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Lava/ Fransanın Durumunu Anlattı : Türk tayyarecilerinin 
ingilterenin Güttüğü Siyasadan bomba atışlan Fra 

Ayrll mıvacagını Dün Açıkça Söyledi 
BUGÜN italyanlar Habeşistanda Manda Teklifini 

Kabul Edecek Gibi Görünüyorlar 

Tayyareci/erimizin Hava Turu 
Bugün öğle Üzeri Bitiyor , 

2 incide : 

S üncüde: 

!4 üncüde: 

5 incide : 

6 mcıda : 

' incide : 
8 incide : 

guncuda: 

Peyami Safa'nm fıkrası : 
" Bir ölüm ve bir iddia "
Şehir haberleri. 
Ankara telırafları - Ah· 
med Şukrü Esmer'in "Haf
tanın siyasası" - Felelı:'in 
fıkrası : "En büyük kaba
hatimiz". 
Aziz Hüdai Akdemir'in tef
rikası : "Bi:ı:de casuıluk"
Sailık ôğüdü - Scviıme· 
ler, evlenmeler. 
Son haberler - Matmazel 
Doktor. 
Memlekette TAN - Şat· 
ranç. 
Spor. 

Cenevre, 13 A.A. - Lavalin b~
ıün Asamblede verdiii .öylevın 
metni aıaiıdadır: 

"Bizim Ulualar Kurumuna olan 
inanmuz, a\la zaf a utramamııtır. 
Hiçbir süçlüiün durduramadı~ı 
bir aebatkarlıkla Franaa mümeasıl
leri mütemadiyen Ulualar Soayete
sinin otoritesini 1WtırmJya ve ona 
faaliyet ve icraat vasıtalan vermi
ye çalıımıılardır. Franaanın aiya-

Avrupa matbuatına 
hidiseler. 

saıı, tamamen Uluslar Soayeteainin 
ıöre esaslanna iatinat eder. Doatları

mız •e müttefiklerimizle yapılmıı 
olan bütün itilaflanmız, Cenevre 
ve Lokarnodan seçer: Küçük iti
laf, Franaız • Sovyet itilafı, Roma 

Kazan Hanlıimm son cün
leri - Faydalı bil&iler -
Hikaye. 

Erciyaş Etekle
rin de Kurulan 
Abide 

ltilaflan ıibi. 
Kollektif emniyet akidesi, bi

zim kanunumuzdur ve misakı in
kar etmek kendi idealimizi inkar 
etmek olur. Samuel Hoare'ın söy
levi "lnsilterenin kayıt ve ıartsız 
olarak kollektif emniyet sistemine 
iltihak etmek arzusunda bulundu
ğunu,, gösterir. Hiçbir memleket 
tiöyle taahhüdün ehemmiyetini 
Fransa kadar takdir edemez ve 
onun kadar ölçemez. lıtikbalde za-

[Ozel aytarımız yazıyor] 

A nkara, 13 mam ve mekanı ne olursa olaun 
• her nevi meauliyetlerde teaanüdü 

.... . .-........ ............ 
Hususi 

ita/yanın On iki 
Adada Askeri 
Hazırlıkları ... 

Atina, 13 (Ô:ul aytarunız bil
diriyor) - On iki aclaclan gelen 
haberlere 11öre, ltalyanların oralar
dalıi a•k•ri hareketleri k .. alet 
peycla etmekteclir. Aclalara cuker, 
malsem• ve er:uık 11önclerilmekte· 
clir. Deni:uıltı 11emileri ile tayyare
ler mütemadiyen tarauutta bulun
maktaclırlar. 

r 
izmirde italyan 

Uçmanlanmı:z yol haritasını 

Uçaklarımızın iki gündenberi 
yapmakta oldukları Türkiye turu· 
na üç gündenberi muvaffakiyetle 
devam edilmektedir. Bazı mınta
kalarda havalar bozulmuı ve fırtı
nalar olmuı ise de uçaklanmız u· 
çuılarına devam etmiılerdir. 

Uçaklarımızın topçu .ıatıı mekte
binde yaptıkları bomba atma, ke· 
ıif ve fotoğraf alma tecrübeleri iyi 
neticeler vennittir. Evvelki gün Di-

gözden geçiriyorlar 
yarbekirden gelen filo, havanın 
bozukluğu dolayısile dün sabaha 
kadar Yeşilköyde kalmış, ve dün 
ıabah lzmire gitmiştir. 

Ankaradan hareket eden diğer 
bir filo da saat 16 da Yeşilköye 
gelmiştir. Bu filo bugün saat altıda 
lzmire gidecektir. 

Turlar bugün öğle üzeri bitecek, 
diğer hava filolan bu akşam hare· 
ket ettikleri yere var,caklardır. 

Bundan on beş ay evvel ls- tazammun eden bu beyanat Ulua· 
met İnönü uğurlu eli ile Kayse- lar Soayeteıinin hayatında bir ta· 
ride pamuklu bez kombinasının rih olacaktır. 

Bankaları 
Krediyi kestiler Sovyet Heyeti EV KRALiÇESi 

ilk temeltaşını koymuştu. Onü- 2 Şubat tarihinde lngiltere ile, bmir, 13 (Oael aytanmı.z bil-
müzdeki pazartesi günü Erci· m!ifterek ~ir .tahakkuk . p~r~ı diriyor) - Buradalri ltalyan ban-

Bugün Geliyor 
. .. ük · vucude ıetirdık. Bu, benım açın ıu· 

yaş eteklerınde bu buy eıenn 'iel bir hiilr• icli. Acaba tahakkuk Laual Ceneorede bir fopfan_hd~an"c~c~ ..... ~hlan--.. lr•rwlicliilırt· bii.lllliH~nn~·..Je~m~uamel.Ailllı..Aelwle•--i+-=~H.ev'et 1-örenle 
işlemeğe başladığını heyecanla e&Mk .._.._,.., M.iiilftetimi~ .----..., ... _._ __ ... ~c "' 

.. _ • f"'.T' .,. ™ lar pi,,...,.,,. edi ilati,,aano ka ) k 
ll,o,ra . Me.mJN• .. 6miz, ~kan bir tı·ııı.11 • ı d kt A r§ı anaca o ~ lh 1 h • "'nnı anza a 1 an sonra • darlık vermiyecek tedbirler al- s·· b k f d v 'd 
'Verecek eser koyacak, 33.000 iğ au arzusu ı e mute aaaıatır.. • aamblenin üzerine ağır bir aurette umer an tara ın an A~ayserı e 
• 

1 
OBO Ah ta hergün hiç Romada 7 Şubatta Musaolını n çöken ihtilafı hatırlatırken heyeca- mıılardır. inşa olunan bez fabrikasında 16 Ey • 'e · tezg~ ben, aramızı açabilecek olan bütün na kapılmaktan kendimi alamam. /talyan bankalonnın bu hare- lülde yapılacak açılma töreninde bu • 

durmadan Turk kurtuluşunun meseleleri hallettik. Stresada lngi- Bir uzl••1na eayretini sarfetmek- lunmak üzere davet edilen Sovyet he-
. d ı·ı· h ı· d Ort ""T""" • keti, Habeı iti ile aUilralı 11örül-canlı bır e ı ı a ın e a liz murahhaalarile Mu•aolinide ten çekinmedim ve Konaeyin son yeti bu sabah Çiçerin vapurile şehri-

Anadoludan memleketin her ta- ıulh davaama hadim olmak kayıu- yapacağı teıebbü•te de Uluslar mekteclir. mize gelecektir. 
rafına sevinç ve gayret sesi yük- sunun aynine ıahit olduk. Roma i- [Arkası 10 uncuda] ~------------..) Heyet Sovyet Rusyanın ağır sana. 

1 k · yi komiser muavini M. Petagof'un baş 
~e toce tır ... 

kanhğında Türküstroy direktörü M. 

Önümde yeni fabrikaların ku
rulduğu ve kurulacağı merkez
leri gösteren bir Türkiye hari
tası var. Daha düne kadar ayııi 
harita üzerinde dağ, göl ve ne
hirden başka tabiatin memleke
te hediye ettiği varlıklardan 
gayrı bir şeyi görrnerneğe ahı -
mış gözlerim, yepyeni bir yurt
la karşılaşmışa döndü. Duvar
larımızda asılı duran klasik 
Türkiye haritalarında, kitapları
mızda yer almış bulunan basit 
haritalar üzerinde artık yurdu
muzu tanımıya çalışmıyalırn. 
Beş senelik endüstri planının 
tahakkuku arifesinde olduğu
muz şu günlerde memleketin 
harita üzerindeki manzarasının 
tamamen değişmiş bulunduğu
nu bilerek yeni Türkiyeyi göz
lerimizde öylece azametli hali 
ile canlandıralım. 

SO bin metre murabbaı gibi 
geniş bir sahayı kaplamış olan 
Kayseri kombinası, hacim itiba
rile; memleket içinde tanmla 
endüstri arasında başbbaşma 

[Arkası 3 Uncilde] 

Mecdi s. Saym•n 

Günün işi· 

Kültür Bakanı Açıktaki Ta
leb·eyi Yerleştirmektedir 
Kültür Bakanı Saffet Arıkan 

dün ıehrimiz kültür itleri etrafın· 
daki incelemelerine baılamıttır. 
Bakan, dün .. bah Kültür direktör
lüiüne gelmit ve direktör vekili 
Mehmet Eminle SÖl'Üflnilftür. ISu 
görü,meden fODI"& aaat on buçuk
tan bire kadar aüren büyiik bir 
toplantı yapılmııtır. Şehrimizde 
bulunan yüksek tedri.aat senel di
rektörü vekili ve teftit heyeti bat
kam Cevat, batmüfettiı Salih Zeki, 
baaın ve yayım direktörü Faik Re
til ve bütün senel müfettif ler bu 
toplantıda bulunmuılardır. 

Şehrimiz Kültür itleri etrafmda 
Bakana izahat verilmit ve bund"n 
sonra muhtelif kültür itleri etr a • 
fmda önemli görüpneler yapılmış
tır. Bu arada bilhassa liae ve orta 
okullarda bu yıl açıkta kalan lf'OO 
talebenin durumu incelenmiı ve 
bunlann yerleflirilmesi için ıimdi
ye kadar düıünülen tedbirler röz
den geçirilmiıtir. Kültür Bakanı bu 
ite önem vermekte ve bu meaele İ· 
le bizzat metıul olmaktadır. icap Kültür Balranı olrula wirmelr ide-

[Arkası 9 uncuda] yen lalrir hir çocalrlo lronapyor 

Kötü Bir 
Niyet Var mı? 
Ü~ italyan torpitosu 
Yunan limanlarında 

Atina, 13 (Özel) - Oç ltalyan 
torpido muhribinin Lavrion'un A
yanikola limanında Anavasos mev
kiine celerek demir attıkları, fa
kat bir müddet sonra meçhul bir 
ıentte doğru gittikleri iç bakanlığı
na gelen reami telgTaflarda bildi
rilmiıtir. 

Bir kere daha protesto ettiler 
Atina, 14. (özel aylarımız bildiri

yor) - HükPmet, İtalyan harp ge
milerinin Yunan limanlarına ginnit 
olmalarını, Roma hükümeti nezdinde 
.bir bre daha protesto etmittir. 

Sıhhi malzeme latıyan iki l tal yan 
deniz uçaiı da Korfoya inmitlerdir. 

Yunan efkin ltaJyan harp gemile
rinin bir fırtma vesilesi icat ederek 
bir Yunan limanına ginnif olmalan· 
nı hiç te bot görmemekte ve büku· 
metin bu husustaki azimil hareketini 
beienınektedir. 

Gemilerin fırtına vesilesile Yunan 
lm.nlanna gİrmif olmaaı umumi bir 
infial uYMM111m11br. 

Gelen 1 talyan harp gemileri hara
a.t etmiılerdir. 

Zolotorycf elektrik teşkilatı direktör 
muavini mühendis M. Andrief mihen 
dis M. Jiglin ve M. Petagof'un hususi 
katibi M. Moııkolof'tan mürekkeptir. 

Sovyet heyeti rıhtımda hükumet 
namına ilbay Muhiddin Ustündağ, 'E
konomi Bakanlığı namına Türkofisi di 
rektörü Mahmut Celal ve Sümerbank 
namına da bankanın Istanbul şubesi 
direktörü Muhip tarafından karşıla • 
nacaktır. 

Rıhtımın iki tarafına Türk ve Rus 
bayrakları asılacak ortasına da kırmı
zı zemin üzerine Rusça "Safa geldi • 
niz., yazılı bir levha konacaktır. Sov· 
yet heyeti vapurdan çıktıktan sonra 
Dış Bakanı tarahndan memur edilen 
Feyzinin refakatile ve otomobillerle 
Perapalas oteline giderek istirahat e
decekler ve öğleden sonra ilbayı ziya
rette bulunacaklardır. 

Heyet bu akşam Ankara ekspresi
ne bağlanacak hususi bir vagonla An
karaya hareket edecektir. Heyetle bir 
likte Sovyet Rusyanm Ankara elçisi 
Karahan Yoldaş ta Ankaraya gide
cektir. 

