu. Dostu Geronimo'nun sesini din
ledi. Musiki De bu kadar C01tuğu ol
mamı tı. Bir Tann oluvermi,ti. 

STENDHAL 

enıum xıv 
B i R KIZıN OUŞUN

CELERi 
Doluya lcoJUlll alm17or, bo1& 
lcoyNDI dolmuyor. Kaç ıec:edir 
kirpikli ıörimli lurpmadmı. Tan
n'm I kendimi bir parıl* mı ecle
cetim 1 Onun, onan ıösünde bir 
deierim kalauyacak. Ama ne ,... 
payım? sidecelc, sidlp de dönmi· 
Jecelc. 

ALFRED DK MUSSET 
Mathilde o mektubu 11azabilme'k 

ı~in mfıile ha.yh çar.pıtmıtı. Juli 
en'e hııı d\l)ıc:u&u i1gi, naaıl baıf
lamı' olurıı plaun, •rası 90'k ceç -
memiş .gururu, o kınn kenJini bil
di biksi g6nlllnde tek başına bil • 
küım •Üren gururu yeruıiıti. O aa• 
metli, ı&&kiın ruh, ilk defa olarak, .. 
teıli ıbi.r hisae kendiıni ka.ptımııttı, 
Fa•kat bu his de, gururu yen<nit ol
ma'kla ıberaber, yine gururun do • 
ğurduğu lti'y.atlarcb.n ayrıl;nıyor ,. 
du. iki ay kenıdi .keıtdiıi ile cenk • 
leşme ve veni veni duygular, heye
canlar Mathllde'ift Mltki biltiin .ru
biğ nrlığı.nı taselecnitti. 

Bahtiyarlrğa tr.vuıtufunu sanı • 

HITLERIN MUVAFFAKIYETI 

Almanya ile İngiltere 
Daily Mail'den: 

lnıiliz politikasının Alman dostlu
iunun ilerletilmesine bağlı olması 
lizımgeldiği lnrilterede günden gü
ne kuvvetleıen bir zihniyet geklini 
almaktadır. Bu işin önüne geçmek 
için yapılan birçok teıebbüslere rağ
men kargıhklı dostluk duygularının 
artmakta oldutunu gösteren birçok 
deliller vardır. 

Son iki buçuk yıl içinde Almanya 
akla hayret verecek ilerleyiıler göı
termiıtir. Almanya, komünizmin za
yıflattığı ve ihti!Jfların parçaladığı 
bir memleket durumundan kurtula
rak bugün büyük devletler içinde en 
kuvvetli ve en azimkAr bir dereceye 
yükseldi. Almanyanın kalkınması 
modern dünyanın en büyük mucize
lerinden biridir. 

Bu kalkınma Hitlerin muvaffakı
yetli liderliii sayeainde elde edilmiı
tir. Onun politikası .\iman ulusunu 
bir araya toplamıt ve ona yeniden 
can ve hayat vermi,tir. 

Ulusal yeni doğum itinde bizzat 
Hitler de canla batla çalıımıttır. Da
imi hatipliğin verdili zordan doğan 
boğaz hastalığı eon %&mantarda ken
disini ameliyat masasına kadar gö
türmüt ve bu hldise kendisine kartı 
beslenen muhabbeti bir kat daha art-
tırmıştır. • 

İngiltere halkının en büyük auu
ıu diğer ulualarla olduğu kadar Al
manya ile de dostane geçinmektir. 
İngiliz-Alman deniz anıa,ması. Ce
nevre yolu ile yapılmaıma teıebbüı 
edilen ve nihayet uluslar aosyetesi
nin Almanyayı kendi araımdan ta
mamile uzaklaı~•ile neticelenen 
anlatma gayretlerine memnuniyet 
baht bir tezad teıldl etmektedir. 

Deniz anlaıması Almanyanm hak
lı emellerini tatmin yolunda ıimdiye 
kadar atılmıt en büyük adımdır. 
Bundan ıonra Venıy andlatma•ile 
Almanyanın etinden almmıı olan sö
müreeler meselesi kalıyor. Bu mese
lenin de, dünya ıulhil nıll\Ula kat'ı 
olarıak halledileceği zaman ıüratle 
yaklatmaktadır. 

Harpten önce Almanyanın sömür
ge imparatorluğu bir milyon mil mu
rabbamdan fazla idi. Deniz aşırı top
rakları fazla nüfusuna kıymetli bir 
mahreç teşkil ediyor ve bu ihtiyacı 
olan ham maddelerin yarısını bu sö
mürıelerden temin ediyordu. Bugün 
bu vasi topraklar başka memleketle
rin ve bilhassa Britanya imparator
luğunun mandası olmuştur. 

Almanya bu,ün büyük devletler 
arısında müsavi ıeraitle ıiSz söyle
mek hakkını lrazanmıı bir devlettir. 
Bugiin Britanya devletinin doğrudan 
doğruya mandası altında bulunan 
illkeleri Almanyayı iade etmek me
aelesini İngiltere hükOmetinin ciddi
yetle teemmUl etmeli zamanı &elmit
tir. 

Dominyonlann idaresi altındakile
re gelince, bunların iadeli mesele
sinde karar vermek halda da tama. 
mile Dominyonlara ait olmalıdır. 
Y a1nu katı olarak bilinmeli lbımge
len bir teY vardır. 66 milyon nüfuslu, 
kuvvetli bir uluı'Tı A vrupanın orta-
11nda" l 8 l .OOO mil murıabbaı olan bir 
toprak üzerinde ilelebet yapmağa 
mahkOm etmek imkinı yoktur. Böyle 
bir uluıun fazla nüfusu için nefes 
alacak bir zemine ihtiyacı vardır. Bil
hassa bir denizaflrJ imparatorluğun 
faidelerini tıatmı~ bir ulus bu ihtiyacı 
daha yakından hisseder. 

Denizaşırı yavılma ihtiyacının kuv 
vetle hissolunduğu Almanyada bu 
mesele bilyük bir alika uyandırmak
tadır. 
Başka ulusların haklarına müdaha· 

le arzusu yoktur, fakat Alman nok
tai nazarına göre bu meselenin hal
li Avrupa ve dünya sulhüne yardım 
olacak ISnemli bir iştir. 

Sir Samuel Hoare ltalye'nın ya
yılma ihtiyacını tanımııtır. Bu ihti
yaç ayni nispette Almanya için de 
vardır. On üç milyon mil murabba
ından fazla toprağı ile dünyaya ya• 
yıluııı olan Britanya, denizagm top
raklar için beslenen bu gibi emelle
re set çekenler arasında bulunmama
lıdır. 

Ja giderse sahibinin kıziyle evlendi- ı lda muharrir •kehanet yoluna sap • 
rrile.bilir. 1924 yılında esaretin ilgıaı cnıyor. Fakat çok uzun Ye çetinı 
•ı \iıctrine Hııbqista.n.cb birçok .e " bir vıw.at olaağında ula şüphe et .. 
•i.-rler ~•i• bMlksız kahuıtı. memektedir. l:triim "N aran ,.rtlarr 

Ha'be~Istanr 1kly~ ayt.rmık l!zı'°' 11111 harp tekniğini son de.rece güç~ 
dır. Bunlardan birindsi çok geri. .feştirdiği bu me!Illekette bllrhin so 
ıyU.bek ıhiT 1rtifada çalılar .arasın- ırt'\lCU her gey.den ziyade askerlere 
de yaşryan yabani Habeşlinin mcı:n /bağlı bir iştir. ltalya bu me .nlekıe -
ld <ti, il i11dıi de memle~tıni mu- te genç ve iyi talim görmüş bir or 
de.rn inki§aıfa u1'aş.tırma'k .istiyenı ·du ile gelmektedir. Kun~ı.iı tlırr 
imparatorun ülkesi. Habeşistanda snüstcmleke harbinde tecrübe.li as .. 
ne :Oluyorsa a.f.ka.ında· o var.dır. O ıkerlerdendir. Fakat eiyıa.h gö·nlek
ıbütün öu itle.rde yapaya.lntrdır. ılilerin Kabesiatan'.daki ıartlal"a! a.lı
Büyük oğlu biJ.e onwı politikasına. tık olmadrJrJarı da ır.~hakkaıktır. 
mu~riadir. Hem maddt hem mane • -Onlara mun~aza-u yeın:k ve yah ~ 
vi kayna'klard:r:ı ım."uum olaralG ıcak ver tc:nın etı "?:ı.k llu u iır. lrtıı 
çalıfaıll bu adam ion derece yalnı• ıfa~a ha~a tazvı~ındC'!l son dere
ıcbr. ıee muteessır olaol'chr lır. B'lnlara. 

Habe,fiıtanda İtalya rPOlitin vcı ilaveten harp usullerini bilmedikleri 
gayelerin.e gelince, M. Fııra.go bil' .ve belki de anR:"'~ya~a klan bir dUt 
kaç hede.f zikretmekte.dir. Bunla.T .. mania ıavaga gırışnış bulunıcak • 
~ biri Eritrea ve İtalyan Somali .tıa:rdır. Bu itibula t:enç İtalyanı 

b . ,_ t" k Af "kad .ordusunun yüklendiği vıazife r-ok 
arazısıne ırn::ş ırcre rı ı .fuladır. s 

büyük .bir .ltalyı ~loıniai vücudo 
getirmeıktir. Bir diğer gay~de We• 
ti Shebeli nehrini lcoıntrol .altına a• 
lara.k timali taıtkl Afrika.sınıdaki 
son derece münbit ara.dvi sulaınıılc 
tır. M. Faragıo Taaa göllinde lngi· 
liz rnenafiine lt-alyanların ıd11ku.n ... 
mak ~ellnıde olduklarrna iınıHI .. 
ıma'Jr.!akta.dırlar. Bu mddt gayete .. 
rin haricin.de de Adova hıtikını giı 
bi lbir ttt.m dıe n•zari di'kkate al .. 
~a·k lc:.abeder. 

Bu ftlUıeıaıdelenin netiteoai hakkın· 

yordu . .Ruhları yıhnu, kafalar.ı üs
tün ·ki1meler üzerin.de .on derece' 
kuvvetli bir etkiai (teıiri) olan bu 
bahtiyarlık umudu, karpama çıkan 
baywiıyet ve birtaknn bayatı ödeY' 
hisleri Ue uzun .uzun çarpıt n~ğa 
mecbur oldu. Bir ıgWı Mathilde, u 
bahm daha aut yedisinde, annesi
nin odasına ıirdi ve ondan, gidip 
Villequier'ye srgın:nuıına izin ver
mesini r i c a e t t 1 . M a r -
q u i ı e c e v a p vermeğe bi
le teneuill etmedi ve 'kuına gidip 
tekrar yatftaacınr tav.i-,e etti. Bu, 
Mathilde'in ruhunda, gördüğü ter
biyenıi n aııla.chğı fikirlere riı'}'et 
hieainin, fU •lnlhlı'k, uıluluk .. yı
lan JtYİll son deıpremncai o1du. 

Pena bir harakette bulunmak, 
Cayluı'lerin, Luz'lerin, Croiıenois' -
lıarin kutsal bil dikleri fimi rleri in· 
eitmek ~r'kueun.un, on-un ıg~nHkı -
de, öy~ ,pe'k bir nüfuzu yoktu; o 
gibi adamların lrend.iıini anlanıla' 
rına imkln g6remiyonlu; onlara bel 
ki bir aratiı. pir topr.ak almak için 
danı1tM>ilirdi. Asıl ~rkusu Julien'• 
darıltı:mık, onun gözünden düfft'C'k 
ti. 