Ankara istasyonunda Sovyet heyeti 
ni Ekonomi Bakanı Celal Bayar, Sü
merbank genel direktörü Nurullah E
sat, Dış işleri Bakanı namına Ferruh 
Ankara ilbay ve şarbayı ile emniyet 
direktörü karşılıyacaktır. 

Fabrikanın açılma törenine şehri • 
mizden davetli bulunanlar için de ya
rın sabah saat 10 u 10 geçe Haydar · 
paşadan bir tren hareket edecektir. 

------· .......... '9 ... 

H 1-N Ç ! 
Okuyucc:lanmızın zevkle talrip et
tilrleri "Abanoz Bile.zilr,, romanı 
evvelki gün bitti. Büyük .zabıta ro· 
manı muharriri Ecl11ar Wa.ace'ın 

H.1NC1 
Adi: ef•i.z cl~r•"• -hey.canlı ve gü
zel e•erini ~eanclen itibaren 
"Aba11o.z BiluiJı,,in tefrika edildi
ii aütunlarcla okumaia batlıya
cakaını:z.. 

Büyük 

EV •tADINI 
Müsabakamız 

YAKlrtDA: 

1 
A 
N 

ı - Gazetemiz 
yük bir ev lcadını 
açacaktır. 

yakında bU
müsabakaaı 

2 - Bu müsabakaya bütün 
kadın okuyucularımız iştirak 
edebileceklerdir. 

3 - Müsabaka şu mevzular 

D 
üzerinde cereyan edecektir: 

A - Ev tertibi, 

A 
B - Dikiş, biçki, nakış. 
C - Çocuk bakımı 
D - Yemek pişirmek 

Müsabakaya iştirak edecek olan 
genç kızlarla kadınlar, bu mevzuların 
herbirinden ayrı ayrı imtihan olarak 
mükafat alabilecekleri gibi, arzu eden 
ler, hepsine de istirak ederek. aldık· 
!arı numaraların vasatisine göre, ev 
kadınları derecelerine göre aynca mü 
kafat ta kazanacaklardır. 

DiKKAT: 
Ev kadınlığının bütün ıahalannda 

en yükaek muva'~akıyet göııteren 
genç kız veya kadın "Ev Kraliçesi" 
ilin olunacaktır. 

4 - Bütün imtihanlar ve derece
lerin tayini ile mükafatların dal; ... tıl
ması resmi \•e gayriresmi yüksek 
mütehassıslardan mürekkep bir ha· 
kem heyetine havale edilmiıtir. 

~ Müsabakanın bütiin tafsilatı 
ile mükafatlarını yakında "Tan" sü
tunlarında okuyacaksınıı. Her genç 
kız ve kadının kolayca girebilecegi ve 
fayda görebileceği bu miıaabau,e 
liPMlidca U&ı&"~I 



.===::::::::::::::::::::;:====================================TAN================;::======================== .. 
Dl1SöNDlJKC ı; 

14. 9 - 935 

BiR ÖLUM VE BiR iDDiA 
"Ordu,, da "Rizeli Hacı lbra· 

him oğlu Murat,. adlı bir okuyu
cumdan 24Ağustos ve 9Eylül ta 
rihli iki taahhütlü mektup al • 
dım. Ayni faciayı hikaye eden 
bu mektuplardan bir tanesini o
kuyalım: 

''Kardeşim Şevki 20 Ağustos 
935 gecesi, saat on bir buçukta, 
ani olarak bir kalp hastalığı 
buhramna uğradı. Ağrılar için -
de sızlanması üzerine aile efradı 
haykırışarak sokağa Jırladılar. 
Bu feryatları duyan komşuları
mızdan bazıları, Bay doktorlar -
dan beş tanesinin evine gitmiş • 
Jer, fakat hiçbirini yatakların -
dan kaldırr.p getirem~mişlerdir. 
''Hani dolctorJ Bir doktor bula. 
madınız mıJ Olüyorum ben •.. ,. 
diyıı1n kardeşim, bir saat sonra 
dülfyasına gözünü kapamıştır.,. 

Okuyucumun mektubuna göre 
bu beş doktordan üçü hasta ve 
ikisi de yorgun olduklamu ileri 
sürerek insanlık vazifelerinden 
kaçmışlardır. Alikadar makam
lar ve İstanbul gazeteleri de için 
de olduğu halde baş vurmadık 
yer bırakımyan bu okuyucu, ıon 
bir ümit olarak ve bir kere daha 
cevapli taahhütlü ikinci mektu -
bile bana müracaat ediyor. 

Ben de "Tan,, m sıhhat işleri
ne ait hemen bütün neşriyatına 
alaka gösteren sağlık bakanlığı 
na hadiseyi açıkça bildiriyorum 
ve sonunu merakla bekliyorum: 
Bakalm Rizeli Hacı İbrahim 
oğlu Muradm iddiası ne nisbet. 
te doğru? "Ördu,,daki doktorlar 
dan beşine isnat edilen bu tasa -
sızlık hikayesinde kardeşini kay 
beden bir insanın iç acııile ıişen 
bedbin muhayyilesinin müba -
lagalan yok mu? Yoksa ve iddia 
doğrd ise bu hain beş doktor 
kimdir? Kimdir bu beş doktor 
ki, uykuyu ve rahatı bir insan -
lık vazifesi yapmak, bir yurdda
şın hayatını kurtannak zevkin
den daha tatlı buhnuş, yerlerin -
den~ile ktpırdamamqlar~? Ve 
bakalım. Türk adaleti, 1ilngi !ıa 
pishane köşesinde ve ne kadar 
zaman onlara çok sevdikleri ha· 
reketsizliği, istirahati ve bol uy 
kuyu temin edecektir? 

Pe)aml SAFA 

Hayat bilgUerl mektebi 
açıhyor 

r Ameli Hayat okulunun taıfiyeli 
için ıeçilen komiıyon çalıflDA}annı 
ıürdürüyor. Okulun taıfiyeıi aonunda 
elde ancak 12 bin lira kalacatı haber 
verilmektedir. Bu para ile bir atçı o
kulu açılacak ve okula ütücü, kolacı 
yetiıtirecek birer ıube illve edilecek 
tir.Tasfiye komiıyonu aynca yeni a
çılacak okul için bir program huırh
yacaktır. Yeni okulun ıubata kadara
çılacafı umulmaktadır. 

Yani l'bay muav!nl geliyor 
1 Yeni ilbay muavini Hildainin. bu • 
gün Ankaradan gelmesi beklenmekte 
dir. Merıin ilbaylığma atanan ilbay 
muavini Rükneddin Sözer bugün it
leri Hüdaiye devrederek ayrılacak ve 
ayın sonuna dofru Meraine ıidecek -
tir. 

No. 28 

Cumbadan 
Rumbaya! 

Serveı BEDi 

Biraz evvelki uykuıu tamaınile 

tatılmıt. banın merdivenlerini ko
prak inerken bacaklarına atlayıp 
aıçramak if tahkn dolmuttu. Eve 
gitmek iıtemiyordu. Selimi görmek, 
mümkünse hemen görmek t Bqka ar
Rıu yoktu. Hemen ı... Acaba oraya 
gitı~ Orasının adını çabuk hatırlı· 
yamamıttı. Univeraite kelimesini dil
ıünerek buldu. Fakat Selim dün oto
mobilde bafka bir ıey daM alSylemit
ti, n~ydi o ? Cemile tramny bekle
me yerinde, bafısaamrn mukaveme
tinden doğan bir ainlrlilikle aekis on • 
adım hızla cidip ıeliyordu. Haydi 
üniversiteye lirdi ( aokarlar mı baka
lım? Soktular diyelim.) Oraaım da 
buldu (Neydi o? ~· edebiy•t ... 
Ama edebiyat neai? Edebiyat bir 
şeyai ama neıi? .•• ) Ne kann katısı 
iıe onu da buldu diyelim... Peki ya 
Selim? .. Nerededir orada? ••• Küçük 
çocuklu cibi bahçeye çıkarlar mı? 
O kalabalık araamde Selimi bulmak 
kolay mı? Acaba konupnak yatak 
değil midir? .. 

Llstlk fabrikasında 
Tahkikata ba,ıandı 

Eyüpteki liatik fabrikaauıda vukua 
gelen son kaza hakkında ilgililer e -
hemmiyetle tahkikata batlamıtlardır. 
Ayr.ı.ca Iatanbul aanayi müfettiJlifi de 
hiduseye el koymuıtur. 

~apılan ilk incelemeler, parmaklan 
mılerek aakat kalan amelenin, kaza· 
ya sebebiyet veren makinede ilk defa 
~l~t~iı. timdiye kadar yük tapmak 
~ıbı itlerde kullaruldıfım cöstermiş -
tır. Bundan batka her yıl muntaza -
man birkaç kurban veren liıtik ma -
kinelerinde icap eden emniyet tertiba 
tının tam olarak almmadıiz da anla -
fılmıı, tahkibtın bu cepheden geniı
letilmesine batlanmııtır. 

Fabrika idareıinin birçok acemi a
meleyi zor ve tehlikeli itlerde çalıf • 
mata icbar ettiii yolunda ban tiki -
yttler yapılmıftır. Gösterilen acır it
leri görmiyen amelelerin itlerinden 
çtlranlmalan buna mia1 olarak göate. 
rilmiftir. 

Tesbit edildifine ıBre, aon iki yıl 
içinde bu lbtik fabrikaunda 7 kua 
olmuıtur. Fabrilwun kurulutundanbe 
ri kaydedilen kualar 12 yi bulmakta
dır. Son iki yıllık bilinço ıudur: 

17-3-934 tarihinde Ziver İlminde 
bir amele elektrik cereyanına kapıla· 
rak, 14-4-934 tarihinde Muıtafa ianin 
de bir amele aol elinin parmaklarını 
makinaya kaptırar•k, lM-934 te s~ 
tim isminde bir amele •i elinin teba 
det parmapu makineye kaptırarak. 
14·2-934 te Hulki İlminde bir amele 
aağ elinin clart parmapu makineye 
kaptırarak, 27-2-935 te Ahmet ismin • 
de bir amele aaf elinin iki parmafı • 
nı makineye kaptırarak, 24·7-935 te 
Kirkor ilminde bir amele ayağına iki 
toıt denrir dütürerek, J O-!M135 te en 
•on olarak Ali Cemil ismindeki itçi 
sol elinin pannaklannı makineye kap 
tırarak aakat kalmqlardır. 

Tahkikatı ıenifleten altkadarlar, 
bu lcadar aık tarihlerde wkua gelen 
kazalar kal'JIUftda fabrikanın ıereken 
emniyet tedairlerini alıp almadıpu 
ehemmiyetle incelemektedirler. 

Bu noktalan teabit etmek için fab
rikada bir kqif yaptmlacaktır. Ne -
tice, kqfin raporu alındıktan sonra 
katiyetle meydana çıkacak, ihmal n
ziyeti tahakkuk ettifi takdirde fabri
ka idarcei hakkında takibat yapıla • 
caktır. 

Kebzımall•r-~ 

yetini Belediye 
Tanımıyor 

Sebze hali dahilinde kurulacak ye • 
ni birlik Dlnaaebeti ile belediyenin 
kab.1ımallar cemiyeti ıeçimine müsaa
de etmemesi bazı tikiyetler uyandır· 
llllftlr. Belediiye, portakalcılar da da· 
hil olduğu halde bütün kaıbzımallan 
halde kurulacak birlile almak kara • 
nndadır. 

Fakat. bu arzunun kendilerine teb
lii teldi kab.1ımallan pcendinnİftlr. 

Bir kabzımal, dün kendiaile görii
ten bir muharririmUe demlftir ki: 
"- Yeni idare heyetimi.si seçeceti 

miz bir aırada belediyenin çok prip 
ıekilde müdahaleli bisi ıinirlendircli. 
Yapılan tebliiatta "cemiyetiniz! tanı
mıyoruz. idare heyetini seçaenia bile, 
bal dahilinde hiçbir faal rol cöremiye 
cektir." deniliyordu. Bütün meaele. 
itin ~klindedir. Belediyenin kabzı
nıaııar cemiyetini tanımak istememe • 
si, haldeki bütün euafı elind~ bulun 
durmak arzuıundan doluyor . ., 

Yunan flloau geliyor 
Dost Yunan bükdmeti filoaunun a

ym yirmiıinde limannnıu ıeleceii 
resmen ilbay lığa bildirilmqtir. 

Cemile becerikli ve cirsindi. Se
limle bulupnak, konupnak yaaak de
ğilıe, mümkünse muvaffak olacap
dan emindi. (Ne olur? Yaaak mı 
değil mi soranın. Elbet kaprcılan, 
bir 9eyleri nrdır) diye dUtilndU. 

Univenitede kapıcı vardı, fakat 
o kadar çok vardı ki Cemile bilyUk 
kapıdan içeri prip te iki merdiven 
ara11ndaki kalabahlı: avluda kendini 
bulduğu saman ne tarafta •e kime 
soracapu pprdı. Haniya burada 
ku talebeler var diyorlardı, nerede? 
Hep 79flı yafb, titman ~ cid· 
dl ciddt adamlar Cemilenin yüdne 
bile bakmadan geçip gidiyorlardı. 
Kı.1 öınrllnde ilk defa olarak burada 
Cilzelliiine kimaenin dikkat etmedi· 
ğini c&rmtlttU. Merdivenden inen 
hademe lalıkb bir adama yaklattı: 

- Affedenin, dedi, Selim Beyi IÖ
rebilir miyiml Yasak mıdır? 

- Kim Selim beyl Ne it 79par 
burada? Akrabama mı? 

- Akrabamu delil. Jdracmm. 
- Ne ie yapar burada? Bu iaimde 

boca yok burada. 
- Hoca değil. 
- Talebe mi? 
- Talebe. 
-Hanst fakül ~ 

- Hah... FakUlte, fakUlte... Ben 
de bir aaattir buau dUfilnilyordum: 
Fakülte.. Orada itte ... 
~ Hangi fakWte ? 
- Dur, dur, edeb ... edebiyat... 

HAKYERLERI 

lllr kadnt polis, bir 
Büyücü,ü yakaladı 

Büyüçülük yapan Ane isminde bir 
kadın, yakalanarak adliyeye verilmiı 
tir. Ane kadın zabrta mem~rlarm -
dan Nihal tarafından cürmümqhut 
yapılmak suretile yakalanmrştır. Ni -
bal, büyü yaptırmak istediğ.ni Ane
ye stiylemiı, Ayte de, kendisinden bir 
lira para aldıktan sonra: 

- Yarın 14 lira daha getir! Demi2 
tir. 

Nihal, paralan getirmiı ve Ayşeye 
vereceği bir ıırada memurlar içeri gi
rerek zabıt tutmuılaniır. 

• Yemiıte, kumar oynarken yaka • 
lanan sabıkalı Marmaralı Hasan ile 
arkadatlan Abdilllltif, Şefik, Hayri, 
Kanber, AU ve Fevzi dün ikinci ıulh 
cezada sorguya çekilmitler ve birer 
lira para ce.saaına mabk<im olmutlar• 
dır. 

• Dolmabahçcde, Nureddin ismin -
de bir çocuğu çiğniyerek ukat kal -
masına sebep olan toför Kemalin mu 
laakemeaine düıı ikinci cezada devam 
edildi. 

Dinlenen phitler, çocuğun tramva 
ya atlarken otomobil altında kalarak 
ukatlandrğmı ıöylediler. 

Davacı vekilleri, itiraz etti ve mil • 
dafaa tahitleri ıetireceifni alSylecli. 
Duruıma bunun için batka güne 

kaldı. 

• Oteline gelen kimftler için beyan 
name vermemekten ıuçlu Konya otel 
ciıi Süleyman. dün birinci ıulh ce.sa
da sorguya çekilmit ve bir lira hafif 
para ceumna mahktbn olmuıtur. 

• Ermenice ıuete muharrirlerin • 
den Sahak'ın gece yan11 evine girerek 
kendisini davmekten ıuçlu Galatada 
Ermeni mütevelli heyeti reiai Keıit • 
yan ile ladan Ardat ve Kefam'm du· 
ruımalam,ıa, dün de ikinti cuada de· 
v&nı edildi. Şahit Artin dinlendi. Du· 
rutma. iddia ve müdafaa yapılmak üze 
re bafka pne bırakıldı. 

Terbiye kongresinden 
dönllt 

Brünelde 28 Temmudan 14 At111 
toaa kadar ıüren aruuluaal terbiye 
kongresine Türkiye adına katılan öi
r~ttı?en Sadrettin Celil, latanbula pi 
mıttir. 

Terbiye konetesi hakkında kenet# • 
ıinden malQmat iıtiyen bir muharriri 
mi.n ~ttin CeW inbat Yermİf ve 
tunlad ·~·. 
"- ilkaelde 6 gihı s1lı"_.n tr:, • 

biye koncresine meınleketimU nimi • 
na iftirak ettim. Koncreye 7 8 delece 
ıeldi YC bunların her biri kendi mem 
Jeketlerinde tatbik edilen terbiye ve 
tedria listeınleri etrafında izahat ver
di. Ben de, Tilrkiyedeki terbiye ve 
öğretim sistem ve prensipleri üzerin
de kongre heyetine cördüklerimi ve 
bildiklerimi aöyledim. 

Okullanmı.1da kullanılmakta olan 
den Ye terbiye vaııtalannı açıkça göı 
teren filmleri koncre üyelerine araet· 
tim. 

Angleur kültür direktörü M. Jadot 
memleketimizdeki terbiye mesaiain • 
den pek memnun lraldıfmı ıöyliye • 
rek bir makale yuacağını, radyoda 
konf eram vereceğini, pedaıoji ve 
test ldtaplan hakkında da nqrlyat 
yapacatını alSyledi.., 

Vlyanadan getirtilecek 
merinoafar 

Viyanadan ıetirilecek olan 500 Me
rinoa koyunu ile 20 koçun bucilnlerde 
latanbula ıönderileceii aöylemnekte -
dir. 
Öğrendifimiı:e 18re, koyun •e koç
lar latanbulda bet pn kadar bekleti
lecek, sonra Bandırma yolu ile Kara· 
cabey haraamdaki Merinos yetiftirme 
çiftlitfne ı&aderilecektir. 

- Şimdi dene slrfyorlar onlar. 
Çabuk lidersen beUd koridorlar4la 
ru1anm. Çabuk oı ....... 

Cemile merdı.enlerl • d6r4er 
plam,a bafladı. Usun bir koridorda 
kop kota ,tlrtlywdu. Tek ttlk pn
ce, bir ild de ima ruladı. (Bu lmla
nn sGse1 olup olmadıklarına dildrat 
ederek ytlderine bakmlftı.) Daha i
lerde Selime teaadilf etmek Umidile 
kottu. Fakat koridorlarda o tek tük 

POLiS 

Bir ~ocuk peynir 
Yedi, zehirlendi 1 

Koca Mustafapapda Silivrikapıda 
oturan 13 yaşmda ve Gazlı iplık fab -
rikaıında çalrşaa Süleyman iımindeki 
çocuk dün evinden getirdiği peyniri 
öğle paydosunda yemiş, sancılanma -
ğa baglamrgtır. Akşam üzeri, sancrsr 
artmrt ve yaprlan muayenesi sonunda 
zehirlendiği anlaşılarak hastahaneye 
kaldrrılmrştır. Tahkıkat yapılmakta -
dır. 

• Dün gece saat 23 te Usküdarda 
Dere caddesinde oturan satıcr Bürha
m, kendisi sarhoş olduğu için evine 
götürmek istediğinden dolayr sustalı 
çala ile yaralıyan Hasan yakalanmrş, 
tahkikata l>Qlaıtrnıttır. 

• Tophanede Kasaplar sokağında 
otura.n Sadettine Necati Bey caddesin 
de toför Necmirtin idare ettiği 1888 
numaralı otomobil çarpmıı ve Sadet
tinin yaralanmaaına ıebep olmuştur. 

Suçlu toför yakalanmıı, tahkikata 
bqlannuftır. 

• DGn ıece aut iki ıulannda Sul • 
tantJm,ette Arabacılar sokağında 22 
•yılı nde oturan tenekeci Muıtafa • 
nm nine hınız cinnit. but epylan 
~ bÇIDlftır. Vakayı haber alan 
polfl. yaptıfı takipte hırsızların aabı
blı Alladdin ile ve Mehmet olduğunu 
an1amıt ve yakalamııtır. Tahkikat aür 
mektedir. 

• Dün, aut on buçukta, Şlflide 
3381 numaralı otomobil, 10 yaflann -
ela Ptnın adında bir Jm çocuğuna 
prpllUf ve yavruyu yaralıyarak kaç -
aqtu. 

Şoför aranmaktadır. Çocuk, Etfal 
baıtaneaine kaldırılmıttır. 

Denlzyolları navlonrarında 
Jenı ua'lmalar yapddı 
Ekonomi Babnlıfı tarafından, de • 

nia yollarmuzda Mayıstan itibaren ü-
tıp çıkarılan tenzillth halk biletlerile 
lidit • danUt biletlerinin fiat ve bil • 
Jdlmlerlnde yolcular lehine yeniden 
bazı tadillt yapılmııtır. Bu yeni tadi 
Jttta ıimdiye kadar en fazla kırk bet 
gün muteber olan seyahat biletleri 
Uç mmtaka üzerine aynlmıttır. 

Birinci nuntab bileti alanlar Mar • 
mara bav.sası dahilindeki iıkeleler ara 
aında 4S cUn. ikinci mmtaka bileti a. 
lanlar bmir ile Samıun araıındaki bll 
tün iıkelelerde iki ay ve üçüncü mm
~ WleNWllM ... DirJd,..-.UU .. 
rinde vapurlamtu~m -uğ•rlı ~ 
iskeleler araaznaa uç ay mUaaetıe se-
yahat edebileceklerdir. Bunlardan bi • 
rinci mıntaka birinci mevki ıs ikifd 
mevki 1 O üçüncü mevki S ikinci mm· 
taka birinci mevki 40 ikinci mevki 32 
üçüncü mevki 10 üçüncü mıntaka bi -
rinci mevki ~S ikinci mevki 47 üçüncü 
mevki de ıs liradır. 

Bundan batka muayyen iki iskele 
araımdaki yüzde 20 tenzilatlı ve gi -
dit - danuı biletlerinde de bazı deği
tiklikler yapılmıt ve eskiden 30 gün 
muteber olan bu biletler 45 güne çıka
nlmıttır. Bu müddet zarfında döne -
miyen yolcuların altı ay zarfındaki 
müracaattan nuan itibare alınacak 
ve yalnrz dönUt kısmına ait temilit 
geri alınmak tartile biletleri muteber 
sayılacaktır. Bu suretle bilet alan her 
yolcu bileti~ dCSnUt lasnıile hem de • 
nizyollan ve hem de vapurculuk tir• 
keti vapurlanna binmek hakkını haiz 
dirler. Bu tadilttb biletler 25 Eylül 
1935 tarihiııden itibaren her yerde ... 
tıımata bqlanacaktır. 

Bir ayda neler yaplldı ? 
Atuatoa 935 te 17 n, 10 apartman. 

8 dUkkln ve mafua, 3 muhtelif bi • 
ular olmak Osere 108 yapı ifi i1anaJ 
edilmlftir. Bundan bqka ayni ay için 
de 18 U&ve yapı 2 t1aalı ve 431 de &dt 
tamirat yapılmıftır. 

~erden de eaer kalmamqtı • 
faeırcb. Yanından ıeçen aakallı. 

gklftlil, yath, ıuratlan çolı: aaık a· 
damlara bir fCY ıo~ cesaret ed~ 
mi yordu. 

Bir pencerenin 6nilnde durdu ve 
dUftlnmefe batl*dı. Apfı inmek, ÇI· 

kıp &itmek iıtemiyordu. 
Biru daha yürüdü. Lot bir aralıfa 

cirdi. Orada bir kapı vardı. Belki 

KUÇUK HABERLER 

• Çikolata imalatında kullanılan 
kakaonun ihtiyacı karıılıyacak niı -
bette ithal için döviz müaaadeıi veri
l~ceği yolundaki neıriyat doğru değil 
dır. AlAkadarlara tebliğatta bulundu -
ğu yazılan sanayi müfettitliii bu ha· 
berı tekzip etmittir. 

• Türkofiıi lııtanbul tubeei, yumur 
ta tec1menlerinin tikayetleri etrafın -
da bir rapor hazırlamı§tır. Tecimen -
ler, şark demiryolları ile yaprlan ıev
kiyatın geciktiğini ileri ıürmüılerdir. 
Yumurta vagonlarının Yugoslavya ve 
Bulgaristanda fazla kalmaıı, bekle -
nen sürati temin edememektedir. 

• İstanbul saylavlarr bir müddet -
tenberi köyleri ve ilçebaylıkları geze -
rek halkın isteklerini teıbit ediyor -
lardı. Saylavlanmız istek raporunu 
yerine getirilmesi için, ilbaylıfa ver -
mitlerdir. 

• Çatalcanın lnceyis köyilnde Ab
dülhamit oğlu Hasanm otlufundan 
yangın çrkmrı yetmiı altı araba ot 
yanmrıtır. Hasamn aöylediiine giSre, 
kendisi bakkal Nazife borçlu İIDif. 
borcunu verememif. Guya Nuif. bu· 
nu Hasana .sarar olıun diye yakmıf. 
Tahkikat devam etmektedir. 

• Temmuz 935 te mezbehada 56297 
ve Ağuıtoıta da 4 7982 karaman, dai 
lıç, kıvrrcık, keçi, kuzu ve oflak ke • 
ailmittir. Ayni aylar içinde 5702 ö • 
kiız, inek, manda. dana, malak ve bo
ia keıilmi§tir. 