"Hem, kimbilir? o, yaradılıtı yillr 
•ek bi.r aodam gibi gözüküyor am.a 
belki ,hiç -te öyle ıdefildir.,, 

Mathilde'in en nefret ettifi ,ey. 
bir JManın kendine mwus bir dil
f&nflşll, bir tıaıbiati olnı~-nuı idi; 
eta.fmı atan o lfilze-1 delikanlılar 

Haıbeıiatanda h;ı,va kuvvetlerinin. 
ıgöreocği iş çok mahduttur. İ'llıpa • 
.ratıorutn atkerlikte .akıJ hocaaı h ... 
.veç~i Generoal Vir.;in'in fikri böy ~ 
le.dır. Muhıum~tın ilk başlı}"lllOağıı 
Ogaden villtyetini gezen M. Fara .. 
•fO bura.larda arazinin aon derece 
müşkül olduiunu görmü•tür. BU
.tün arui bir kum ç~lü halin1e, ıu.-
•uz ve yabani in!lan ıve hayval:tlarla. 
ıme9kundilr. Sıcak son dere-cede o .. 
Jup barınacak en ufak g3lge bile. 
yoktur. 

da ,bulduğu biriclk kusur da bu idi. 
Onlar, modaya uymıyıan veya u:rJu 
tunu sarup oda yine aykırı kal:nak
tan kurtula. nıyar.ı h:r bar~ 1cti oda 
lı edalı ah1ya aldıkça, kızın .gözün
den bir kat daha d'i~lyorbrJr. 

Onlar yi&it delikanlılırdı, 4nna 
.11te o kadar. Mathi1'de: "Hem yiğit 
tikleri nedir ki? ıcliyorıdu: düello e· 
derken yiğit; a•tH düello dedlldeci 
de artık t'!•if.attan ihuet. Her .şe -
yi öncedeı;ı biliyor, insanm düşer
ket'l ne .cfryeceği bile kestir~'Lııu,. 
Çimene boylu boyunca uzanıp elini 
kalbin~ götürecek, haımunı bol ke
ffden .affedecek, sevgilisini bLr a
n.cak. Bu ıevgili ıde ç.otu .zaman 
uydurma.dır; sah.iden vana bile, ıi 
sin akiüiünüz gün, kimae bir 'ey -
den !'Ü'Phe etmeein dive baloya ıdder. 

"Çelijleri pırıl prrrl yarıu bir 
b81Uk ıUvarinf n batında tehlikeye 
meydan 'Oleurnak .kola'r,dır; asıl ma 
rifet hiç beklenilmedık, gerç:kten 
~irkin, iınaan.ı nısız bir yerde bir ba 
91nı iken aıkııtıran tehlike<den yıl 
ınaımaktır. 
"Heım eoyca, hem yartıdılt~ça btt

ydk adamlar 111 üm:il Henri'nin 
.arayın da görülilrm'.iş. Ah! Jullen• 
Jıarnac, Moncont'our eavaşları gibi 
bir .savqta bulun'1\•JŞ olsaydı, be -
nim §Üphern, tereddüdüm kalmaz -
dı. O dinçli'k, kuvvet gUnlerindeo 
Frtınerzlar birer yapma bebek de • 
ğilmiş. Savaş günü. belki en .az en-

KUÇUK ANT.A~ 

Orta Avrupanın istiklali 

A.,...,.,.,. talatrnın oarUi olan Arfidülc Otto bir polo 
maçı N)'rederlıen 

N .... Winer TqeWatt'llan: Şu halde yapılacak ıey, İtalya il' 
uluslar sosyetesi arasındaki köprür 
yıkmadan %iyade gerek ltalyaııJIJ 
menfaatlerine ve gerek uluslar •"" 
yeteıinin egemenliğine uy~un, iki •• 
raflı bir anlaşma tesis etmektedir. 

Küçük anlatmanın on befinci yıl
dönümil milnuebetile akdolunan iç
tima çok heyecanlı hadiselerin cere
yan ettiği bir zamana tesadüf etti. 
Yugoslavya ba,bakanı Stojadinoviç, 
Çekoslovakya dış bakanı Benesch ve 
Romanya dıı bakanı Titülesko bu de 
fa sade orta Avrupayı değil, batta 
bütün dünyayı ilgilendirecek siyasal 
meseleler hakkında kıt'i kararlar ala
caklardır. Meclisin baıkanlıiını üstü
ne alan Dr. Stojadinoviç'in yakınla
rında bulunan kimselerin emin kay
naklardan aldıkları haberlere cöre, 
müzakere edilecek meselelerin içinde 
çok önemli üç mevzu vardır: Küçük 
anlaşmanın ltalya - Habetiıtan an· 
lagmazlığma karp alacağı durum, 
Avusturya meselelerile birlikte Tuna 
andlaıması ve küçük andlaıma ile 
Rusya arasındaki ilgiler. 

Küçük anlaımaya dahil bulunan 
bütün devlet adamları, ulu•lar soaye
teıinin, bütün gayretlerini, İtalya 
Habetiıtan anlaflDUlıiını ancak dol 
rudan doJruya alikadar olan kimse
lere mü~r kalması v• harbe ıııa
ni oldfta. takdi... bunun 
ı:iogu Af lokalin edilmesi uğ
runda harcaması lAzım geldilinde 
müttefiktirler. Küçük anla-;.tna maha
filinde, İtalyanın hayati menfaatleri
nin uluslar sosyetesi tarafmdan tak
dir edilmesi lizımgeldiğini ileri sü
ren Fransız siyasasına kargı bir te
mayül giSsterildiğine ıöre, İtalya nok 
tai nazanna bir dereceye kadar yak
laııtmıı demektir. 

Bledde kuru ve realist bir Avrupa 
ıiyasası takip edebilecek ve büyük 
devletlerle küçük anlaflDIJlln intai 
it birliğinin ancak uluslar ıoıyetesi
nin egemenliği muhafaza edildiği 
takdirde mümkün olduğu idia edile· 
cektir. Yugoslavya, Romanya ve Çe
koslovakya, uluslar ıoıyeteainin ıe
risinde bir birlik tetkil ederek duru
yorlar. Fakat İtalyanın bayati menfa
atlerine kartı lngilterenin aldığı en· 
transijan durumun tehlikeli olduiu
nu ve güçlükle batlanılan it birlilini 
tahrip edecek bir mahiyet aldıpnı 
iddia ediyorlar. Maamafih lfin en 
tehlikeli tarafı, ltalyaya kartı yapıla· 
cak sankıiyonlar meselelidir. Cenev
rede toplanacak <;>lan uluslar 909ye· 
tesinde takip olunacak taktiklerden 
ve uıullerden evvel M usaolini için 
ıeri dönmenin mevzuubahı olamıya
cağını ıözönünde tutmak ıerektir. 

dişe, terc<Jdüt duyulan gllnlermit-
"Onlar bütUn ömürlerini, Mıaır 

mumyaları gibi, herkesinki bir ör• 
ne'k, hiç detfpniyen bir kalıp tçl· 
ne bil.zülüp geçirmezlenni§. O iÜI\• 
lerde, Ca'therine de MMieis'n.in o
turduğu Soissons konağından ge
cenin on birin'Ck, bir .batına aokaiı 
.çıkaıbilmek, bueün Cezayer'e harbet 
gitmekten dalJJı büyük yiğitlikınit-
0 günlerde bir insan önrli demek, 
t>ir •ır.a tesadüf deıne'kmiJ· Bug1'n 
rucden!i yet le .polis dıi re k't3ri1 teaa • 
.dilfü püskürttü, artık beklenilme • 
dik bir .Jey olmuyor. Fikirlerde 
beıldenihne·di'k bir ıey ıeörUıec, ı.ıa 
men bin türlü alay, nU.kte hHır: 
hadNelerde beklenilmedik oir ,ey 
olsa, korkumuz ona laar11 her alçalr 
lığı göze alıyor. Bize k.:>r'k11 ııııun 
ettirdiği delilik ne olursa ohun, ı
yıplan·rnıyor; soyıuzla'f 1llf, içlıkı 
cı ra.sır ı Boniface de La Jılole kealr 
baıını 1793 te mecerınıdaıı aldırıp 
torunlarınduı tam on yedi ldttnua, 
kendilerini te'V'ki~ relenlerin ku . 
..ıu gibi petletine takılıp ıriyotin~ 
gittiklerini .görseydi .ac&ba n.e .der
di? Ölme.ine 61Urler'di a'.'M lcen'1i· 
lerini müdafaa edip bir .iki Jact' 
bin"i olsun geberternezler miydi' 
Yok, bu bir zevksizlik .olunnu, 
Ah! Franaa'nm bıJıramaınhk çıağ!a 
rında, Boniface de La Mole'un ya-
9aıdığı günlerde., .,.üvarl b51ilğilnl1.1 
batm• Julien geçer, ba1ufları akıl 

Habeşistandan zivade orta A""": 
pa için lizımgelen bir realist si~ 
nın takip ettiği temayüllere gö~ 
Tuna havzasını iıgal eden önCIP'" 
bütün siyasal ve ekonomik meseli" 
\erin hallinde İtalyanın iştiraki~ 
olunmalıdır. Bu gün İtalyanın yall' 
mı olmadan veva İtalyaya karşı, ~ 
na memleketlerini emniyet altııP"'" 
butundurmanın ve bilhassa Avu~ 
yanın erkinliğini ve bütünlü~, 
muhafaza etmenin imkanı olmadığlP" 
herkes anlamı!tır. Bu esnada ttalY': 
nın otta Avrupa ılyasasile Frard' 
nm, lngilterenin ve Kilçük anlaş~ 
nın menfaatleri arasında birçok iOUf 
terek noktalar bulunduğu görülU~ 
Bu memleketler, Orta Avrupayı i1•· 
lendiren en ISnemli meseleler but"" 
sunda tamamen mutabıktırlar: e4-

Her ıeyden evvel yapılacak 6d 1 
bütün allkadar devletlerin i!ti~ 
bir Ttlna llOnferansr akdetmek tı1• 
blt tana-nan A-wataryanın siya..S 
kımdan erkinliğini ve ekonbın~ ~ 
kımdan sağlamlığını temin edece . ., 
diğer taraftan da siyasal emniyeti,. 
tesisinden sonra Tuna havzaıın~., 
konomik alanda da inkipfmı ınU 
kün kılacak yollar ve imkinlar ar•J; 
tırmak olacaktır. Bu inkişaf yolu~ ... 
atılacak yegine kat'I adım •"fı.ıa
andlaşması .. dır. 