• Kuılayın Kadıköy Hasan Pata 
kamunu, Fenerbahçede Belvu bahçe· 
tinde 21 eylW cumartesi aqamı bq
lnmak ve ubaba kadar ıürmek üzere 
biı bahçe eğlenceai bazırlamlftır. 

• Uray, (belediye) ile evkaf ara • 
ıındaki ihtilifh ifleri tetkik eden ha 
kem komisyonu yalanda kararlarını 
vermeğe baflıyacaktır. 

• Ingiliz aefiri Sir Percy Soraine 
izinli olarak Londraya aitmittir. An· 
le.araya dönünciye kadar sefaret itleri 
ne milıtqu Morpn bakacaktır. 

• lıtanbulda bulunan baytarhk it
leri e:enel direktörü Sabri, tetkikleri· 
ni ıürdtirmektcdir. Genel direktijr, 
latanbul baytarlık ifleri direktörlü -
ğünde çahfmakta ve btanbulun bay • 
tari durumu üzerinde incelemeler 
yapmaktadır. 

• Hava kurumu Iatanbal ıubell 
başkanlrğınrn tamiıni üzerine Jrua 
kollanndan, birliklerden. dernekler
den uçak batfuı hakkındaki faaliyet 
raı>e>rlan merkeze ıelmittir. 

10~·=-~,;t!'·;· ;a;~~~-~~.; scnua~ ccı 
ve umum! merkeae ıhderilecektk. 

• Prof eaör Bakaterin lakoçyada ar
keoloji tahaili için çafırdıiz müzeler 
idareai hafriyat komiaeri.Necdetin bir 
kaç güne kadar btanbuldan ayrıla -
cağı aöylenmektedir. 

• Haydarpa§a. nUmune. butabane
ıinin tamiratı yakında bitirilecektir. 
Hastahane 250 yataklı olacaktır. 

• HaydarpafB Ue Pendik araımda 
yapılan sivriıinek mücadelesi, henüz 
tatmin edici bir ıonuç vermemiıtir. 
Fazla olarak, Y eıilköy ve Şitli taraf
larında da sivriıinek g6rülmektedir. 
Bu ifle ilcili makamlar, Jlaydarpqa. 
Pendik araıamdaki 1&bada mücadeleyi 
teksif ve bunu. ıonra, difer bölıele· 
re de teımil edeceklerdir. 

Halkevlerl proar•m 
haz1rhyor 

Halkevlerinde kıt huırlıklarına de
vam edilmektedir. Her Halkevi. birer 
kıt programı buırlamakta Ye bill••Ma 
temıil repertuvarlanmn senıinlettiril 
meaine çabıılmaktadır. 

Halkevlerindeld bu temail kollan, 
aynca çocuklar için de ufak piyea Ye 
komedileri •hneye koyacaktır. Ope • 
retlere de özel bir önem verilecek, 
konferanslara zaman ayrılHaktır. 

buradan batka bir koridora seçiliyor 
ve talebeler oradadır diye kapıyı aç· 
tı, içeriye dofru patavatsuca Ud • 
dım attı. 

Fakat oldulu yerde hemen dur
muttu. 

Burau bir denane olacak. İtte 
kürıü. Koca bir ıiyah tahta. Sınlar. 
Talebeler. Herkes ona bakıyordu. 

Kürsüdeki adam ıordu : 
- Ne iatiyonunua? 
Bu hoca ı belki yol ıcsıterir ümidi

le Cemile bir adım daha attı ve cü
lümıiyerek: 

- Beyefendi, dedi. bir ••• Bir tale
be arıyorum. 

- Ne talebeai? Kim ıhderdl li
d? Talebe miainld Kfnwinls m1 

-1!!'1 mil 
CeliaDe blras a c1anrü ua .. • 

ti: 

- Ben Karqtlmdtlldtl DeU C-. 
leyiml 

Sınıfta bir 1rıılıı1aıba kopaluftu. Ho
ca da gillmektea kendini alamadı .. 
kendini çebuk tophyarak emretti: 

- Çdmm dqanya. Burası aımf. 
Den nr. İ~eri &lrilmes. Yataktır. 

Cemile kekelemefe bafladı: 
- Biliyorum... Peki... Ben .saten 

Romanya ile yaptı• 
iımız anlaşmanın 
Tatbikine başlandı 

ihracat mallanmızm Köıtence yo -
lile sevki için Romanya ile aktedilerı 
;;eni nıukavele, ihncat mevsiminin 
baılamaaı münascbetile tatbik saha
aına konulmuıtur. 

Bu mukaveleye göre, Romanya yolu 
ihracat mallanmıza birçok noktalar • 
dan kolaylrklar temin edecektir. Tri -
yeıte yolile orta Avrupaya 11 günde 
yapılan nakliyat Köstenceden 5 gün -
de yapdacaktrr. Bütün nakliyat mas· 
rafları Türk lirası olarak memleketi • 
mizde ödenebileceği gibi, malın teı • 
tim edileceği mahreçte verilmek üze· 
re ha...lelerde kabul edilecektir. Yal• 
nız, bozulabilecek mallar bu müsaade 
den hariç tutulacaktır. Romanya sey
risefain idaresi, emtianın Köstence
de bopltılmasr ve trene yükletilmesi 
masraflarını, ihracatçılarımıza kolay
lrk olmak üzere deriıhte etmitlerdir. 
Bundan bqka, istenilen merkezlere 
ıif satişlar yapılması imkinları da te
min edilrnittir. 

Verilen mal'1mata göre, Ekonomi 
Bakanlığı, ihracat emtiaaınrn Kösten
ceye Türk vapurları ile nakli imkin
lan etrafında tetlrike.t yaptırmakta • 
dır. Romanya vapurlan. timdilik ay• 
da 12 posta yapacaklardır. Bunlardan 
8 zi limanımızdan, 4 dü de lzmirden 
kalkacaktır. 

Karadeniz seferleri 
Cjo§aHıhyor 

ihracat mevsimi batlamak üzere ol· 
dutu için Vapurculuk Soıyeteıi ile 
Denis Yollan idaresinin Karadenis 
seferlerini arttıracaklannı yazmıttık. 
Yılbapnda yapılan hat bölümüne cö
re, Karadenize kalkan haftada 3 pof• 

tanın lkincikinun başlangıcına kadar 
4 de çıkıanlmau lazımgelmektedir. 

Denizyollan idareai Ekonomi Ba • 
kanlıtma müracaat ederek iki vapu • 
runun tamirde olduğunu bildirmiı ve 
fazla ıeferlerin yapılmaması itteğinde 
bulunmuttur. 

Bakanlık bu iatefi tetkik ettirmiş, 
ilk lcarann tatbik edilmesi limnıeldi 
Cini bildirmittir. Bu va.ziyete göre, 
vapur azlığından dolayı Denizyollan 
İdaresinin yapaınıyacağt fula seferle 
ri, tarifeyi akaatmamak için Vapurcu 
luk Sotyeteai yapacaktır.DeJıUyollan 
İdaresi tamirde bulunan Cumuriyet 
npurunu postaya koyuncaya kadar 
bu vulv.ı dn&MC!.ecektir. 

........ 
yapıtsyor 

Ankaradan ıehrimUe gelen kabotaj 
ıenel direktörü Ayet Altul bugilıl 

ıehrimiaden hareket ederek Vana p • 
dccektir. 

Ayet Altul Van glSltl sahilleri ara-
11ndald nakliyat tuanurlan ilse • 
rinde tetkiklerde bulunacak ve sonu
cunu bir raporla bakanlığa bildirecek 
tir. Bu tetkiklerden müıbet aonuçlar 
almdıfı takdirde cöliln aahilleri ara• 
11ndaki nakliyattan uamt surette iı -
tifadede bulunulma11 için bir proje 
buırknacaktır. 

Tetkik heyeti 
~nakkalede 

Çanakkale, (Ozel aytanmu bildi
riyor) -Türk tarihi tetkik cemiyetin 
den ı 5 üye, yarbqkaıı Afetin bafkan 
hfmda Ertuirul yatı ile ıehrimizc 
ıelmiflerdir. Heyet, aavaı yerlerini 
ce.zerek Truva harabelerinde tarihsel 
incelemeler yapacaktır. Konuklar, il· 
bay ve parti batkanı tarafından Jcarıı
lanmqtır. General Kizım Dirik te ıı .. 
yetle beraberdir. 

girecelı: değildim.. Buraunı ara ka
pısı sandım. 

- Çılanu, çabuk 1 
- Selimi ben koridorda anyor· 

dum. O da girdi mi derae acaba? 
BU.em de nafile aramasam! 

Bir kahkaha daha koptu. Ön sıra· 
da oturan ıençlerden biri, bocanıJI 
ipr\ti Uaerlne yerinden kalkmıf, 
Cemileyi dqan çıkarmak için yuısıa 
yaldqıyordu. 

Kıs ild elile talebe~ iter gibi bir 
hareket yaparak batırdı: 

- A... Budala ı E4kiya gibi natU
me ae ıeliyonun? Gidiyorum lfte 1 

Ve kapıyı flddetle vurarak &pl'I 
pktı. 

Artık orada durmak tstemı,ordu. 
Koridorda 1r1...,.1n Jldn• ...,,.. 
yarak imla ,ctrtktO. . 
il~ ........... bit 

.. onu durdarmutta: 
- lfe. VIJOftUIUU burada. c-ııe 

Banma, 
Bunu toran SelimdL Cemile onu 

car0r sarma ~ dotaa ~ç 
haykınpm tutttup için ..,.ıdı. bı~ 
te1 llyU,emecli. fq1rcb n albaYe 
kekeledi: 

- Se.. Seni.. Sisi anyonım. 1 [Arkall var 
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iLK BÜYÜK FABRiKANIZ 

Kayseri Bez Kombinasmm 
Acılış Töreni Programı 

.[Ozel aytarımız bildiriyor] 

'Ankara, 13 

Sümerbank Kayseri pamuklu bez kombinasının işlemeğe 
açılması töre~inin proğrammı ıhazırlaniıştır. Proğrama göre, 
Önümüzdeki pazartesi günü merasime saat 10 da fabrika ame : 
lesinin bir geçit resmi ile başlanacak. ve bundan sonra Ekonomı 
l3akanı Celal Bayar bir nutukla fabrıkayı açacaktır. 

Davetliler öğle yemeğini fabrika kantininde yiyecekler ve 
saat 15,30 da fabrikanın spor meydanında işçilerin spor oyun • 
lan seyredilecektir. Yüzme sporları, atlı sporlar, futbol bu me
~andadır. 

Misafirler şerefine Kayseri şar1baylığı bir akşam yemeği ve • 
recek ve hususi tren saat 24 te Kayseriden ayrılacaktır. 

On bin Kadar Talebe Açıkta! . 
Ankara 13 (Özel aytarımız bildiriyor) - Bu sene memleke -

tin muht;lif yerlerinde orta okul ve liselere girmek için müra -
taatta bulunanların sayısı, mevcut okul kadrolarına: nisbetle 
on bin kadar bir fazlalık arzetmiştir. 

Kültür Bakanlığı vaziyeti layik olduğu ehemmiyetle ele al: 
?nış ve tahsiline devam arzusu gösteren çocuklarımızın hepsı
llin okutturulabilmesi için ibazr tedbirler düşünmüştür. 

Kültür Bakam Saffet Arıkan bu tedbirler hakkında İstanbul
da Başbakan İsmet İnönüne izahat ve malUmat vermiştir. 

~1Yalnız İstanbuldaki müracaatların adedi iki bin kadar bir 
fazlalrk göstermektedir. Ankara, İzmir, Seyhan, Samsun gibi 
lnerkezler ayni vaziyettedirler. Alınması kararlaşacak tedbirle
rin mahiyeti bugünlerde anlaşılacaktır. 

Festival Bugün Büyük
adada Ba ş l ıyor 

Kıdem Zamları 
Geri Kalanlar 

[Özel aytarımız bildiriyor] 
Ankara, 13 

Bütçedeki tah~iaatm kifayetsiz. 
liği doiayısile, orta tedrisat mual
limlerinden kıdem zammına istih
kak keapettikleri halde bu zamla
rı alamıyan 45 muallim vardır. Bu 
mualJimler kıdem sırasına konula
rak hazırlanan cetvelin dışında 
kalmışlardır. 

Bu muallimlerin hakları İstifa 
ve tekaütlük gibi haller dolayıs~le 
vukubulacak münhal)erde ııra ıle 
telafi olunacaktır. 

Bu muallimlerin kıdem zamları· 
na istihkak kespettikleri sicillerine 
geçirilmiş ve kendilerine de vazi
yet bildirilmiştir. 

imtihanda kazanan gUmrUk 
komisyoncuları 

Ankara, 13 ·(Özel aytarımız bil
diriyor) - 1 Ağustosta yapılan 
gümrük komisyonculuğu imtihanı
na girmiş olanların imtihan evrak. 
lan Gümrük ve inhisarlar Bakan· 
lığında teşkil ed~len k~miıyo~da 
tetkik edilmektedır. Komısyon şım· 
diye kadar İstanbul ve Mersinde 
imtihana girmi~ olanlarm evrakla
rını tetkik ebniş ve latanbulda ka· 
zananlann isimlerini mahalline bil
diriln;ıiştir, 

TulOat kumpanyaları için 
piyesler 

Ankara, 13 (Özel aylarımız bil
diriyor) - Basın direktörlüğü tu
hiat kumpanyalan tarafından oy
nanmak üzere hazırlattığı eserleri 
baatırmağa ba~lamı,tır. 

Van gölU işletme 
direktörlUğU 

Ankara, 13 (Özel aylarımız bil
diriyor) - Van gölü i,letme direk· 
törlüğüne emekli çarkçı yüzbaşıla• 
rından Tevfik tayin edilmiştir. 

TUrk-Yunan tecim anlaşması 
Ankara, 13 (Özel aylarımız bil• 

dirivh .. \ - ~n defa..bir av uzalı· 
n•n TlttJC - i"unan tecım anlatması 
bu ayın on beşinde bitecektir. Yeni 
anlaşmanın Atinada bu tarihe ka· 
dar imzalanması bekleniyor. 

lstanbul güvenlik direktör 
muavinliği 

Ankara, 13 (Ozel aytarrmız bil
diriyor) - Bernarı kaymakamı 
Kenan, İstanbul Güvenlik direktör 
muavinliğine tayin edilmiştir. 

ı·-HA--F--T!--~-~N-SiYA~~I 
ltalya. Habeş davası 

İtalya - Habeş davası barış için 
tehlikeli olmakta devam ediyor. Me
seleye Uluslar Kurumu Konseyi 4 
EylUlde vazıyet etmişti. Konsey da
va hakkında karar veremediğinden 
bir bal çaresi aramak için beş devlet
ten mürekkep bir komisyon teşkil 
edilmişti. Bu komisyonun teşkili ko
lay olmadı. İngiltere ve Fransa gir
dikleri takdirde Italya kendisinin de 
komisyona alınmasını istedi. Davacı 
vaziyetinde olan Italya'nın hakem ko
misyonuna girmesi aykırı olacağın
dan İngiltere ve Fransa komisyona 
girmemek istediler. İngiltere ve 
Fransarun bulunmadığı bir komisyo
na diğer devletler de girmekten çe
kindiler. Bunun üzerine İtalya itira
zını geri çekti ve komisyon şu şekil
de kuruldu: İngiltere, Fransa, Türki· 
ye, Lehistan ve Ispanya. 

• 
Beş 1 e r komisyonu 

Beşler Komisyonunun çalışması he
nüz sonuna varmış değildir.Komisyo
nun teşkilinden sonra birkaç gün me
selenin içini dışını Türkiye,Lehistan 
ve İspanya delegelerine anlatmakla 
geçti. 

Filhakika komisyondaki İngiliz ve 
Fransız delegeleri bu iş ile uzun za
mandanberi meşgul idiler. Eden 
bilhassa Paris'teki Uçler Konferansı· 
mn görüşmelerinden yeni arkadaşla· 
rım haberdar etti. Bundan sonra da 
Beşler Komisyonu yeni bir tali ko
misyon seçti. Bu komisyonun vazifesi 
İtalyanın Habeşistan hakkındaki is
natlarının hukuki cihetlerini inceliye
rek rapor hazırlamaktan ibarettir. 

Verilen haberlere göre Beşler Ko
misyonu İtalya ile Habeşistan arasın
daki münasebetlerin Irak ile Ingilte
re arasındaki münasebetlere benziyen 
bir şekilde tesbiti için bir teklif yapa
caktır. İngiltere ile Irak arasında 
J 930 yılında imzalanan bir muahede 
ile Irak üzerindeki manda kalkmıştır. 
Buna karşılık olmak üzere Irak İngil
tereye bazı mmtakalarda hava istasi
yonları bulundurmak ve daha önemli
si !rakı tecavüze karşı müdafaa etmek 
hakkını vermiştir. Anlaşılan ltalya· 
ya da Habeşistanda ekonomik men
faatlerden başka asayi~i muhafaza 
behanesile bazı askeri ımtiyazlar da , 
verilmesi teklif edilecektir. 

• 
Asamble içtimaı 

kip ettikleri siyasaya önem verilmek
tedir. 

• 
Diplomasi manevrası 

Cenevre içtimalcffı devam ederken 
Berlinde vuku bu1an bir hadise bir an 
için gözleri Alman paytahtma çevir· 
mistir. Hadise şudur: İtalya Berline 
ye~i bir sefir tayin etmiştir, Sefirin 
Alman Cümhurbaşkam Hitler'e iti
matnamesini takdimi günü tesbit edil
miş iken, ansızın bu tarih değiştiril
di ve bir tatil günü olan pazar günü 
Hitler yeni İtalya sefirini kabul etti. 
Bu itimatname takdimi diplomasi tea
mülün çerçevesine sığmıyacak d_ere: 
cede samimi olmuş ve İtalya faşızmı 
ile Almanya milli sosyalizmi arasında 
nümayişkar bir tezahür şeklini almış
tır. 

İtalyanın Fransa ile anlaştı~ı bir 
sırada Almanya ile bu yolda k~r 
yapmıya çalışmasını İngilizler hır 
"diplomasi manevrası,, telakki et
mekte ve Fransayı İtalyadan ayıra
rak kendisini Cenevrede Fransız yar
dımından mahrum etmek için bir fır
sat olarak kullanmaktadırlar. Fran
sız gazeteleri de bu hadise dolayısi
le Fransız efkarının duyduğu memnu 
niyetsizliği gizlei1emektedir. Binaen
aleyh İtalyanm Fransayı korkut
mak için kullandığı manevra, İngil
tere ile Fransa arasında daha sıkı bir 
tesanüt meydana getirmesine yardım 
etmiŞ, yani İtalyanın aleyhine tecel
li etmiş demektir. 

• 
ÜçOncU Naz; kongresi 

Üçüncü Nazi kongresi salı günü 
Nurenbersr şehrinde açılmıştır. Bun
dan önce toplanan iki kongreye Hit
ler birer isim taktığı gibi, bu defaki 
kongreye de bir isim vermiştir. Bi
rinci kongre "İmanrn 'Zaferi,, idi. 
İkinci kongreye Hitler "İradenin 
zaferi,. adını vermişti. Bu yıl top
lanan kongreye mecburi askerlik hiz
metinin iadesine ve Alınanyarun si
lah noktasından müsavat kazanması
na kinaye olarak "Kurtuluş kongre-
si,, adı verilmiştir. • 

Bir hafta süren bu Nazi kongrele
ri Alman ulusal sosyalist partisinin 
büyük tezahür vesilesidir. Yüzlerce 
hususi tren yarım milyon insanı Nu
renberg şehrine getirir. Burada nu
tuklar söylenir. Ve partinin başarış
ları sayılrr. Geçen parti kongresinde 
Hitler her gün bir nutuk söylemişti. 
Bu defa anca birkaç nutul< söyllye-

1 ~ ... ğ.i bildiri.lnıelctedir. Geçım iki kon
greye nazaran, bu yıl şu fark da na
zara çarpmış olacaktır: Nazi partisi 
devletleştikten sonra Nazi partisi 
kongresi artık eski karakterini kay
betmiş olmalıdır. 

• Yunanistanda rejim davası 

Yunanistandaki rejim davası hafta 
arası garip bir şekle girdi: Geçen 
mart isyanından sonra krallığın ia
desi için Yunanistanda bir cereyan 
belirdiği malUmdur. Bu cereyan o 
kadar kuvvetleşmişti ki, nihayet 
meclis araya müracaat için bir karar 
vererek dağıldı. Birkaç ay içinde a
raya müracaat edilecektir. Çaldaris 
araya müracaattan önce istirahat et
mek için Almanyaya gitmişti. Avde
tinde kendisini tazyik ederek rejim 
hakkında bugüne kadar muhafaza 
ettiği sükfitu ihlal etmek mecburiye
tinde bırakmışlardır. Başbakanın dü
şüncesi, hükumet başında bulundu
ğuna nazaran, araya müracaat yapı
lıncaya kadar rejim meselesine karşı 
bitaraflığını muhafaza etmekti. Fa
kat tazyik karşısında "Tadı demok
rasi,, ye taraftar olduğunu söylemek 
mecburiyetinde kalmış bundan son
ra da kabinedeki cümhuriyetçi ba
kanlardan birini daha değiştirerek 
yerine kralcı bir bakan getirmiştir. 
Yunan kabinesi ve Yunan başbakanı 
artık rejim meselesine karşı bitaraf 
sayılamaz. Geneloy da böyle bir hü
kumetin idaresi altında yapılacağın
dan cümhuriyetÇiler şimdiden araya 
müracaata iştirak etmemeği düşün
mektedirler. Böyle bir vaziyet mey
dana gelirse yazık olacak. Çünkü re
jim meselesi gene halledilmiş sayıl
mıyacaktır. 

A. ŞUkrU ESMER 
I 

EN BlJYÜK KABAHATiMiZ 
insanların bir sürü kusuru vardır. 

Lakin bunlar arasında en zararlı:n, 
en kötüsü, bilmediği şeyi bilirim san
ması ve böyle sanarak o işe el atma
sıdır. 

Ne olurdu insanlar kaş gibi, kaz gİ· 
bi, balık gibi ve aslan gi_!>i olsay~ı.:·· 

Tabiatin ona kıskandıgı şeylerl ote
ki hayvanlara bakarak taklide kal· 
kar. Kuş gibi uçmak için kanat yapa;:, 
balık gibi yüzmek için, denizin dibin
de kalmak için icatlar çıkarrr, aslan 
gibi, çengal de gezer. Ve ona sorar• 
a.an bu öteki hayvanların yaptıkları• 
nı yap:naıc en büyük kibarlıktır. La
kin gelgelelim: lnsanlığa ait iyi huy• 
lan bir türlü gösteremez. Hakkı tes• 
lim etmek istemez, istese mahekeme• 
ler o!.mazdı. Hak yemek, başkasına 
dokunmak gibi şeylerden çekinmez, 
çekinıeydi polis olmazdı. Rezalet, 
kepazelik ve huysuzluk etmekten 
utanmaz. Utansaydı ahlak mevzuatı 
ders haline girmezdi. Hele bilmediği
ni bilse ve bunu itiraf etse, bilme<li
ğini öğrenmek, hiç değilse bilmediği
ne karışmamak kibarlığını, asaletini 
gösterse, hayvanlar kadar olsun, ba
lık gibi yalmz suda kalsa, aslan gibi 
.-.tde "Çengal" de yapsa, batta ö~z 
gibi sade ot yese çok daha rahat bir 
hayvan, çok daha zararsız bir malı· 
liik olurdu. Lakin o zaman, insan ol
mazdı •• insan, nadanlık, gurur, ken
dine benziyenleri çekememek, bilene 
karşı, iyiye karşı, t~e ve güze!c 
kar§ı kin gütmekle şohret bulmu~ bır 
müıveddedir. Buna eski Osmanlı di
linde "eşrefi mahlukat" demitlcr ..• 
Zavalh mahlukat, §U en şereflinize 
bakın da bu iddiayı protesto edin! 

içinizde hanginiz, hırsızdır, yalan· 
cıdır, kara sürücü ve iftiracıdD'? Han• 
giniz bilmediğiniz şeye karışır, başka
larının yaptıklarını - tabiatiniz, isti
dadına ve kudretinizin dışında o!du
ğu halde - yapmağa kalkarsınız. 
Siz adam paralar, yaralar, yutarsanız, 
adınıza canavar derler. insanlar size 
bunu yaparsa yiğit olur. Ne berbat 
şey değil mi?.. 't 

B. FELEK 

Finans Bakanı 
Geliyor 

Ankara, 13 (Ozel aytarımız bil
diriyor) - Finana l}afanı Fuat 
A:ğralı Istanbula hareket etti. 

TUze Bakam Ankaraya 
döndü 

Ankara, 13 (Özel aylarımız bil. 
diriyor) -Tüze Bakanı Şükrü Sa· 
racoğlu ile Divanı muhasebat baş· 
kanı Seyfi bugün şehrimize döndü· 
ler. 

GUmrUklere gelen lngiliz 
malları 

Ankara, 13 (Ozel aytarmıız bil
diriyor) - Ekonomi Bakanlığı 11 
sayılı kararnamenin 32 inci mad· 
desinin tatbikine başlanmadan ev
vel, gümrüklerimize gelmiş bulu· 
nan İngiliz mallarının memleketi· 
mize sokulması için tetkikat yap• 
tmnaktadır. 