Küçük anlaşmanın no~tai nas~'it 
na giSre, orta Avrupadalri inea~ 
birti!ine Rusyavı da çekmek oldU dJll 
iSnemli bir keyfiyettir. Belgr& ~ 
!imdiye kadar çekingen bir dı.ı -Aft• 

almasma mukabil, evveli Prag, · .,r 
ra BUkreı, Moıkova ile dostça m~ 
ıebetlere ıiripneği kararlaıtırmıt; 
dı. Fakat artık Yugoslavyanm 1l 
yaya kanı takip ettiti ıiyasa bi~ 
vizyona •tabi tutulacaktır. A dit 
pmdiye kadar Ruıyanın resmi 
liyasa•mın himayesi altında ko_~~ 
tem tarafmdan yapılan kom~c 
propapndaıına kat'! ıurette niblr 
•ermek t1tttır. ....ti 

Eıki Tuna mona1"1isinin en SıP~ 
noktalarından birinde aktedlleO .Jıf 
önemli ıiyasal konferanı, mec:b ti' 
bir tesanüt fikriyle baflıyor: O 6" 
Avrupanm milletleri, bir kayıta 
larak hep birlikte akibetleri içi* fi' 
vapyodır. r-

lı valu, aöalerinden ~er•net •~ 
~aahk iti .de kardeıırne dlite~.~ 

U.ı.ba bir kaç ay &\ce Ma~ı:u"' '1'' 
Aep bir &-Dek keailip blçılııııt 

1
• 

unlardan bir parç.aıc:ık olıun at~ 
lan bir adam görebilmekten -~ 
kalmamıfb. Kibaırlar alemi del~;...,1 
hlanndan birkaçına mektup ya--ctd 
lı ,an .. 1arak bira• babtiyarl~tJ
yar rlbi olmuıtu. Pek uygun• ıt' 
bir .kız için ,peJr bUyük bir ib~Y sı1· 
sizlik olan bu cearet Mathilde'ırt b'' 
muıunu M. de Croiıenois'niıl• ,,,
öuı duc de Chaulnes'un .e. f'J

9 ;t 
inan i%dlvaçtan vazgeçildiğini ı:W 
rrllaıce bunu-n H'bebini öğr•~ 
iatiyecek bütün Chaulnes kon•r-o 
,adnde bir paralık edebilir .. •·vr 
amanlar, melctup yazdığı . guıı,. 
.Jla'thUde'in g6süne uyku gırtO~,et 
di. Hem o mektuplar aıncalr 
c:.vaıptı. t• 

Bu ıefer ise sevdiğini söyle~~ 
.eeearet ediyordu. Sosyetenin en d' 
..i tabakasından bir ada-na, he1I tcıJ 
ışe kendi ıiSnayak ol-arık (en :;!ısP 
llacdı 1s.raf ı ca hu- idi) bir ID 
)'Ulmıftı. ftf aC' 

Bu hal ~ir -duyulaıeıaık olıa. il" 
hilde'in namusu artık bir dıha tec;;,ıı 
lenemezdi. Annesini ~örmeğe g ,.,
kadınla rc:Jıan hangi•i onda~ "I ••' 
çıkmağr gö.e alabi'lirdi? Kıı-r .bit' 
•llolarında .uyaındıracatı nefre~ r 

N. ATrav 
r A rlrfısr ~rf 

de 
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Nizamettin NAZiF 

SügünBikeBaşına Yakutlulncili Bir Taç Geçirmiş 
Ve Gözlerine Hafif Sürme Çekmiş, Güzelleşmişti 

Kuzey yeli artık iatediği kadar 
tİddetlencbilirdi. Sokak baıların • 
da bağrışan münadilerin aealeri 
~azanın gencini de yaıhaını da 
oyle coıkun bir aevince aokmuı ve 
hepai öyle kaynar kanlı adamlar 
~lınuşlardı ki Molla Kulşerif c~i: 
lııin yetmiı betlik pinpon müezzını 
llile üatündeki din adamı vekannı 
lııihrabın baaamaklarından yerine 
fırlabp atarak Buharalı bir çengi 
Iİbi takır pkır oynamağa. göbek 
llbnağa baılamııtı. Ve bu neıe, bu 
•ilence bu bayram aabaha kadar 
9'innüttü. 

Hele Mamıı Bmlı Han bü&bütün 
~ılınıa dönmüıtü. Münadilerin ba
ill"ltlannı itilir itilmez atına atla· 
)ıp aaraya varmıı ve: 

- Hatun! Hatun! Ünlü Hatu -
'-tun! • diye bağrrmıtlı • Sahi mi 
illi he.her? 

Süyun Bike yaıaran yeıil gözle· 
t'İıı.i altın itlemeli bir çevr_, ile aile
tek batını hafifçe sallamıttı: 

- Evet Han ... Evet .• 
O zaman Mamıı Dırdı göğaünü 

tere gere ıu aözleri aöylcmitti: 
- Size harbi kale dııında ka • 
~ etmemizi aöylemiıtim. Hatırla
t•cağınızı tahmin ederim. Moakof 
İzim karıımızda duramaz. Ne on-

1.r ne de onlann atları bu ovalar
.ta bizimle baıedemiye<"eklerdir. 
tier harbi kale içinde kab:.ıl eder
lek o zaman mahvolacağız. Zira 
~çllk bafgöaterecek, f\l b.ukından, 
'YU harpten, öbür çarpıtmadan ve· 
)il akından k.azanaca;ınuz hızla • 
~il elimizdeki kuvveti Ç<>flurmaaı 
lrıık&nından mahrum kalacağı%. iş
te iki bin kiti ile Batınn kazandığı 
laf er J Bu meydanda iken hali. Ça
'-nda, bili. Kazanda toplanıp kal
a.ıaktan büyük bir hata olabilir 
bti? Yarından tezi yok... Ben de 
clııanya çıkacağan. Oh... Hayır! 
~tır naaıl taliini denediyae ben de 
0 Yle bir denemeçte bulunmalıyam. 

Siinn Bike giilümıiyerek cevap 
~er:ıni§ti: 

- Konuıuruz Han. Yalnız bana 
Liı-kaç dakika yalnız kalmak İm• 
~ vem>eniz liznndır. Zira bu 
lafer .-ününde de, bu aevinç gü • 
b~e de Kazan Hatununun fU kö· 
tll elbiaeler içinde bulunmaaı do~· 
l"ll olamaz. 
d Ve Neıeli kahkahalarla kanıık 
evaın etmiıti: 
- Ben de giyinmeliyim. Safa 

Ciray hanın ölümündenberi aan • 
clıklarda yığılı duran elbiaelerimin 
~il ıüzelini ıeçip ıiyinmeliyim. Ha· 
.._ hahaa 1 Saltikofun eair edildiği 
liinden büyük bayram mı olur? 
~il de giyinmeliyim. 

Sonre. eteklerine zil çe.ldll'an bir 
'1iratle kotup yan odalardan biri
\e ıirmiıti. 
Mamıı Han bir ayı postu üzeri· 

be çömelerek onu yarım aaatten 
f~ıa beklemiıti. Lakin bu bekleyi
tıa. müki.f atını az aonra ıözlerile 
-.c!&bilmitti. 
..._ Aaaah... Ah.. Kazanın ünlü ha· 
'llllu ne genç, ne tatlı, ne çekici, 
'e ıüzeldi! 
Kocuının ölümündenberi yalnız 

toılerinin güzelliğini aaklayarak 
~~iidündeki bütün baıka güzel • 
.._.eri sözlere vurmaz bir hale 
'oJcınuı olan Süyun Bjke birdenbi
te bütün mateminden sıynlmıı ve 
t~lllJz bir zUerden aevinen bir hü-
\llııdar gibi değil, hayattan ki.m 

;ııııağa karar vennit genç bir ka -
lll aibi ıüılenmiıti. 
S.ıma yakutlar ,incilerle aüalü 
~ albndan bir taç geçinn~ıti •. 

çlarını çözmüş, taramış, belkı de 
~&mıt aonra yine önnüttii. Bilek 
,ınılığında iki kol ıaçtan birini 
~ll\ille birini arkaaına aarkıtmııtı. 
L )'ağındaki yum§ak çedik pabuç • 
~ çıkamııı bir çift kahve renıi 
'-htiyan çizme talmuttı. 

ltlenıeli ve firiaze düğmeli kil' • 
~~ı bir kaftanın göğaünü hafifçe 
'''

1l"en memeleri dar beli ve aülün 
f~i endam.ile timdi her tarafmdan 
~İki bir genç kraliçe ihtiıanıı fıt 
"l'Jyordu. 
.__.Gözlerine hafif bir ıürme çek • 
a._ 'f, .bileklerine kaim ve çok kıy • 
"'eu, taılı-,:-Ja aüalü bilezikler tak· 
t.:,ı, parmaklarını sayısız yüzük • 

le rnuraaaa bir hale aokmuıtu. 
t ~apı açılınca önden büyük me
~ elbiaelerini giymiş iki hadım 
~ 1trniı ve bunlardan biri yükaek 
e tecvitli bir aesle: 

~"! . -Kazan Hanlığı ünlü hatunu 
~il Bike geliyorlar.. Kazanlı 
l )'ler, Kazanlı han oğullan, Ka • 
le lln.lı YÜzbeyler ve Kazanlılar baı 
eaılliz! 
l>iye .c>ylenmiıti. 

'-1 Solll'a, biri bir tarafa biri bir ta· 
il çekilmiı ve bunlann araaın • 

Saltikol, Batır Hanın gerisinde 
bölüiün ortaaında yaya 

dan geçip genç kadın odanın orta. 
ama ul&flllıttı. 

Arkaaından, elbiaelerinin par • 
laklığile gözleri kamaıtıran kll'k 
güzel genç kız girmiıti . 
Mamıf Han küçük dilini yutar 

gibi olmuıtu. Naaıl hayret etmezdi 

ı - Soğanm arkadaşı (8) Idamet (2). 
2 - Meyan (3). Zaman (2) , İsyan e· 

den (3). 
3 - Bir nevi İçki (4). Hamurun (4) 
4 - Bir vasıtai nakliye (5) 
5 - Nezir (4). Bir kümes hayvanı (3). 
6 - Şart edatı (2). Üstünden tren ıi-

der (3) . Nota (2). 
7 - Yadetı;nek (5). İstasyon (3) 
8 - Su (2). Keder (3). 
9 - Pay (4). Otomobilin kümesi (5). 
10 - Sopa (3). Taharri etmek (6), 
11 - Nota (2). Eser (4). 

DUnkU Bulmzcamızm halli 
t - Çukur (5), Çeşme (S), 2 - Ur 

(2), Sel (3), İn (2). 
3 - Kumaı (5). 
4 - Uzun (4). And (3). Ta (2). 
S - Atili (5) 
6 - Saat (4). Ap (2). 
7 - Çeıni (5). İniı (4). 
8 - El (2). Alan (4) Ser (3). 
9 - Apis (9) . Ne (2). 
10 - Mi (2). Şen (3). 
11 - Entari (6). Ren (3). 

Eşyayı yanmalctan 
Kurtaracak keşif 

Bir Türk kimyagerinin, yangına 
karşı eşyayı yanmaktan kurtaran bir 
formül keşfettiğini yazmıştık. Bu keş 
fin iyi neticeler vermiyeceği iddiası
na kimyager şu cevabı vermektedir: 

"Bulduğum formül, Avrupada şim 
diye kadar bulunanlardan baıkadır. 

Üzerine sürülen eşyayı, yanmaktan 
kurtarmaktadır. Mesele ilmi mahiyet 
aldığı zaman bir heyet önünde lazım
gelen tecrtibeJeri yapacağım. Keşfim 
yenidir. Bu evsafta ve ameli kıymeti 
haiz bqb bir madde timdiye kadar 
bulunmut değildir.,. 