Erciyaş Etekle
rinde Kurula'n 
Abide 

(Baş tarafı l incide] 
bir emtaa mübadelesi doğurabi 
lecek kadar büyüktür. Tür 
çiftçisinin yetiştirdiği pamuğ 
yalnız beş milyon kilosu burad 
işlenecektir. Beş milyon kil 
pa.ınuk, bugünkü fiyatla iki m · 
yon lira kıymet ifade eder. Kay 
seriden sonra sıra ile işlemeğ 
başlıyacak Ereğli ve Nazil 
fabrikalarmrn pamuk ihtiyacın 
da hesap edecek olursak, ulusa 
ekonomide tarım ile endüst 
arasında kesif bir mübadeleni 
alacağı manzarayı gözlerimizd 
canlandrrmış bulunuruz. 
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No. 135 Aziz Hüdayi AKDEMiR 

--SAGLIK 
ÖGÜTLERi 

Demokrat 
Yemiş: Ayva 

Ayvanın demokratlığı ucuzca ol· 
masından ve kışı uzun süren yıllar
da bolca bulunmasından değildir. O
nun demokratlık tarihinde gayet ö-
nemli bir yeri vardır: Dünyada ilk 

Nereye Gitsek Bizim Lavrens,e Ve lntellicens ~7f~u~~~;ko~::0~~~~1ığ~u~:~i~~1:~~~ 
S ı T k A R Solon evlenme düğünlerinde mutla-e rV İS İn Ü enmez /tın/arına asf /ıyorduk ka avva bulunmasını kanunlarına 

yazmıştı. Solon kanunlarına göre 
Şüphe yok: içimizde casus var. efendiden çok değerli bilgiler al- mit olan Cevat Rifat üzerine alı- düğün akşamı gelin yatak odaıına 

Fakat nnnl bulmalı? Harp içinde ku- mııtır. yor, kıza aokulanlarm yolundan gireceği zaman ayva yer ve bu yemi
rumlar yapmak, tedbirler almak ve Matmazel Simonun yüz verdiği gidiyor: Kendisinde aüel bilgiler şin dudaklarda bıraktığı koku aile 
adam.ar yetittirmek hastaya geç ça- adamlardan biri de fotoğrafçı Kam ve gizlilikler vardır, para da var- saadetini temin ederdi. Yunan filoso
ğınlrnıt b.ir doktorun yapacağı itten pas idi. Bu da, her nedense, ordu dır, içkiye ve sevgiye susamıştır. fu, her nedense, Venus'un ayva ko
farksızdır. Kumandanlık o zamanın kumandanlrğmın çok güvendiği, Simon, yine bir iki naz ve namus kusundan ho§landığına hükmetmişti. 
vasıta ve imkanlarına göre elinden çok ıerbe$t bıraktığı adamlardan oyunundan sonra, onunla çok ateş- Halbuki zevk sahibi olduğunda şüp
ge2eni yapmni;-rn çalrfryor. Nihayet, biri idi. Elindeki makine ile girme- li ve hırslı bir aşk sahnesine giri- he bulunmıyan bu ilahenin limon çi
yetiş ! Ey iıtihbaratçıia.nn tannsı!... diği yer yoktu ve kimse önüne du- yor. Bir gün, icki ve aşkın en alev- çeklerinin kokusundan daha ziyade 
Tesadüf bir İpucu veriyor: Bir gece ramıyordu, çünkü kumandanlığın li gecesinde Cevat Rifat soruyor: hoşlandığı sonradan sabit olmuştur. 
liüçük bir müfrezemiz deniz kıyıla- buyruk ve güvenini taııyordu. Bütün hekimlerin piri Hipokrat 

k d 
. - Sen bir caaua kurumuna bağ-

rında dola~ır en enızde küçük bir Matmazel Simonun ne iş gördü- bir hükümdan tedavi etmeğe razı o-
1 ...ı.t "k f k" · · ) '-- d ~ 1 ld Jıaın, oraya hizmet ediyorsun. ld e ~ n ıa ıyesının açı ıp aapan ıgı· ğünü ve kime bağ ı o uğunu an- lamıvacak kadar da demokrat o u-

ru görüyorlar. Koşuyor ve iki Yahu- lamak için onun tuzağına düşmek- Sarhoş kız inkar ediyor. Sahte ğundan büyük demokratlık üstadının 
diyi, ellerinde elektrik fenerferiıe, ya- ten başka çare yoktu. Bu işi kon- ıevgiJi yine aöze başlıyor: beğendiği yemişe o da rağbet göster-
kahyorlar. Bildiğimiz İ§ler, sorgular trispiyonaj işlerine mcmUT edil- [Arkası varl miş, fakat hekimliğini de unutmadı-
ve nihayet itiraf. Bunlar gündüz top- ğından, ayvayı ancak burucu olma-
Jadıklan bilgileri gece, bu ı1ık

0

tifrc11i- r--------...... -------ı sından dolayı sıtma hastalığından 
le, denizde lngiliz ge."tli.erine vermek- T & t N • 11111111111111111111111111111111111111• barsaklar bozulduğu vakitler için tav 
te idiler. Daha sonra birkaç ta ~ç : Hala uyfiyede olsanız bııe E: siye etmişti. 
er.ağı ıöy Üyorlar ve artık caıusluk Klişe Atölyesi E lütfen ininiz. Ve bu hafta bütün E Sonradan gelen hekimler onun ka-
çorabı sökülmeğe başlıyor. Bu arada Renkli, tire, ototipi her türlü .. l t b 1 h k d - dar akdlı olamadıkları için ayvaya 
anla§ılıyor ki karargahın harekat •u- = ' an u al ını meste en : türlü türlU bassalar isnat etmictler-

:r klite )apılır. - - :ı 
besinde, bütün dosyeler ve açılmıı c=_-G Ün ah 1 m 'aşk d 1 r=== di. Hele ayvanın iştahı açtığını söy-
ıifreler ellerinde bulunan iki Arap Ucuzluk, çabukluk, iyi, temiz liyen hekimler• çoktu. Aralarından 
asker de lngilizlere hizmet eden ca· ~ - biri, on yedinci asırda, Türklerle 

Ve g.. el · ~- Büyük a•k fılmini aörmek üzr" --6uılardnndrr. UZ ış _ '11 6 muharebe eden Avrupalılara, Türk 
Burada yine bizim Mister Lavren- ıı.----------~="'~-.J §.,. s A R A y E oklarının zehrinden kurtulmak için 

•e ve Entelicenı Servisin bitmez tü- İstanbul İkinci İflas Memurluğun- yaraların üzerine çiğnenmiş ayva 
kenmez altınlarına raatgeliyoruz. 5 : koymayı sağlık vermişti. 
Dördüncü ordu bölgesinin karışık dan : E Sinemasına : Hekimlerin ayvaya rağbet etmele-
•oylarını bu iki kuvvet işlebnekte, bir Bir müflise ait muhtelif ayakkabı E gidtniz Zira ilerde ıörmek : rinden yüz bulmuş olan üfürükçüler 
taraftan da Arap ve Yahudi istikla:li - - de ayvayı. insan kafasına bcnzediğin-
ağızlanna bal çalmnkta idi. ve lastik vesaire ile mubilya yazıha- E fı.rsahnı bulamıyacak,ınız. - den dolayı akıl arttırır, üstündeki 

Burada küçük bir propaganda oyu- ne vesaire açık arttırma suretile sa- = Bu rollerde: A~k yıldızı : tüyleri insanın saçlarını uzatır, ko-
nu yaJ>rlıyor: Livrem'in bir lngiliz tılacaktır. İsteyenlerin 19 Eylül 935 = R O tt AL D C O L M A tt : kusu nezleli burunları açar, gebe ka-
zabi.i olmadıgm~ 1, Havran harekatın- !; K A y F R A .. C 1 S : dmlar ayva yerlerse çocukları hem 

perşembe günü saat 14 de Galata :: V e n Z k da Araplara ve Yahudilere çok fena- - I - güzel, hem de akıllı olur, diye pe 
lık etmit ola Erkanıharp Zabiti Nev- Topçular caddesinde eski Borsa ha- : livetl'n: Paramount Jurnal ve E! ziyade överlerdi. 
res'in lngiliz izmetine geçerek Lav- nında 1 2 N 1 ğ ·· caat : Mf'<.E MAVS : Ayva, demokratlığına pek bağlı 
rens adını takınmış olduğu haberi çı- - o. u ma azaya mura ! • 11 llllllllllllllllllllllllllllllllllllİİİ kalmış olacak ki, Solon'danberi kül-
k:ırılıyor. Buna inanan olur mu? etmeleri ilan olunur. (14486) türden pek az istifade etmiştir. Bi-
y oksa gülüyorlar mı, bilmem. zim bildiğimiz ekmek ayvasile limon 

Kumandanlık bu iılerin böyle cılız Ebe Mektebine Talebe Yazılma- ayvasmdan başka cinsleri yoktur. 
tedbirlerle önlenemiyeceğini keatir- İçinde yüzde yedi nispetinde şeker 
miş olduğundan kuvvetli bir kurum B 1 1 bulunmakla beraber, ekmek ayvası 
yapmağa karar veriyor. lı batına s 1 na aş an 1 m 1 ştı r. bile ne pek çok, ne de lezzetle yeni-
Jandaıma Kumandanı Ahmet Dunnuı lecek bir yemiş değildir. Onu yemek-
Beyi gctiriy~ . T - n d için epeyce !}eker fedakarlığı yapa-

.Ahmet Dwvnıı ~ey dinden geldi· 1 .. • ra'k: ayva reçeli kaynatmalC lazımdır. 
Ca 

• 1 ~Şeker--\lahei ıccn. !t'\lllJigı _ ... uısdrd .. 
ği kadar çalışıyor. susluk noktala- bile, Solon kanunlarını pek ziyade 
r.na gözcüler ve ara§tırıcılar koyuyor. Mektebe gireceklerin Orta mekteb mezunu olması ve tanımak istiyen demokratlar da, bü-
111< göze çarpan fey !udur: Bir lngi- ,. yük üstadın emrini yerine getirmek 
liz kruvazörü her gece ayni saatte Ya- yaşlan yirmiden aşağı, otuz beşden yukarı olmaması la- için, ayvayı balla karıştırırlar ve me-
fa tarafından ge.ip Hayfa'ya doğru zımdır. Bu şartları haiz olanların getirecekleri kağıd- limela dedikleri bu tatlıdan yerlerdi. 
geçmekte ve karanhkta kaybolmakta- l l d Ayvanın irindeki tanenden dolayı 
d B h·1an · · b····- k -•- ar şun ar ır. ,. ır. unun ı e. ıru uuna gerQ\• ayva şurubunu hekimler hala lüzu-
ti. Deniz kıyısı devamlı bir tarawu· 1 - Tıp Fakültesi Dekanlığına yazılmış dilek kağıdı. munda kullanırlar; Ayva çekirdekle-
c?a alınıyor. Bir gün bir jandarma ne- 2 _ Mekteb diploması. rini ıu içinde uzun müddet tutarak 
ferimiz bir adaman araaıra kibrit çak- elde edilen suyu, eski zaman bayan-
makta olduğunu ıörüyor. Bir müd- 3 - Sağlık ve aşı raporu. tarının saçlarını yatkın tutmak için 
det bekliyor. Evet, karanlıkta kim ol- 4 - Nüfus tezkeresi tuvalet eşyasından sayılırdı. 
duğu anlaıtlmıyan biri, kibrit yakıp 5 - İyi hal ve ikamet kağıdı (polisçe tasdikli olacak) Avva kabukları su içinde kaynatı-
ıöndürmektedir. Seasizce sokularak }arak içirilirse sinirleri yatıştırmıya 
birden üstüne atılıyor. Herif kuvvet- 6 - Altı tane kartonsuz resim. yarar derlerse de. bu tesir daha zi-
li ise de jandarmamr7. ondan daha 7 _Taşradan vaki müracaatlara cevab verilmek için yade o ilacı tavsiye eden hekimlerin 
kuvvetlidir. Kua bir didişmeden ıon· f k" · l yahut koca bayanların tatlı dille-
ra bu biiinmiyen adamı bağııyor. Bu adresli ve pullu zar ın ağıdlara eklenmış oması. rinde olsa gerektir. 
sefer kibrit bu adamın yü:tüne cak•lı- 8 - Kayıd zamanı Eylülün sonuna kadar her gün Lokman Hek•m 
yor ve bunun Abrahmn oğlu Hayon 10-15 kadar yapılır. 
olduğu anla§rlıyor. Hayon uzakta, 
karanlıklar içinde hayaJ meyal görü- 9 - Yazılma için Tıb Fakültesi Dekanlığına başvu-
ncn Ingiliz gemisini göstererek ona rulmalıdır. ( 5 5 7 2) 
ita.ret verdiğini söylüyor ve ıunu da 
ekliyor: 

- Beni bll'ak, sana çok para, İsle· 
diğin kadar para vereyim. 

OPERATÖR 
DOKTOR ttlMET 

Ankara caddesi Zorlu apart
man No. 21. Pazardan maa· 
da her gün saat 2-6 ha ;~alarıru 

kabul eder. 4932 

GözU kör olsun böyle 
gönlün l _____ , __ _ 

Duvrıı' ı •·•n;ı, vi,.'1.,,, 1 ., rı~ı:ı. kendi 
kendilerine ı ağ ıı ;n seven· er nekadar 
acınacak vaziyettedirler, bilir misi
niz? 