• TUtUn mmtakalar1ndan 
bazlları zarar gtirdU 

1935 yılı tütün ürünü ha.kkında il
gililerce önanli bir raıpor ıti:ızırlan
mıştır. Bu rapora göre, Ege, Sam· 
sun ve Bafra mıntakaları kuraklık
tan zarar gören yıerler arasındadır. 
Ed'irnc ve Muş mıntaktaşı ürünleri 
çok bercketlti olmuştur. Bu yılın tü
tünleri, kalite itibarile .iyidir. Ku
raklıktan zarar gören, ya.lnız urün 
miktarı olmuştur. 

YENi NEŞRiYAT 

PERŞEMBE 
Pertembenin 24 üncü aayıaı ..e..ıc 

li olarak çıktı. Zengin mündereca
tı arumda lbrahim Alaaddin Göv
aa.mn. Nunıllah Ataçnı. Fanık Na-

mızraklarını 'Jik tutan bir tık atlı 
olarak yürüyordu •.• 

ki, betbaht Kazan on yıldanberi 
han sarayının bütün debdebelerini 
unutmuı ve aon iki yıldanberi bu 
güzel kadm fU aaraym içinde bir 
oduncu ailesinin kızı gibi yaf811lll
ğa mecbur kalmıttı. 

[Arkası var] ..... ~ 
BORSA 

..-:ur~ 

11 EYLÜL Çarşamba 

PARALAR 

Alı1 l!latıı 

Sterlin 
Dolar 
20 Fransız franıı 

20 Liret 
20 Belçika fraqı 
20 Drahmi 
20 tsvic;re fr. 
Florin 
20 Çek Kuron 
Avusturya ıilinc 
Mark 
Zloti 
Penıo 
20 Ley 
20 Leva 
20 Dinar 
Yen 
İsveç Kuron 
Altm 
Mecidiye 
Banknot 

617.-
125,-
166,-
194,-
81.-
23,-

816,-
80,-
94.-
22.-
38.-
23.-
23,-
14.-
23.-
52.-
34.-
30.-

934.-
52,50 

234.-

ÇEKLER 

Paris iizere 
İngiliz lirası 
Dolar 
Liret 
Belıa 
İsveç frangı 
Leva 
Florin 
Çekoslovak kuramı 
Avusturya 
Pezeta 
Mark 

Zloti 
Penco 
Ley 
Dinar 
Yen 
Cernovetı 
İsveç kuronıı 

ESHAM 

622.-
126.-
169.-
196,-
82.-
24,-

820.-
81,-
98.-
23.-
40.-
24.-
24.50 
15.-
24.-
56.-
35.-
31.-

935.-
53.-

235.-

Kapan11 

12.03,50 
622,50 
0,79,31 
9,75,-
4,71,75 
2,44,36 

63,63,57 
1,17,75 

19,21.15 
4,20.80 
5,80,25 
1,97,70 
4.21,-
4 51,40 

63,77.55 
34,96.33 

2.78.30 
10~8 

3,11,95 

t:ı Bankası Mü. 92,-
• N. 9~0 

" • H. 9~0 
Anadolu % 60 25,25 

.. % 10()9 42,-
Şlrketihayriye ıs.-
Tramvay 24,-
Bomonti • Nektar 7.50 
Terkos 15,50 
Reji 2,40 
Aslan Çimen 9,60 
Merkez Bankası 58,-
0smanlı Bankası 23,50 
Telefon 10,-
İttihat Deiirmencililr T.A.$. 8.25 
Şark Delirmenleri O, 75 
Sark Merlı:ez Eczanesi 4,10 

iSTiKRAZLAR 

Türk borcu I 
" II 

:: ,. III 
Ergani 

İstikrazi dahili 

TAHV 
Rıh um 
Anadolu I ve il 

" ıır 
Anadolu Mümesııil 

LAT 

27,15 
25,15 
25,50 
9!>.-
94,75 

10,80 
45.50 
46,25 
46,-

fizin makaleleri, Reıat Nurinin 
Mahmut Y eaarinin hikayeleri, Su
at Dervişin romanı ve daha birçok 
yazılar vardll'. • 

• Doktor Süreyya Kadri Gür ta· 
rafından çıkanlmakta olan Aylık 
Poliklinik mecmuuı zengin yazı • 
larla çıkmııtır. 

FAYDALI 
BiLGiLER 

BUGÜNKÜ 
PROGRAM 

fstanbul 
18.30 : Bayanlar ic;in jimnastik. Bayan 

Azade Tarcan. 18.50: Almanca ders. 19.10: 
Dans musikisi (plik). 20: Konferans. Or
du saylavı Selim Sırrı Tarcan. 20.30: 
Stüdyo orkestrasL 21: Radyo caz ve tan
go orkestraları. 21.35: Son haberler -
Borsalar. 21.50: Plak neşriyatı. 

BU kreş 
13-15: Pliik ve duyumlar. 18: Radyo 

salon orkestrası. 19: Duyumlar. 19.15: 
Konserin süreği. 20: Sözler. 20.20: Plak. 
20.45: Sözler. 21: Richard Vagner'in 
"Valkyre., operası (Plak). 24: Popüler 
Romen müziii. 

Budapeşte 
20.40: Halk balladları. 21.10: Opera or· 

kestrası. 22.30: Duyumlar. 22.50: Çingene 
müziii. 23.45: Aylık duyumlar (ltalyan· 
ca). 24: pjyano müziii. 24.35: Cazband. 

Moskova 
17.15: Plak. 17.30 Çaykovski ve Gla. 

zunov'un eserlerinden konser. 22: Alman
ca yayun. 23.05: Fransızca. 24: Portekiz
ce yayun. 

MUnih 
20: Radyo orkestrası. 21: Duyumlar. 

21.10: Akşam konseri. 22.30: Hitler için 
c;almacalı: geçit resmi esnasındaki müziği 
röle. 23: Duyumlar. 23.20: Program ara· 
SL 24: Dans müziği. 

Hamburg 
20. 15: Yeni yaylı sazlar orkestrası. 2 l: 

Duyumlar. 21.10: Skeç. 22.10: Mozart'ın 
es-dur sonatları (Piylno). 22.30: Münih
ten röle. 23: Duyumlar. 23.25: Müzikli 
program arası. 24: Şen müzık. 

Breslav 
20.20: Radyo orkestrası. 22.30: Münih· 

ten röle. 23: Duyumlar. 23.30: Gece mü· 
zifi. 

• 
NôBETÇ. 
ECZANELER 

Bu gece nöbetçi eczaneler ıunlardrr : 
Bahçekapıda Mehmed Kazım - Alem

darda Übeyd - Lllelide Sıtkı - Kü
c;ükpazarda Cemil - Aksarayda Ziya 
Nuri - Karagümrükte Arif - Fenerde 
Emilyadi - Modada Faik lskender -
Altıyolda Mahmud - Şehzadebaşmda U
niverıite - Samatyada Rıdvan - Ba
krrköyde Hilil - Beşiktaşta Nail -
Şehremininde Nazım - Hasköyde Yeni 
Türkiye - Kasunpaşada Yeni Turan -
Büyükadada Mehmet - Heybelide Tanaş 
- Gala tada· Okçu Musa cadd.Asri İttihad 
- Kumbaracıda Garih - Taksimde Mis 
sokağında Limonciyan - Kurtuluşta Kur
tuluş -Eyüpte Hikmet eczaneleri. 

• Si1'}EMALAR 
TiYAI'.R OLAR 

• Tepebası Belediye bahçesinde her 
hafta Perşembe, Cuma. Cumarte
si, Pazar akşamlan saat 22 de 
Şehir Tiyatrosu Artistlerinden 
Hazım tarafından " Karagöz " 
oynattlacaktır. 

• ipek: Kız kadın olunca 
•Saray : Fırtınadan aonra. 
• Yıldı~ : Yapmak istiyoruz. Ben fahi

şe miyim? 
• Alku:ar : Yabancı bayrak altmda -

Şehir ışıkları. 

• Aari : Ekmekçi Kadm - Petrol Mu
harebesi. 

• Melek: Gönül acısı 
• Şık : Aşka kim inanır ve 20 bin sene

Fk kürele mahkOmları. 
• Sümer: Sen.in gibi bir kadın - Çdgm 

uc;uş 

• Oaküdar Hale : İtto. 
• Alkazar : Bataklı damm lctzı. 
• Milli : Bataklı damın kızı Aysel -

Esrarıengiz çiftlik. • L 1 M AN 
HAREKETLERİ 

Buıiin limanımıza ıelecek vapurlar : 
Saat -6.30 GUlnihal B:1ndrrmadan 
16.15 Bandırma İzmitten. 
17,30 Asya Mu~anyadan 
14.- Glinevsu Karadcnizden 
18.- Mers;n Ayvalıktan. 

• Buciin limanımızdan gidecek vapurlar: 
Saat 

• 

-21.- Saadet Bandırmaya 
20.- Tari Kaı;ııdenize 

Tayyar Mudanyaya 
Kocaeli İmroza 
Sl\karya lzmire 
Ayten lzmite 

MÜRACAAT 
YERLERi 

Deniır VoTiarı acentesi Telefon 423152 
Alı:n <Kadıköy iıkeleai baı m• 

marlafu) 43732 
Sirkeri HıYrive. Telefon 44703 
Vaparcuh1k Sirketi merke• acen-

tesi Telf!fon 2292.5 
Sırlr Oemri,,ollıın mUracaat b· 

lemi. Sirkeci Telefon 23079 
Devlet Demirvollar> mOracut 

kalemi HaydarpafL Telefon 42145 

• 
HASTANE 
TELEFONLARI 

• 

Cerrahpaııa hastanesi. Cerrahpası 21693 
Gureba Haataneıi, Sehremini Yeni· 
bahçe. 23017 
Haseki kadınlar hastanesi Ak· 
saray Haseki cad. 32 24553 
Emrıuı akliye ve asabiye hal· 
tıınesi. Balurtföy Resadiye lntlaaı 16 60 
Bevoitlu Zülnlr hastanesi Firuzatı 43341 

Gülhane hastanesı Gülhane 20~1G 
Havdarııa~ıı Nümune hHtınesl 60107 
Zeynep Klmil hastaneai Oııkü· 
dar Nuh kuyuau. Gün Dotumıa 
caddesi 
Kuduz hastanesi Caııa 
Etfal baataneai. Siıli 

60179 
22142 
42426 
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FENER • 

Bütün ~ün son ümit kapılarını ça
larak iş aramıştı. Çaldığı kapıların 
çoğu açılmamış, açılanlar da sonun
da suratına, sinirlerine inen bir şa
mar kuvvetile kapanmıştı. -

Bugünü küçük kız kardeşinin sefa 
lete tahammül edebileceği günlerin 
sonuncusu olarak kabul etmiş. ona 
bu akşam da sıcak bir yemek yedire
mez, uykusuz gecelerini ufacık bir 
idare Himbasile olsun aydınlatamaz
sa, bu sıska vücudun ertesi güne çı· 
kacağından ümidi çoktan kesmişti. 

• 
Delikanlı evine ı;iren sokağa gel-

diği zaman, ellerini her akşamkinden 
daha boş ve içini hiçbir kimseye te
selli ~emiyecek kadar kaskatı bul
du. Akşam çoktan omuzlarına çök
müş ve o zamana kadar hiç kafasına 
uğramıyan garip düşünceler birden 
onu aarsmağa başlamıştı. Dilenmeği 
düşündü. Açılan avuçlarının bir mık· 
natıs cazibesile kilitledikleri merha
met onun semtine uğramadı. Yanı
baş;nda dilenen ihtiyarın meşin bir 
kese yumuıaklığı ile ufak paraları 
yutan avucuna baktı. Bu 1d!'li avuç 
onun aç gözleri önünd~ a~zı~a w~a: 
dar doldu .Birden bu dılencı bılegını 
sökmek, kökünden koparmak, bu pa
ra dolu avucu çalmak isteai. Kurnaz 
dilenci onun gözlerinde çakan hırs 
şimşeklerinin farkına varmış, deli· 
kanlı ona bir adım atmadan onun pa
ra dolu avucu, vamalı gömleğinin al· 
tında kaybolmuştu. 

• Fakat .. çalmak,. maıdan bizim de-
likanlının kafasında bir yılan gibi 
çöreklendi ve onu sefaletin en hassas 
kıldıiYı yerinden soktu: 

- Kardeşin can çekişiyor, delikan
lım .. dedi. Onun için çalacaksın. 

Gece aysız, yıldızsız, zifiri bir ka
ranlık so~aklarda köşe kapmaca oy
nuyordu. Delikanlı kararını vermiş
ti: Çalacaktı. Fakat ortada karanlık
tan ve arasıra bu karanlığı ısıran ye-

Yazan B. R. ---

şil benizli havagazi lambalarından 
başka bir şey yoktu. Fakat bizim de
likanlı bu karanlığa güveniyordu. 
Havagazi lambalarının aydınlatama
dığı bir sokağa daldı. 

• 
İlk rasladığı adamın Ustüne atıla· 

cak ve Amerikan filmlerinde oldugu 
gibi yumruğu ile ağzını tıkayıp cep
lerini boşaltacaktı. 

• 
Gece çoktan sinsi adımlarla ilerle 

mişti. Saatlerce dolaştığı karanlık 
sokaklarda bir tek adama rasladı. Bu 
da bekçi idi. Bekciden, onun karan· 
lığı iten düdüğünden ve karanlıktan 
daha siyah gölgesinden korktu. Ve 
seri adımlarla ondan uzaklaştı. 

• 
Toy hırsıza karanlık ne sıkılacak 

bir J!ırtlak, ne de yumrukla tıkana· 
cak bir a~ız verdi. Yalnız köşe baş· 
larından birinde uzaktan gördüğü ka
ra bir yığın üstünde parlıyan bir gaz 
feneri gördü. Bu havagazi lambaları 
gibi oldukları yere çivilenmiş bir fe
ner değildi. Rüzgarla sallanıyoc!u. 
Delikanlı bu feneri çalıp karanlık o· 
dalarına götürecek, küçük kardeşine 
bir parça ışık ve belki de bir parça 
hararet temin edecekti. Kara yığına 
doğru yaklaştıkça müthiş bir korku 
bumunu tırmaladı. Yığın yumuşak 
bir çamur yığını idi. Feneri yakala
masile söndürmesi bir oldµ. Bir adım. 
)3ir adım daha attı. Üçüncü adım o
nun bütün vücudunu boşluğa cekti • 

• 
Ertesi gün erkenden oraya gelen 

yol yapıcı amele, fenerin yerinde 
yeller estiğini görünce müthiş bir 
küfür savurduktan sonra: 

- İnsan oğullarına iyilik ;tara· 
maz. Lağıma düşmesin diye fener 
koruz, gelir çalarlar, demişti. 

Bunu söylerken, hırsızın kanali· 
zasyon çukuru içinde gecedenberi 
hareketsiz yattığını bilmiyordu. 

ISTANBUL BELEDiYESi iLANLARI 
1935 modeli Aryel B. M. W. N. S. U. Norten D. K. W. mar

kalarından bir tane 5 beygir kuvvetinde tek silindirli ve garan
tili bir motosiklet açık eksiltmeye konulmuştur. Bu marka mo
tosiklete 650 lira değer biçilmiştir. Şartnamesi Levazım müdür
lüğünde görülür. Eksiltmeye girmek isteyenler 2490 No. h art
tırma ve eksiltme kanununda yazılı vesika ve 49 liralık muvak
kat teminat makbuz veya mektubile beraber 27-9-935 cuma günü 
saat 15 de Daimi encümende bulunmalıdır. (B.) (5517) 

Hayat Sigortalarında Değerli 
Bir Yenilik 

Bundan böyle, en büyük felaket olan ölüm ve malUliyetin 
actlanndan çoluğunuzu. çocuğunuzu. kendinizi ve yakin terinizi: 

Malüliyeti de Temin Eden Senelik Te· 
mettülü Tam Muhtelit Sigorta 

ile koruyabilirsiniz .. Bu sigortayı memleketimizde yegane tatbil: 
eden: 

ANADOLU ANONiM 
Türk Sigorta Şirketi 

yaptığı bu yeni nevi ile hayat aigortalarmda mühim bir iııJnllp yapmııur. 
Çünld bu aiıorta ile : 

Ölüm •e malQliyet temin olunur - her aene nakdi temettü verilir -
vefat halinde müemmen meblağ derhal &ieniı - mukavelenamenin hıta• 
mmda ıigortalı bayatta bulunursa ve malOliyete uğramamıı İse müem· 
men mcbliğ % 10 fazlasiyle tediye olunur - muvakkat ve daimt malOliyet 
müddetince ücret alınmaz - daimi malilliyet halinde müemc.ıen meblağın 
% 1 O u senelik irat olarak verilir •e vefatta ve ya mukavelenamenin bita· 
mında müemmen meblağ yene tamamen idenir. 

Diğerlerinden çok üstün faideleri olan bu sigortanızı 
vaptırmak üzere şu adreslere müracaat ediniz : 

Anadolu Sigorta Şirketi 
Muamelat merkezi : İstanbul, 4 üncü Vakıf han. Telef.: 20531. 

Umumi acentalığı : Galata, Unyon han. Telefon: 44888. 
6607 
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y aza Elveda 
--

Plij Mevsimi Yavaş Yavaş Sönüyor 

rtlfantatında 

ı :~k~~:i:~.~~~::::~li!Ş~~lk, ~~ ~~f~~::bi:~ı •• fen bölükleri ..,d" LiSESi 
Yeti,tird•fi talebelerin munffakıyeb ve çok yükıek bir talım heyetine malikiyetile ınınç duyan 
müeHese bir ecnebi lisanı ötretmek için eaaılı tedbirler almıttır. Talebe kaydına denm edilmektedir· 

Yazın Kızgın Güneşinden Çok 
Çok istifade Etmesini Bilelim 

Her fiin müracaat edılebilir Mektep tarifnamrıi iıteyıni:r. Telefon: 44039 

istanbul Ciayrimübadiller ı\omisyonundan: 
Kızgın güneıin altında, bir taraf

tan sokakların kalabalığı, diğer ta
raftan insanın burnundan zml zırıl 

Yaz tuvaleti, yaz güzelliği için 
bayanlarla ufak bir konuşma 

zırıl akan ter; toz, duman velhasıl VUcudUmUze cildimize 

D.No. Semti ve mahallesi 

3192 Yeniköy 

Sokağı Emlak No. 

E. Berberoğlu E. ve Y.3 
Y. Sermet 
Valide Hanı E.ve Y.27 

Cinsi ve hisıesi Hiıseye göre 
muhammen I{. 

129 Açık 
arttırma 

800 ,, bir sürü can sıkıcı 'eyler araamda nasıl bakmahyız? 
bayanlar için güzeliklerini muhafaza, ..._ _________ ·==,,__,,,.... 4705 Mercan Daya Hatun 

Ahşap hanenin 
3/ 4 His. 
Valide hanında 
ikinci katta ka

biraz güç olsa da imklnsız değildir. 

Termometreyi değittirmek hiçbi
rimizin aklından geçmez: fakl\t ıura
ya azıcık koku, yüzünüze yeni uir 
pudra ve biraz daha itinalı hareketle 
aicak günlerde de terü taze kalmak 
milmkündür. 

:ıe isterseniz gözlerden ba'!lıya· 
hm. Hanginiz Garbo gibi uzun ve d
hirli yukarı dönük kirpiklere malik 
olmağı istemezsiniz? Bununla bera
ber ıurasını hatırdan çıkarmayın ki 
Greta'nın kirpikleri tabiidir. Bu, ıi
zin kirpiklerinizin de tabii olması 
demek olmadığı için, şayet Garbo ci
bi uzun kirpikli olmak istiyorsanız 

hi~ belli olımyan takma kirpiklerden 
kullanmanıza hiçbir m!ni yoktur. 

:iıcaklarda kullanılacak pudralara 
gelince, bunların çok hafif çiçek ko· 
kulularından seçmek lizımdır. Müm
kün olduğu kadar pudra en incesini, 
yani zerratı en ince olanlarını kul
lanınız. 

Yazları banyo suyunuza bir miktar 
çam esansı koymak çok faydalıdır. 

Hem vücudun yapışkanlığını alır, 
hem de serinlik temin eder. Ayni 
zamanda kolonya, yahut ~avanta çi
çtği esansı da aon derece •erinlcti
cidir. Kolonyaların ağır kokulularına 
kullanmamağa son derece dikkat tt
merıizi tavsiyeye hacet görmüyorum. 
Çünkü yazlan ağır kokular o kadar 
insanı sıcak tutan hiçbir şey olmadı
ğını, sizler herhalde benden daha iyi 
t<ıkdir edersiniz. 

Banyonuzu yukarda tarif ettiği
miz şekilde alırsanız sıcaklarda cil
dinizi serin ve kadie fgibi tutmak 
için en birinci tedöiri almışsınız de
mektir. 

Bu senenin son modaları arasında 
yanık kollar ve ellerle bir tezat teıt

kil ettiği için beyaz tırnak ciıatan da 
çok şıktır. Şimdilik bizde ender de
nilecek kadar az olduğu için bunlan 
bilhassa şayanı tavaiye cörüyoruz. 
Herkeste olmıyan şeylere bütün ba· 
yanlar te~ne olduklarını bildiğimiz 

için şıklığa ehemmiyet veren bayan
lar, bunlardan hemen tedarik ede
cekleri şüphesizdir. 

Kremlerden yazın çok sıcaklarda 

birkaç taneıini birden kullanmak 
zor olduğu için temizleyici, besleyi
ci ve cilqi yumuşatıcı evsafı haiz tek 
bir krem kullanmak da ıon derece 
§ayanı tavsiyedir. Gündüzleri çalışan 
bayanlar yazıhanelrinden çıkmadan 

evvel, çantalarında bu kremden bu
lundururlarsa. uıun bir günün yüz 
üzerinde husule getirdiği yorgunlu
ğu bununla giderir, yüzü tazelerler
ıe çok işabetli bir it yapmış olurlar. 

Güne~ten yanan bayanlar dudak 
boyalarını sarıya bakar kırmızı renk· 
ten intihap etmekle çok isabetli ha
reket ederler. Meseli Chanel'in Gar
denia kokusu ile yaptığı dudak bd
yalan yaz için harikuladedir. Bur~ 
bulunup bulunmadığını bilmemekle 

---

5631 lıtanbul Eski Alipa~a 
Hoca Uveys 

5827 Arnavutköy 

6063 Mercan Çakmakcılar 
Daya Hatun 

6109 Üsküdar Selamsız 

6746 Kadıköy Oamanağa 

7133 .. .. 
7134 .. 
4051 Bevoflu Kamerhatun 

gir oda ve peyke ma-
hallinin tamamı. 