Bir ihtiyar tasavvur ediniz ki, to
runu yerinde bir genç kız seviyor. 
Bir fakir farzediniz ki, zengin bir 
kadına abayı yakmıştır. Bir çirkin 
güzeli ve mesela vicdanlı, asil bir 
genç düşününüz ki arkadaşının kan· 
sınr seviyor, hiçbiri bu sevgiden bir 
ümit beklemiJ>or; fakat gene seviyor. 

Çünkü aşkın gözleri görmez, iyiyi 
kötüyü farketmez. Ya bize Fcriköy
den mektup yazan genç kadına ne 
dersiniz ki erkeğinden gördüğü haka
ret kalmadığı halde onu gene çrldı
ra&ıya sevmektedir. Dinleyiniz:· 

" Oldukça tanınmış, kibar bir aile
nin biricik kızı iken üç sen~ evvel 
mektebimi, evimi bırakarak orta yaş
lı bir adamla yaşamıya başladım. Bu 
adam bana kendisini mal mülk sahi
bi bir zengin gibi tanıtmıştı. Onunla 
oturmıya başladıktan sonra bir ku
marbazdan başka bir şey olmadığını 
anladım. O zamana kadar bana pek 
iyi, pek kibar muamele eden bu ada
mın evine ka~tıktan, kendisine gel
dikten sonra muamelesi değişti. Üç 
senedenberi çekmediğim kalmadı. O 
güne kadar elimi sıcak sudan soğuk 
suya sokmadığım halde evin bütün 
işlerini, yemekten bula§ığa, çamaşıra 
kadar her işini ben görüyorum. Se
sim çıkmıyor. Fakat gene bu adamı 
memnun edemiyorum. Her gün azar, 
her fJÜn hakaret yetişmiyormuı gibi 
geçeuler,de kendisinden habersiz so
kağa çıktığım 'çin beni vurdu. Evet, 
oır ı:n!r<'ıı:ıcı w.n..ı-. J-1o~ . • .,. ,. ~ ._._ 
tesadüfle kurtuldum. Kıskançlığı son 
derecededir. Fakat kıskançlığın bir 
adamı cani etmesine tahammül olu
nabilir mi? Ben o gün bu bı~ak ya
rasının azabını çektim. 

Size yazmak istediğim, işte tarif 
ettiğim bu hallerine rağmen onu 
sevmekliğimdir. Kırk yılda bir onun 
tarafından pek hafif bir iltifata nail 
olmak bütün çektiklerimi bana unut
turuyor. Ailemin hala beni bekleme
sine rağmen bir türlü aynlamıyo
rum. Dün böğrümden yaralamıştı, 
yarın belki de öldürecektir. Bunları 
da biliyorum; gene ayrılamıyorum. 
Gözü kör olsun, böyle gönlün, diye
rek kendi kendimi hor görüyorum.,, 

Leyla 
Leylanın çektiği bütün kahırlar 

sevmesinden ve sevildiğine emin ol-

masmdandır. Sevdiği bu adamrn ert 
büyük zorbalığına, kendisini vurma
sına sebep ne? Kıskançlığı, onu kat: 
betmek korkusu değil mi? Demek kı 
seviyor. Seven ve sevilen adamın ber 
kahrı çekilir. . 

Yalnız Leylaya bizim tavsiyeınıt, 
her zorbalığa bu kadar kolay boyu;ı 
eğmemesidir. Ona böyle çılgınca hu· 
cuma kalktığı bir gün artık sabrı kal· 
madığını ve bir gün başını alıp kaça· 
cağını, bulunması milmkün olmıyacıık 
bir yere gideceğini söylemesi bile 
faydalı olur. Emin olsun ki sevdiği 
adam, bu kadar sevdiği bir kadııtı 
feda edemiyecek, fakat kendi hııvtı• 
nu değiştirecektir. 

• 
Musiki merakı 

f zmirden R. Sadık imza sile: 
Benden çok genç olan reli· 

kam delice musikisi meraklı• 
sıdır. Her musiki faslına işti· 
rak etmek ister. Gramofonda ptal<· 
lanna bayıldığı musikişinasları tanı· 
maya can atar. Bu da tabifi ho~u~ 
gitmemektedir. Şimdi hiç istemeai· 
ğim bir ıeye de baıvuruyor. Keman 
dersi almak istiyor. Buna mani ol· 
mak hakkım değil midir? 

Böyle ortada fol yok yumurta 
yokken telap düşmeyi anlamıyoruz. 
Bir kadının musiki merakı ve batı 
musikişinastan beğenmesi bir erke· 
ğin kiskançlığma hak verdirecek otur 
sa maç ve sinema düşkünü kadınla· 
rm kocasına da karılarını sporcular· 
dan ve yıldızlardan kıskanmak düşer, 
değil mi? 

Keman dersi almak istiyen kadını~ 
muallimi, bir kadın olabileceği gibı, 
bu muallimi kocasiyle beraber seç· 
meye de engel olacağını ummayız. 

• J 

Seviyor mu, sevmiyor mu? . -.l a........... ... • -
On sekiz 'aydanberi tanıyorurt\

Ben hayatımı kazanmış sayılırıın: 
onu sevdiğimi, onun tarafından 117 
vildiğimi de sanıyorum. ÇünkU bıt 
arkadaşı benim mektuplarımı almadı· 
ğı zaman çok üzüldüğünü, sızlandı· 
ğını söylüyor. Fakat ben kendimden 
emin değilim. Ondan soğuduğum za· 
mantar da oluyor. Fakat onu birçok 
zamanlar arıyorum da. Bu zıt hislere 
sebep nedir? 

Tecrübesi kolay. Uç, beş gün, bir 
iki hafta görmemek. aramamak. B\J 
sırada hasret dönüyorsanız sevmeniı 
galip demektir .Şu da var ki birçol< 
gönüler, aylarca böyle iki his arasın· 
da bocalar, nihayet durulurlar. Bit 
müddet sonra tecrübeye bile tnzuın 
görmeôen sevip sevmediğinizi anlı• 
yacaksınız. 
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! ~BALKAN OYUNLAPll ... .,,. Fakat onu yakahyan jandarma 
Türktür, adı da Halil lbrahimdir. Pa
rayı aunıyor, casusu bırakmıyor ve 
getirip aübayına teslim ediyor Kah
raman lbl"ahiml O zaman seni alnın
dan Öpen olmadiıe o borcu ben bura· 
da bütün soydatlarırun yerine ödüyo· 
rwn. 

lstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Mer
kezi Satınalma Komisyonundan: 

Merkezimiz ile Çanakkale Sahil Sıhhiye Merkezi ve 
Urla Tahaffuzhanesi ambarlarına teslim şartiyle 452 
ton kriple maden kömürü ile 48 ton yerli kok kömürü 
kapalı zarf usuliyle satın almacakdır. 

= ~ 
_____ 66_11 § Fenerbahçe Stadında § 

Dr. A. KUTiEL ~ Ey! u· • ı 21 Cumartesi saat 14,SO da i 
Büyük harpte Kudüs ve Şamda 

bulunan bazı aübaylardan dinle
mi§tim: Kudüste bilmem ne ole • 
linde, Matmazel Simon adında bir 
kız vardı. Görünüşte kibar durum· 
lu, kimseye yüz vermez, namuslu 
bir gençti. Bu durum, hep biliriz, 
kadınlarda er.kek avlamanın, göz 
gönül çekmenin en kuvvetH ıilih
larından biridir. Otele gelen sü
bay, Alman ohun, Türk olsun, kı
zın bu halini görüyor, konu§mak 
aevdaaına düşüyor. Fakat Simon, 
rolünü o kadar iyi bilen bir avcı • 
dır ki, ancak bal alacağı arıları 
ıeçiyor ve bin bir oyunla onları, 
bin bir güçlük ve gizlilik göstere· 
rek onları odasına alıyordu. Oda· 
ıma alıyordu demek, ıöylemeğe ne 
hacet, onlann balını emiyordu, de
mektir. 

Cevat Rif atin anlattığına göre, 
bu ökseye tutulanlardan biri Şamlı 
Yasin admda bir ıübay idi. Yasin 
efendi kumandanlığın çok güven• 
diği, ordunun çok önemli gizlilik
lerini ta§ıyan ve dütmıının itine 
yarayacak bilgileri olan biri idi. 
Matmazel Simonun Y asi ne kar§ı 
gösterdiC'i güler yüz ve &0kulgan
lık yalnız kııkançhk değil, fÜphe 
de uyandırmıştı. Neden sonra an
laşılıyor ki Matmazel Simon "A
ranaon,, adındaki casus §efinin 
Türkiye kurumundandır ve Yasin 

A - Tahmin bedeli kriple maden kömürünün tonu 
17 ve kok kömürünün 20 liradır. 

B - Kömürlerin şartnamesi 
mından parasız alınır. 

Merl::ezimiz Levazı-

C - Eksiltme 4 birinci teşrin 19 3 5 cuma günü saat 
15 de Gala tada Kara Mustafapaşa sokağında İstanbul 
Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi Satınalma Komisyonunda 
yapılcaktır. 

D - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
E - Muvakkat teminat parası 649 liradır. 
F - Eksiltmeye gireceklerin kömür müteahhidi ol

duklarına dair Ticaret Odasının 935 senesine aid vesi· 
kalarını göstermek mecburiyetindedirler. ~ksi takdir
de eksiltmeye giremezler 

G -. Eksiltmeye girecekler saat 14 de kadar teklif 
mektuplarım mühürlü olarak Komisyona vermeleri la
zımdır. (5569) 

Türk Ticaret Kaptan ve Makinistler 
Cemiyeti Umumi Katipliğinden : 

Cemiyetimiz nizamnamesinin 19 uncu maddesi mucibince bütün üyele
rini 16 Eylül 935 Pazartesi günü saat 13 de fevkalade olarak toplanacak 
umumi kongraya çağırır. O gün ekseriyet hasıl olmadığı takdirde 23 Ey
lül Pazartesi günü kat'i toplanma yapılacaktır. Cemiyetimizi alakadar 
eden mühim meseleler görüşülecektir. 

c 22 Pazar 15 de 
T 

... ,. 
Karaköy opçular caddesi N.33 : 29 Pazar ,, 15 de ~ 

6724 = ~ 

--H-a-st_a_B-ak-ıc_ı ____ ~ Üç günlük Toplu BH t. ~ 
Aranıyor § Birinci 100, ikinci 50 kurut ~ 

Diplomalı, ikinci sınıf bir has § Sabldıjı yerler: . 1 

ta bakıcı kadın aranıyor. istek- : 
liler Sirkecide Beşir Kemal ec- § ttATTA, Beyo§lu • Galatasaray 
zahanesi sırasında Dişçi Bay E ttATTA, Karaköy • Ziraat Bankası ranında 
Nersisi görsünler. 

7061 
~ ZEKi RIZA: Millt spor ma§azası, lstanbul 

- u ~ 1 E Bahfiekapı .,,. 
:.._11111 Bug n P EK de 111.,,- - .,,. 

fi 
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E En nt 'orijinal danalan, şar- : 7011 
E kıları ile bir bota srürefçiıinin : 
= aşklarını ve tehi kderle dolu = ı • = t .. t " fil c .•111111111111111111111·11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ~ 

ii·s·p·ANY'öLB i11 iHAoı Milli ~ 
~ O A N S ö Z Ü ~ ~ Türk Sigorta Şirketi ~ = =- ,,. 
: Fransızca •özlü. Oyniyanlar: =- 5 Harik ve hayat üzerine sigorta muameleleri icra eyleriz. := - ... .,,. E FRAttCES DRA~ • § E Sigortaları halk için müsait şeraiti havidir. § 
§ CiEORGES RAfT § E Merkezi idarui : Galatcula Vnyon Hanında § - -- ""' 
: Ayrıca: Paramouot dünya ha- : § Acentası bulurunayan şehir1erde acenta aranmaktadır. § 
= berleri .. ~ : : Telefon : 4.4887. 6802 := i TErtlS DERSLERi § - 111 !"1111111111111111111111111111111111111111~ ~ıııııııııııııııııııııaııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı 



IVIADALYANIN TERti TARAr• Avusturyanın 

Almanlar Portekiz MUstem Hukuk Eşitliği 
lekelerine mi Göz Koydular...,".::;:;~~~~~.!."~~ 

Limon 13 A.A. - Salazar tarafmdan gazetelere verilen bir 
bildiriğte' 1911 deki kraliyet harekot.~n! iştirak etmiş olan Paiva 
Cancciro'nun sıyasal birtakım spekülasyonlara yol açmıı bulu
n~ mektubunun Bakanlar Kurulunun dünkU toplantıımda 
okunmuş olduğu beyan oluiunak~ır. 

Canceiro bu mektubunda lngilızlerle Almanlar 4lf&I~ ya
pılan görü~üler sırasında Portekiz sömürgeleri meselesinin gö
rütülmüş olduğu haberinin -hük6mctin yalanlamasına rağmen
doğru olduğunu bildirmektedir. 

Canceiro, htffdlıneti tehlike karşısında hiçbir ıey yapmamıı 
olmakla suçlamaktadır. 