Haci İlyas E.22 Y.62 5500 metre mu- 4100 Kapalı 
No. ta 63 rabbaı bostan ve zarf 

müştemilatı 1340/1440 

Yenimahalle 

Büyük Yani han 

Fıstıklı Bayır 

E. Haydarpaşa 
Y. Talimhane 
ve iMsaki Milli 

E. 6 Y. 8 

E.ve Y.23 

E.42 Y.11 

E. 46 Mü. 
Y. 5 

His. 
Bağçeli ahşap 
hanenin tamamı 
Bilyilk Yeni han 
orta katta kagir 
odanın 1 / 2 His. 
Ahpp hanenin 
1/ 4 His. 
Bağçeli ahtap 
hanenin tamamı 

E. Haydarpa§a E. 46 Mü. 74,50 metre ar-
Y. Ferid Y. 9 sanın 58/ 72 his. 
E. Haydarpa§a E. 46 Mü. 74.50 metre 
Y. Ferid Y. 11 ananın 58/ 72 

320 Açık 
arttırma 

300 •• 

100 •• 
1600 Kapalı 

zarf 

232 Açık 
arttırma 

232 " 
E.Papas KöprUsii E. 36-38 Evvelce iki dükkan 250 .. 
Y. Yaya Y. 32-34 şimdi 323 metre ar

sanın 1 / 2 hissesi 
Yukarda evsafı yazılı gayrimenkufier on gün müddetle satışa çıkarılmı~tır. İhaleleri 25-9-935 tarihine tesadüf 
eden çarşamba günü saat 14 tedir. Satış münhasıran gayrimübadil bonosiladır. 

·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·· 

Ademi iktidarlı 
ve 

Bel gevşekliğine 

1 HORMOBiN 
Tafıillt : Galata posta kutusu 

1255 -· 
6808 

İstanbul 7 inci İcra Memurluğun
dan : 

Halis Ahmet, Arpaci Sirkeci istas
yon dahili 27 / numaralarda. 

Selanik Bankası vekili tarafından 
8-7-935 tarthli talcip talebine müs
tenit alacağı olan 405 lira 49 kuru§Un 
masarifi icraiyc ile birlikte haciz yo
lu ile tahsili istenmiş ve o yazısının 
35/ 2608 sayılı ödeme emri tebliğ 
edilmek üzere gönderilmişsede öde
me emri ikametgahınızın meçhuliye
ti dolayısile tebliğ edilememiş oldu
ğundan ödeme emrinin ilanen tebli-
ğine karar verilmiş olmakla yuka
rıda vazıh borç ve masrafm iJbu ilan 
tarihinden itibaren bir ay içinde ö

demeniz ve borcun tamamına veya 
bir kısmına ve yahut alacaklının ic
rai takip hakkına dair bir itirazınız 
var ise yine bu müddet içinde İcra 
Dairesine bildirmeniz: ve bildirme
diğiniz takdirde ayni müddet içinde 
İcra ve İflb kanunun 74 cü madde
si mucibince malbeyanında bulunma
nız lazımdır. Beyanda bulunmazsa
nız hapsen tazyik olunacağınız ve 
hakikata muhalif beyanda bulundu
ğunuz takdirde hapı ile cezalandm
lacağınız ve borcu ödemez veya iti-
raz etmezseniz hakkınızda cebri ic
raya devam olunacağı mezkur ödeme 
emrinin tebliği makamına kaim ol
mak üı:ere ilan olunur. (14420) 

• - ;FZ ETi • 
LLOYD TRiESTiNO 

Mühim ilin • 
, beraber buna benzer dudak boyaları- Haftalık Adriyatik aeferini ya-

l nın yaz için en münasibi olduğunu pan .-apurlarımıt 20 Eylül ta-
tereddütsüz söyliyebiliriz. rihinden itibaren Perşembe gü-

Yazlan saçları da ıık sık şampuan nü saat 9 yerine her cuma g;ı. ' 
yaptırmak lazımdır. Saçları parlata- nfi aaat 11 de Galata Rıhb-
cak, tabii rengini iade edecek ve gü- mından hareket edecektir. 
neşin zararlı tesirlerine karşı koya- ·~~~~S~~~~~5~• 
cak şampuandır. Bu itibarla bayanla· 
rın bunu ihmal etmemeleri şarttır. 

Yüzünüıü fırça ile temizlemği a
caba hiç tecrübe ettiniz mi? Yapıf-

' kan bir sıcak günden sonra yüz için 
yapılmış fırçalar yü:ı:ü temizlemek 
hususunda ıon derece faydalıdır. Tel 
!eri çok yumuşak olan bu · fırçalar 
yüzü hem temizler hem de tembelti
"ğe ~eyyal endi kamçılar. Biroçk 
yüzlerin bu fırçalardan kulanmakla 
tazelendiği rengini iyileştirdiği görül 
mektedir. Fırçayı hafifı bir sabunla 
kullanmak en doğrusudur. 

~ 

Vücudu ve cildi çok temiz: tutmak, 
kullanılacak kokuları da en hafifin
den intihap etmek şartiyle bütün ba
yanların yazları da, ıerin havalarda 
oldu~u gibi mis gibi ve terü taze ar
zı endam etmemelerine hiçbir mani 
yoktur. 

•--~!"""'!:. ~~ Beşiktaş ~~~· 

DiKiŞ YURDU 
' Talebe kaydına ba,lamıthr 

Mekteb aerııili 20 Eylülde açı
lacaktır Bıçki Ye un'at <>t· 
renecekler bu aeraiyi 1rörmeli
dırler. Serbl"ıttir Talimat r<>n-
derilir. Akaretler 64 No ' 

ı-=- - Telefon ı 43687 ____:.:_:__• 

Devlet Demiryollan ve Limanlan 
Umum ldareai ilinlan 

iıletme 

Amele için °/o 70 Tenzilat 
15 Eylül 93S tarihinden itibaren beş kişiden müre1' ... 

keb olmak veya beş kişi ücreti vermek şartile Aydıtl 
hattı dahil ve Erzurum - Sarıkamış, Bursa - Mudanya, 
Samsun - Sahil hatları hariç olmak üzere bitişik şebeke" 
deki istasyonların herhangi birinden diğerine iş bulmak 
veya işten dönmek üzere seyahat edecek amele için yüı" 
de 70 tenzilat yapılır. 

Bu tenzilattan istifade etmek isteyen amelenin btı" 
lundukları yerin en büyük mülkiy~ .... m_emurundan ve bt1 
memurun bulunmadığı· yerlerde köy· ihtiyar meclisle" 
rinden birer vesika alıb istasyonlara göstermeleri la" 
zımdır. 

Fazla tafsilat için istasyonlara müracaat edilmelidir. 
(2515) (5416) 6940 

Muhammen bedeli 60 bin lira olan 1200 ton katratl 
yağı 25 Birinci Teşrin 1935 cuma günü saat 15,30 det 
kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare binasında satırı 
alınacak dır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 4250 liralık muvakkat te" 
minat ile kanunun tayin ettiği vesikaları, kanunu~ 
4 üncü maddesi mucibince işe girmeğe kanuni manilefl 
bulunmadığına dair beyanname ve tekliflerini ayni. 
gün saat 14,30 a kadar Komisyon Reisliğine vermeıerı 
lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler 300 kuruş mukabilinde Ankar8 
ve Haydarpaşa veznelerinde satılmakdadır. (5405) 

693, 

Muhammen bedeli 427 5 lira olan 19000 kilo muhtelif 
eb'atta çinko levha 11 Birinci Teşrin 1935 cuma günii 
saat l'S,30 da Ankarada İdare binasında kapalı zarf usıl"' 
lü ile satın ahnacakdır . 

Bu işe girmek isteyenlerin 320 liralık muvakkat te" 
minat ile kanunun tayin ettiği vesikaları, kanunıı~ 
4 üncü maddesi mucibince işe girmeğe kanuni maniler! 
bulunmadığına dair beyanname ve tekliflerini ay11~ 
gün saat 14,30 a kadar Komisyon Reisliğine vermelef1 

lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler parasız olarak Ankarada Mal" 
zeme dairesinden ve Haydarpaşada Tesellüm ve Sev~ 
müdürlüğünden dğıtılmakt'adır. (5408) 

Muliammen bedeli 3000 lira olan Devlet Demiryol"' 
lan An1cara Umumi İdare binası çatı katı kalörifer tesi" 
satı 25-9-935 cuma günü saat 15 de kapalı zarf usuliY" 
le Ankarada Umum Müdürlük binasında ihale edile" 
cektir. Bu işe girmek isteyenlerin 225 liralık muvakkat 
teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları kanunu~ 
4 üncü maddesi mucibince işe girmeğe kanuni maniJerı 
bulunmadığına dair Beyanname ve tekliflerini aynı giitı 
saat 14 de kadar Cer dairesi Komisyon Reisliğine ve!" 
meleri lazımdır. Bu işe aid şartnameler Ankara ve 
Haydarpaşa veznelerinden parasız olarak alınabilir. 

( 2 5 11 ) ( 5 41 7 ) 6941 

·~· Dr. H ~ R H O R U N i "~İ 
l :Emanönil Valde Kıraathaneaı yanında haıtalannı kabul eder. Tel. 2413~ 

662" 



12 - 9 - 935 ==========-=====================================TA N================--=======-=============================== 11 

htanbul Harici Askeri Kıtaatı ilanları 

Tah Be- İlk te- ihale ta- Günü Saati Sart.pa
rası. 

Kr. 
Cinsi Miktarı deli natı rihi 

Kilo Lira Lira 
Baki Elbise-
lik kumaş 7000 Met. 5 2625 27-9-935 Cuma 15 17 5 
Kilim 
11000 ila 15000 adet 3 3375 30-9-935 Pazartesi 11 225 
Kıaınyonet 6 adet 2800 1260 28-9-935 Cumartesi 11,30 Parasız 
Mektepli 
fotini 
Harici 3410ıla82SO s 4707 28-9-935 •• 11 314 

11t " 

Dahili 3410 ,, 4300 .. 

Yukarrda yazılr dört kalem kapalı zarfla Ankarada 
M. M. V. Satınalma Komisyonunca Eksiltmeye konul
muştur. İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 madde
lerinde yazılı belgelerle birlikte teklif mektuplarını 
ihale saatinden bir saat evvel komisyona vermeleri. 

(238) (5464) 

·~· Cins' Miktarı Tah. Bedeli İlk teminatı İhale tarihi Günü Saati 
Lira Lira 

Arpa 257000 15420 1157 1-10-935 Salı 16 
Un 331000 39720 2979 1-10-935,, 11 
Yulaf 281000 22480 1686 1-10-935 ,, 15 
Kuru Ot 273000 16380 1229 1-10-935 ,, 14 

Denizli Garnizonundaki kıt'at için yukarda yazılı 
dört kalem kapalı zarfla satın alınacaktır.Şartnamesi her 
gün İspartada Satınalma Komisyonunda görülebilir. 
İsteklilerin teklif mektuplarını ihale saatinden iki saat 
evvel Komisyona vermeleri. ( 2 3 5) ( 5 4 6 6) 

••• 
Cinsi 

Sabun 

Yonca 

Kuru 

Kuru Ot 

Miktarı Tahmin İlk temi-

Kilo bedeli natı 

Lira Lira Ku. 

16525 5929 444 68 

479400 21573 1617 98 

479400 19176 1438 20 

İhale tarihi Günü Saati 

27-9-935 Cuma 11 

27-9-935 Cuma 15 

27-9-935 Cuma 16 

Saman 637925 ~569 1717 67 30-9-935 Pazartesi 10 

Sade yağ 20250 12657 949 22 30-9-935 .. ıs 

Yukarıda yazılı öeş kalem erzak ve yem kapalı zarfla 
Erzincanda Tümen Satınalma Komisyonunda alma
cakdır. Şartnamesini bedelsiz Tümen Satınalma Ko
misyonundan alınır. İsteklilerin Şartname ve kanuna 
Tevfikan yazacakları tekliflerini ihale saatlerinden bir 
saat evvel Komisyona vermeleri. ( 5515) 

* of * 
Bir kilosuna biçilen eder saat evveline kadar Anka-

110 kuruş olan 30,000 kilo ra Levazım Amirliği Sa
kundura boyası kapalı zarf- tmalma Komisyonuna ver:. 
la eksiltmeye konulmuştur. meleri. (222) (5376) 
İhalesi 20 Eylül 935 cuma 
,.günü saqt J. S dedir. Şartna
mesi 185 kuruşa Komis
yondan alınır.Eksiltmeye gi 
recekler 2 4 7 5 liralık İlk i
nanç parası mektup veya 
makbuzlariyle 2490 sayılı 
kanunun 2 ve 3 maddele
rinde yazılı belgelerle bir
likte teklif mektuplarını i
hale saatinden bir saat ev
vel Ankarada Satınalma 
Komisyonuna vermeleri. 
~210) (5208) 6727 

••• 
Konyadaki Kurumların 

ihtiyaçkln olan 600000 ki
lo Un kapalı zarfla eksilt
meye konulmuştur. Tah
min bedeli 43000 lira mu
vakkat teminatı 315 O lira
dır. İhalesi 27 Eylül 935 
cuma günü saat 14 de Kon· 
yada Kor Satın alma Ko
misyonunda ya~ılacaktır. 
Şartnamesini okumak iste
yenler resmi tatil günleri 
hariç olmak üzere her gün 
Komisyona müracaat ede
bilirler. İsteklilerin teklif 
mektuplarını ihale saatin
den bir saat evveline kadar~ 
Komisyonumuza tevdi et
meleri lazımdır. (223) 

(5375) 6851 

* :(. * 
300 bin kilo unun kapalı 

zarfına talip çıkmadığın
dan pazarlığa dökülmüş
tür. Evsaf ve şartnamesi 
143 karşılığında Komis
yondan alınacaktır. Hep
sinin tahmin edilen bedeli 
28500 liradır. İlk temina
tı 213 7 lira 5 O kuruştur. 
İhalesi 18-9-935 çarşamba 
günü saat 15 dedir. Eksilt
meye girecekler 2490 sa
ydı kanunun 2 ve 3 madde
lerinde istenilen belgelerle 
birlikte teminat ve teklif 
mektuplarını heı.vi zarfları 
ihale saatinden en geç bir 

6852 

Kırklarelinde Trakya 
mahsulatından 900 ton un 
kapalı zarfla ihalesi 2 3 Ey
lül 935 pazartesi günü ya
pdacaktır. Eksiltmeye gir
mek isteyenler ihale günü 
teklif mektuplarını saat 15 
e kadar Komisyon Reisine 
vermeleri ve saat 16 da ko
misyonda bulunmalıdır. 
Beher kilo un fiatı 11 ku
ruş 45 Santim tahmin edil
miştir. İlk teminat parası 
6403 liradır. Şartnamesi 
Kırklerli Satınalma Ko
misyonunda her gün göre
bilirler. (221) (5377) 

6886 

•*• 
İspartadaki kıtaat için 

250000 kilo un kapalı zarf
la 20-9-935 cuma günü 
saat 15 te İspartada Tüm 
Satınalma Komisyonunda 
yapılacakdır. Muvakkat te 
minatı 1972 liradır. Temi
natın ihaleden iki saat ön
ce Muhasebecilik veznesine 
yatırılmış olması ve teklif 
mektublarının kanunda ya 
zıh formüle uygun bulun
ması zaruridir. Şartname
si her gün Komisyonda gö
rülebilir. Tahmin bedeli 
26250 liradır. (227) 

(5396) 6887 

• • • 
Demirköyündeki kıt'atı 

için 13 O bin kilo sığır eti 1 
Teşrinievvel 935 sah günü 
saat 15 de Dcmirköyünde 
Satınalma Komisyonunca 
kapalı zarfla ahnacakdır. 
Muvakkat teminatı 2735 
liradır. Şartnamesi posta 
ücreti gönderildiği surette 
komisyonca gönderilecek
dir. İsteklilerin kanunda 
yazda vesikalarla teklif 
mektublarını ihale saatin
den bir saat evvel komis-

Karaciğer, mide, barsak, taş kum ve şeker hastalıklarma 

TUZLA iÇMELERi 
ve OTELi: hergUn köprüden 6,30 • 7,35 • 8,20 - 9.45 
11 • 13,15 • 15,10 da Haydarpaşaya g den vapurlarm 
~~~~ trenleri menbatara kadar giderler . ..-iiiiiiiiii~il 

• 

SÜMER BANK 
Umumi Müdürlüğünden: 

Sümer Bank Merkez binası lnşaallnın 16 • 9 • 935 
Pazartesi gUnU saat 16 da yapılacak olan lhale•I 
görülen lüzum üzerine evelce ilin edilen teralt 

dairesinde 20·9·935 Cuma günU •aat 16 ya 
tehir edilmiştir. 

6992 

Tarsus American College 
Amerikan Erkek Lisesi 
Tedrısat 1 Birinci Tefrinde başlar. 

Tam devreli Jise oldutu Kültür bakanlığınca tasdik edilmiştir 
Türkçe, lngih:ıce, Fransızca okunur. Ticaret drnlui varJır 
Leyli Ocret 220 lira, nahari ücret 40 liradır 

Fazla malümat ıçin direktörlilge müracaat 
Kayıt muamele. yapılmaktadır 

6617 

Nafıa Bakanllğı Sular Umum 
Müdürlüğü Arttırma Eksiltme Ve 
ihale komisyonundan: 

Çubuk barajı önünde yapılacak havuz ile köprülerin 
inşaatı 1-9-935 tarihinden itibaren 15 gün müddetle 
kapalı zarf usulile eksiltmeye · konulmuşdur. Bu işin 
keşif bedeli ( 6 3 6 3 8) lira ( 4 8) kuruştur. Şartname. 
plan ve diğer evrak suretleri ( 3, 18) lira bedelle Nafıa 
Vekaleti Sular Umum Müdürlüğünden verilir. 

İşin muvakkat teminat mikdarı ( 4431,92) liradan 
ibarettir. Eksiltme 16-9-935 tarihine rastlayan pazar
tesi günü saat 15 de Nafıa Vekaleti Sular Umum Mü
dürlüğü Odasındaki eksiltme Komisyonunda yapıla
cakdır. İstekliler arttırma ve eksiltme ve ihale kanunun
da yazılı vesikalarla beraber Nafıa Meclisince müsec
cel müteahhitlik ehliyetnamesini ve~a bunun Noterden 
musaddak suretini ve ·şimdfye'"kadar btr derece iş yap
mış oldukları mahallerden teahhütlerini hüsnü suretle 
yaptıklarına dair mahalli idarelerden verilmiş vesika
larım ve 16 ve 3 2 inci maddelerindeki teklif ve teminat 
mektublarım 16-9-935 tarihine rastlayan pazartesi gü
nü saat 14 te kadar Sular Umum Müdürlüğüne mak
buz karşılığında vereceklerdir. Teklifler, adı geçen 2490 
sayılı kanunun tariflerine uygun olacakdır. (2388) 

( 5202) 6706 

Kültür bakanllğı siyasal bilgiler 
okulu direktörlüğünden: 

2 Eylül pazartesi günü Siyasal Bilğiler okuluna nam
zet okur yazılmasına başlanacaktır. İsteklilerde Su evsaf 
ve şartlar aranır. 

1 - Türkiye Tabiiyetinde olmak 
2 - Yaşı 18 den aşağı 2 5 ten yukarı olmamak 
3 - Hüsnühal sahibi olmak 
4 - Sağlam olmak 
5 - Liseyi bitirimiş ve olğunluk sinacını vermiş 

olmak. 
İstekliler Nüfus cüzdanı. şehadetname sağlamlık ve 

aşı raporu asılları altı tane 4,5 x 6 biiyüklüğünde Fo
tografı ve dilek kağıdı ile Eylülün sonuna kadar pazar
tesi ve perşembe günleri saat 1 O dan 16 ya kadar Yıl
dızda okul Direktörlüğüne baş vunnalıdırlar. Bu ta
rihten sonraki müracaatlar dinlenmez. Taşrada bulu
nanlar istenilen evrakın asıllarını posta ile gönderebi
lirler. Fakat bu bilğiler nihayet Eylülün Yirmi beşinde 
okulda bulunmalıdırlar. 

İştekliJer alınacak okul sayısından fazla olursa ara
larında edebiyat, felsefe, ve İçtimaiyat. Riyaziye, Ta
biiye tarih Cograf ya ve ecnebi lisanı derslerinden bir 
seçme sinacı yapılır. ( 5107) 6653 

yona vermeleri. ( 241 ) 
(5514) 

• * * 
Erzincan garnizonu için 

satın alınacak 1038600 ki
lo arpa yeniden kapalı zarf
la eksiltmeye konulmak ü
zere dört kısma ayrılmıştır. 
Her kısmı 259650 kilo o
lup muhammen bedeli 
16228 lira 12,5 kuruştur. 

İlk teminat 121 7 lira 1 1 
kuruşdur. İhale 25 Eylül 
935 çarşamba günü saat 

15 de Erzincanda Tümen 
Satınalma Komisyonunda 
yapılacaktır. Şartnamesini 
görmek isteyenler Erzin
canda Satınalma Komisvo
nuna her gün görebilirler. 
Şartnamenin 4 üncü mad
desi mucibince istekliler 
teklif mektublarını ihale 
saatinden bir saat evvel ko
misyona teslim etmiş bulu 
nacaklardır. ( 2 4 4) 

(5512) 

~ususi ŞARTLAQIM,_IZ ı.IA~~INDA 
GIS[L~'2iMiZOtN MALUMAT AL 1N1 Z 

ISTANBUL- k'.A'2Al(0Y PALAS - ALALEMCi ~A 

Liman işleri Geriel 
Direktörlüğünden~ 

Galata rıhtımındaki demir parmaklıklar için 345 met
re murabbaı galvanize tel ile bu telleri kaphyacak 61 .2 
metre köşebend pazarlıkla satın alınacağından şartna
me ahkamı dairesinde şeraiti lazimeyi haiz olub temina
tı matlubeyi gösterenler pazarlıkla eksiltmeye girebi
leceklerdir. 

1 - İhale 17 Eylül 935 salı günü sabahı saat 10 da 
Liman hanındaki Genel Direktörlük Makamında top· 
!anacak Müdürler Encümeninde yapılacakdır. 

2 - Eksiltmeye girecekler yüzde 1 O nisbetinde te4 

minatı akçesi olan 42,5 lirayı veya bu mikdarda bir 
meblağı havi hükumetçe teminatları alınan bankaların 
birinden veya borsada mukayyet rayiç ve mahiyeti iti
barile kabul edilen eshamı ihale saatinden bir saat ev
vel Genel Direktörlük veznesine tevdi etmiş bu\\lna
;;ttklardır. 

3 - Bu baptaki şartname Levazım Şefliğinden ta-
lep olunacakdır. (5497) 

lstanbul ithalat gümrüğü 
Direktörlüğünden: 

• 
Müdürlüğümüzce olbaptaki keşif defterleri mncı-

bince muhtelif boyda 11 aded dosya dolabı yaptırılacak
dır. 

Bu iş 330 lira bedel keşifli olub münakasa ve ihaJat 
kanununun 46 ıncı maddesinin A fıkrasına tevfikan pa
zarlıkla yaptırılacağından taliplerin vesaik ve otuz 
lira teminat akçesini hamilen 26 Eylül 935 tarihine te
sadüf eden perşembe günü saat 14 de İstanbul İthalat 
Gümrüğünde müteşekkil satınalma komisyonuna mü
racaatları. ( 5 5 00) 

• 

100 Metre Çuha 
Askert fabrikalar satınalma 
komisyonundan: 

Tahmin edilen bedeli 694 lira olan yüz metre çuha 
Askeri Fabrikalar İstanbul Satınalma Komisyonunca 
27 Eylül 935 cuma günü saat 14 de açık eksiltme ile 
ihale edilecekdir. Nümunesi her gün Komisyonda gö
rülebilir. İsteklilerin muvakkat teminatı olan 52 lirayı 
Beyoğlu Malmüdürlüğüne yatırarak makbuzu ve 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki vesaik
le o gün ve saatta Salı Pazarında Y allama binasındaki 
Komisyona gelmeleri. ( 5 4 3 7 ) 

Inhiıarlar Umum Müdürlüğünden : 

1 - Çamaltı Tuzlası için şartname ve listesi muci
bince 1200 lira muhammen bedelli Elektrik motörleri 
açık eksiltmeye konmuştur. 

2 - Liste ve şartnameler Kabataşda Levazım ve mü
bayaat şubesinden bedelsiz olarak verilir. 

3 - Eksiltme 8-10-935 salı günü saat 14 de Ka 
bataşda Levazım ve mübayaat şubesindeki alım komıs
yonunda yapılacaktır. 

4 - Fiatsiz teklifnameler ihaleden 15 gün evvel Tuz 
fen şubesi müdürlüğüne verilecektir. 

5 - Eksiltmeye girmek isteyenlerin 90 lira muvak· 
kat teminat paralariyle muayyen gün ve saatte me~kür 
komisvona müracaatlan. ( 4"01) 
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a • F • 
1 daima Yat Klübde Balkan Gecesi - Görülmemiş Bir Gece 

14 Eylül Saat 22 Akay Vapuru Köprüden Saat 21,15 

" 1 
1 

Aynı vapur o gece sabah Uçte Adalara ve KadıköyUne uğrayarak avdet eder. Pazar 15 Eylül öğleden 
sonra BüyUkadada Halk gUnU fevkallde şenlikler. Bayrak töreni, ulusal danslar, Türküler. 

Biletler: NA T A Galatasaray - Karaköy 

Eski FEYZiATI Lisesi 
BoğaziCjlnde: Arnavutköyünde: Çifte Saraylarda 
Kız ve Erkekler için ayri bölüklerde kurulmuş, ana ıınıfı, ilk kısmı, 

Orta okul ve lise sınıflarını havi ulusal bir müessesedir. 

Yıllardanberi kaz.andığı rnuvaffakiyetle tanınmış olan mektep 
kayıtlara başlamıştır. Kayıt içtn hergün saat ondan on altıya 

kadar mektep yönetimine başvurulabilir. İsteyenlere mektep 

-~~~~~tarifnamesı gönderilır. Telefon: 36210=~~~~· 
6619 

ihtira ilanı 
''İspirtonun taktiri için usul" 

hakkında istihsal olunan 25-12-1933 
günlemeç ve 1694 sayılı ihtira be • 
ratı ile buna ait ayni günle meçli 
birinci ilave tasdiknamesi bu defa 
mevkii fiile konmak üzere ahara 
devrüferağ veya icar edileceğinden 
talip olanların Galata'da, İktisat ha
nında, Robert Fcrri'ye müracaatları 
ilan olunur. 

6813 

lstanbul Komutanlığı 
Satanalma Komisyonu 

il Anları 

Erzurumdaki kıt'at ihti-

f ~~~~~1~~3 ~~~~;İ~nü ~t ~.~~d~İ•~~~~ ~~c~!~~ ~~:ıı~~~~i~f:: 
yıd günleri Ağustosdao itıbaren Satı ve Cumartesi günleridir Fazla den Kömürü sobası açık 
malUmat için mektupla ya bizzat m~racaııt edilebılir lıtiyenlere eksiltme ile satın alınacak-

• mektebın tarıfnameai gönderilir. Telefon: 60474 • dır. Tahmin edilen bedel 
• 6614 2 500 lira olub ihalesi 27 
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100,000,000 işi 

POKER Tıraş Bıçağı 
Kullanmaktadır 

-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· 
uınumı ne~rıyat ve yazı ışleri Müdürü: Etem izzet BEN!CJ:. 
Gazetec.ıHk ve matbaacılık T . A. Şirketi. İstanbul, Ankara cad· 

desi, 100.- Basıldığı yer : TAN matbaası. 

Eylül 935 cuma günü saat 
1 5, 3 O dır. Şartnamesi Fın
dıklıda Satınalma Komis
yonunda görülebilir . 

Eksiltmeye gireceklerin 
188 liralık ilk teminat mak
buzlarile birlikte vaktin
den evvel komisyonda ha
zır bulunmaları. (5502) 

* * * 
Bütün dikim malzemesi 

ve kumaşı aynen verilmek 
şartiyle evsaf ve nümune
sine göre 452 adet dağ ar
ka çantası 27-9-935 cuma 
günü saat 15 de açık ek
siltme ile diktirilecektir. 
Şartnamesi ve nümunesi 
her gün Komisyonda go
rülebilir. 

Tahmin bedeli 2 2 6 lira 
olup il kteminatı 17 liradır. 
Dikmeğe talip olanların 
ilk teminat makbuzu veya 
mektuplariyle birlikte vak
ti muayyeninde Fındıklıda 
Satınalma koıu~syonuna 
gelmeleri. ( 5 4 5 2) 

İstanbul İcra Hakimliğinden 
935/3 

!stanbulda Ketenciler caddesinde 
24 numerolu mağazada züccaciye ti
caretile müşteğil David Somehin 
konkordato igin mühlet verilmesi 
talebile vuku bulan müraı::aatı üze
rine icra kılınan tetkikat neticesin
de konkordato talebinin nazari iti
bara alınmasına ve icra ve iflas 
kanununun 286 ve 287 inci madde
leri muctbince borçluya iki ay müh
let verilmesine ve lstanbulda Yeni 
Postane civarında Ksantopulo hanın
da avukat Bay İhsan Rüşdünün komi 
ser tayinine ve işbu mühletin ilani ile 

.l/J~~~~~~~~~iiiii!!!ii!- Sara~hanebaşıHorhorCaddesi 9' 
o e Ana· ilk 

Leylt • nehart a V isesi Orta-Lise 

1 

Kız • Erkek ( Tam 
devreli) 

İlk 11nıflardan itibaren ecnebi li1an1na çok ehemmiyet verilir. Kızlar kısmı ayrı dairelerdedir. 
Mektebin hususi otobüsleri ile nehari talebe bergün evlerinden aldınbr. İsteyenlerin adresine tarif- 1' 
~~~~~ name gönderilir. Her gün 10 dan 16 ya kadar kayıt yapılır. Telefon: 20530 jJ 

~~~~ Eski Kadın Birliql Yurdu bu defa aynı şerait ve teşkllltla 

TOROS KIZ .TALEBE YURDU 
1 

1 
1 namile açılmıştır. Bütün Vilayetlerden. Üniveniteye ve yüksek ~ekteblere gelecek Bayan talebelere ll· 

111

1 

rnahıustur. Yab, tabldot tekmil konforla aylık ücret 18 lıradır. Taf.ilit almak üzere 
~ Şeb:ıadebaşıodaki Yurd müdiırlüğüoe müracaat edilmelidir. ~~~~~~~ 

VAPURCULUK 
Türk Anonur. Şirketi 
lstanbul Acentatığı 
Liman Han, Telefon· 22925. 

Trabzon yolu 
T A R 1 vapuru 12 Eylül 

PERŞEMBE günü ıaat 20 de 
Hopaya kadar 

izmir Sür'at yolu 
SAKARYA vapuru her haf

ta PERŞEMBE günleri 1aat 16 
da lstanbuldan IZMIRE ve PA. 
ZAR günleri de İZMıRDEN la-

f tanbula kalkar. 

Mersin yolu i 
DUMLUPJNAR vapuru 13 

Eylül CUMA günü ıaat 11 de 

1 
MeT'İne kadar 

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

Gebze icra Memurluğundan : 
Menkul malların açık artıntlB ilimi 

Cins ve nevi ve kıymetleri aşağı
da yazılı malların bir borçtan dola
yı açık artırma ile satılacağından 1 
artırma Gebze İcra Dairesinde 
2-10-935 tarihine müsadif çarşamba 
-günü saat 14 - 16 da icra olunacak
dır. İştirak edeceklerin gösterilen 
saatta mezkur mahalde bulun
maları ilan olunur. (14410) 
Takdir olunan kıymet 

Lira Cinsi Adet 

100 Dinamo 1 
5 Adı tevzi tablu 1 

60 İkibin metro tel 
10 Potrel 5 

9 Ağaç 19 
150 Motor 1 

30 Değirmen taşi 1 
50 Banğo 1 

DEVREDİLECEK iHTiRA 
BERATI 

" Çimento yahut betondan boru
lar vesaire dökmeğe mahsus cihazlar 
da istahat'' hakkındaki ihtira için alın 
mış olan 11 Son Teşrin 1933 tarih 
ve 1746 numaralı ihtira beratının 

bu kere başkasına devir veya icara 
verilmesi teklif edilmekde olmakla 
bu hususda fazla malumat edinmek 
isteyenlerin Galata'da, Aslan han 

5 nci kat 1-4 numaralara müracaat 
eylemeleri il~n olunur. 

beraber icra ve iflas daireleri ve tapu 
sicil memurluklarına ve Ticaret mah
kemelerine bildirilmesine karar ve
rilmiş olduğu itan olunur. 

MAZON 
İıim ve markuına 

dikkat 

kolaylık oJmıık 
üzre perakende 
65 kuruşa satılan 
flŞt'ler piyasaya 
çıkarılmıştır. 

MAZOl't MEYVA TUZU 
Sabahlan aç karnına bir . kahve 

kaşıtı alındıkta 
KABIZLIQI DEF'EDER 

yemeklerden bir saat ıonra alındıkta 

HazimsizliOi Mide Ekşi . ik 
ve yanmalarını gidetfr Ağızda1d 
tataı:zlık ve kokuyu iule eder. 

Fazla bir yemek ve ıçme
den ıonra hısıedilen yor
gunluk ve şişkinliğı ha
fifıetir. MAZON tuz.unun 
tesirinden memnun kal
mıyanlar şi,esi açık da 
olsa Bahçekapıda iş Ban
kası arkaıında 12 No lu 
MAZON BOTTON ecza 
deposuna ıade ederek 
bedelıni geri alabilirler. 

6803 
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