Salazar'm bildiriğinde bu itihamat reddedilınekte ve kabine
nin Canceiro'yu iki yıl müddetle memlekette otumuılrtan m11 • 

lıedildiğinc karar veıınif olduğu bildirilmektedir. 

Bir Madende Yangın Çıktı 
Londra. 13. A.A. - Yorkshire,de' Bamesley yöresinde App

lewell Kömür madeninde vukua gelen patlama ve bunu takıp 
eden yangın yüzünden 15 kiıi ölmüş 9 kişi yaral~.mııtır. . . 

Patlama sırasında' madenin 135 metre derinll(lnde 160 ıtçı 
çalqımakta idi. Y arahlardan birkaçına, elıbiseleri henU.Z alevler 
içinde iken, imdad yetiştirilmittir. 

Bir Tek Alman Bayrağı 
Berlin, 13 A.A. - Rayiftağ, yarın Nürenbergde toplanacak -

tır. Hitler, Rayiştağda bundan böyle Almanyanm tek bir hayra 
ğı olacağını resmen ilin edecektir. 

Bu bayrak, nasyonal 101yaliıt fırkanın bayrağı olan Gamalı 
Salipli kırmızı bayraktır. Bu beyanatın icrası Rayiıtağın top. 
lantıya çağınlmasınm hakiki sebebidir. 

Bu sembolik hidise, fırka ile devletin tam ve kesin birlifini 
teyit edecektir. 

Konya da iki Yeni Anıt 
ı-..,nya, 13 (Özel aytanmız bildiriyor) - Konyada AlAaddin 

parkında bir şehitler anıdı ve aynca belediye önündeki cumuri
yet alanı için bir cumuriyet arudı inıa edilmektedir. Bu anıtla -
rm ikisi de somaki mermerden yapılmaktadır. Her iki anıdm 
önümüzdeki Cumuriyet bayramından evvel bitirilmffinc ~ayret 
edilmektedir. 

de ileri aiirdüiü hukuk eııtlJlıkle
rini hep birlikte müdafaa etmekte
dir. 
Bazı ai,.uaJ çevenler, bu iatek

lerin, Sir Samuel Hoare'ın aöylevi
ae cnap t91kil ettiii fikrindedir • 
ler. 

Welt • Blatt, Sir Samuel Hoare'. 
ın aö:rleviacle, Ulualar Soayeteai Ü· 
:relerinin meauli;retler " tehlike
ler karfıamdaki etitliiiaden bah • 
Mden kuma, Berıer Waldeneıı'in 
aöylevinde, hukuk etitliii olmadık
ça, mütterek elbirliii olmıyacaiına 
dair olan luaımlarla cevap ver
mektedir. 

Tenkitlerin çekinıea olmaaına 
ratmen, .. ,. ... ı ç .... enler zecri ted
birlerin tatbiki karfıaında endite· 
)erini ıialememekteclirler. Bunlar, 
paktın, "hakkında secri tedbirler 
tatbik edilen memleketle tekmil 
tecbnael -..e finamaJ ilıilerin keai
leceii,, ni amir olan 16 ıncı madde
.. ile Avuaturya Macariatan ve 1-
taly.;.ıh, ekonomik ilıilerini aelit
~ ... tekaif elmlk buauaunda 
taalalaGcle alriftilderi 17-3-934 ta
rihli Roma protolcolanun metnini 
karfdatbrmaldacbrlar. 

Japonyada bUyUk 
bir yangın 

Tokyo, 13 A.A. - Bir :ransm 
Nllsata bölıNİDcle Shibata ka• • 
baamı tamamile tahrip etmiftir. 
EW Jdti :r•ral&llllllf n alb bin 1d. 
ti ,.nİ• :rurtawı kalmııtır. Haaa• 
rat, le mil:r• :ren tahmin ec:lil· 
meldedir. 

Şatranç turnuvası 

Lodz, 13 A.A. - Araıuluaal fer
di ptraaç turnu-.. ... bitmiıtir. Bi
rinci mükafat 6-S puvanla Tarl•· 
kower (Leh), ikinci -..e üçnücü 
mükafat 6 puvanla Fine (Ameri. 
k•), Kolaki (Leh), d3rdüncü mü· 
üf at s.& pu-..anla Opponconak:r 
(Leh), b91iaci n altıncı mükafat 
1 puvanla Winter (lnıiliz) Ye 
Steiner (Macar). 

--Y~U~N~A~N~i7S.T~A=N~p~A~:+;::;::;;::C~9=iSi~-t-r.ı~Tr~a~bz~on~t~m.:t.P.!!!~-:.J 
0 .. ı•• ur iJ G 1 f • tada iç fındık fop Trabzon 20 bin 

kilo hazl1' mal 37 buçuk kunııtan, 

misin istifasını istiyorlar ~~:">.:::~·:~f~:.k ~~&::~ 
10 bin kilo aatılmııtar. 

Atiaa, 13 (Oael) - Hürri:ret· 
P.nw partiainin lideri Sofulia Cu· 
nıar batkanlıjı ai7aaal itler direk
töriaü çaiırarak Baılcan Zaimiain 
"uaaa ulu.una hitabea bir H,aa
ııame neırederek iatifa etmek mec 
huri:retinde bulunduiunu aalabmf
tır. Direktör konuıtuldanıu Zaimi
.. ltildirecektir. 

Y eai Cumuri;ret partiai lideri Pa
p• D&lreu de Z.imiM aönderdiii 
hir mektupta bitine~ cleiittin • 
mediii için Cumuriyet rejiminin 
ha,U:retini muhafa-. etmek bere 
btifa etmeaini iatemiftir. 

KomUnlstlere kartı 
:4tiaa, 13 (0..1) - Din Cal

(iariain ._,kubfı altında top(a • 
nan iael Wr lnaralcla 10D ıünler
de faali:retlerinl artbnn1f olan ko-
111ünUtleria herhaqi !tir hldiae,.e 
nı.,.dan -..ermemesi için alınacak 
tedbirleri konatna11tlardır. 

SU Bekanh§t 
:4tina, 13 (O•el) - HükGmet 

taraftan Katimeriıü SHeteü aha· 
li partiainiıa ileri ael-a.m.t• !tir 
.he)'9tia buaün bafltakanı ai:raret 
ed .... k memleketin rahata kayqı • 
- 1ç1a sa 8abalıtmı 1reM••1a 

uhcleaine almur t......uiacle bu • 
ıuaacalılarmr ...... TerİJOr. 

Birinci ordu kumandanı 
Atina, 13 (Osel) - General 

PanaJ'OtakOMm helllfehrileri diba 
Pirede çok kalakbldı bir ıa.teri 
J'apauılar n ıeneralin ::rhae birin
d ordu bmaadanlıfına tariaiıü 
l.temitferdlr. 

Cumurlyefolrer faaliyette 
Atma. 13 (Onl)- TeNlddper. 

•• partİIİ lid.-i Kafaaclaria pek 
:ralımda ClllliGIFiyet lehinde propa· 
sanda ppmak içia Yunaniatanda 
bir ıezi:re çıkacaktır. Cumari7et 
pwli.ilitllriP......_de Y-· 
niatanı dol&flll&ia batlaJ'acalmr. 

Rejina için yapılacalc ı•ao:rcla 
Cumuri:retçileria çoilaaluk kaa_.. 
catmı t&Jamia etmekte olaa eald 
cumuri7et partileriniıa n:re iftiralı 
edeceji -..e timdiden ••&1& batla· 
dıklan bildirilmektedir. 
Bir komUnist Yunan Ga

zetesi kapatlldı 
Atina, 13 (Öscl aytanmq bildiri

yor) - Komüniıt l&otputil gue
teai, cumurlyetl koruma kanununa 
tevfikan Uç ay m8ddetle kapttılmıt-
tlr. 

Tr•bs-, 13 A.A. - Tarım Ba· 
kanı lterab..indeki iaarlan ince
lemeler yapmak içia ilçel .... ıön· 
denaiıtir. .. 

Fındık UrUnUmUz 

Traltson, 13 A.A. - Samaan 
Tlrkofia dinktörl tehrimİH ıeı .. 
Nk fmddı ifleriai iaceleme:re ba,. 
la•ıttır. Bu ipl ... el• Ziraat itan 
k&lllllD frndrtı korumak için piya· 
.......... •tm ........ eaa1111a .... 
r.....utacbr. 

K•tamonu blHgealnde 
kendir 

TqkBpc ii, ıs A.A. - Kaatuao
- bölıeeinin lcentlir ka,aafı olan 
C-.~ Dwlmi pqarmda ilk ken-
clir 8!6-Gnln puan a•liti müaa· 
MHtil• lnirik ıöateri :rapılınqtır. 
Kendirhane baJ'l'aklarla aüalenmiı 
" kendir •l7afr ,... kendir çullak
lan anamda teÇilaler yapılmrt. 
birinci, ikinci Ye üçüncülüiü kaza· 
nanlaN Tecim Ye Endü.tri odP• 
tarafından hazrrlaıaan hedi7eler 
•erilmittir. Paarda 20 bia kilo 
kendir el:rafı aatqı olm111t biriSICİ 
26, ikinci 24, iiçüaci kendirin ki· 
ICNU 11 lcanaıtan aahlmıttır. 
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BUYUK 
ALMAN 
c~susu 

Matmazel 
HAK i Ki 

Doktor'un 
ESRARI 

1 
iki Adam Klark'ın Peşinden Koşarken Acaba 

· Jenng'gi mi Arıyorlardı? 
- Af fedeniniz galiba sisi ra

hatsız ettim. Görüyorum ki 
mütemadiyen bilmedifim bir 
dille konuıuyorsunuz. Ben &i
deyim. 

Kırpık bıyıklı, uzun suratlı 
adamla yayvan suratlı S&nflD 

adam özür dilediler. 
- Affedersiniz, dediler, ara

mızda ufak bir mesele vardı dL. 
Şey .•• 

Jenny: 
- Zaten uzun müddet kala

cak değilim! dedi. Artık bana 
müsaade edin. .. 

Ötekiler de hep beraber çık
mak arzusunu gösterdiler. Ve 
üçü birden ıokafa fırladılar. 
Hava sıkıntılı ve hafif yağıılı 
idi. Bir taksi bulmak için biraz 
ilerlediler. 

J enny bili kahvede konutu
lan al1DJJ1ca sözlerin tesiri al
tında idi. Bunlar acaba hakika
ten fena niyetli adamlar mıy
dı? 

Derken ıanpn adam birden
bire arkadqmm eteğini çekti: 

- Görüyor muıun, d e d i, 
Klarkt. .• 

Klarkl .• 
Jenny'nin aklı batından ıit· 

mitti. •• 
Dikkat etti: Hakikaten lika

go. New - York yolunda rut· 
geldiği adam bu idi. 

Bapm önüne eğmit, aleıac. 
le yürüyordu. Derken bir ot~ 
mobile atladı. 

- Aman, dedi, fınat kaybet
meğe gelmez ... 

Derken derhal J>ir otomobil 
durduuıaı. ve Jenn:v'Din hi~ 
fikrini ~le almala lilzum ctir• 
meden içine atladılar. l A• berabtrdi... 

Bunlar, hakiakten kendisini bir 
batakhaneye mi götürüyorlar • 
dı? Kahvede söyledikleri şeyi 
tahakkuk ettinnek mi iatiyorlar 
dı? Orasını bihniyordu. Dütüne
miyordu. Girdiği müthiı mace
ranm içinde sarhoş olmuı gibi 
idi •. Öndeki otomobilde Klarkm 
bulund9ğu ve kendilerinin de ~ 
nu takip ettikleri muhakkaktı. 

Fakat ne derneğe takip edi • 
yorlardı? 

Yanındaki iki adam ıordu: 
- Nereye gidiyonız ... 
- Hiç ... Yalnu mijhim bir iı 

çıktı. Sonra ıize anlatınz. 
- Peki amma ..• Şimdi ... 
İki adam hiç kulak asmıyor -

lar ve biribirlerile Almanca ko • 
nuşuyorlardı: 

- Ka& &ündür bunun peıi sı
ra koşuyoruz. Kerata nihayet e
limize geçti... Şim~i ıen görür~ 
sün!. .. 

Ötomobil sağa kıvnlıyor. So • 
la dönüyordu. 

Nihayet öndeki otomobil bil -
yük bir otelin önünde durdu. 
İki adamm bindiği otomobil de 

biraz ötede durakladı... içinden 
inmediler ve arabanın pencere -

Op; birda bir otomo6ile atldılar 

ıi arkaamdan öndeki otomobili 
iskandil etmeğe baıladılar ... 

Klark korkak adnnlarla indi. 
Etrafma baktı .•• Ve yukan çık -
tı ... 

Şurasını söylemek llzımdır ki 
bu otel } enny'nin de oturduğu 
oteldi •• Demek adamlar Klark'ı 
dolayııile kenc:liai anyorlardı .. 

Vaziyet cayet fecidi. Acaba 
bunlar Alman mıydı, yoksa Amc 
rikah mı idi? •• 

Klark'ı ne demeğe arıyorlar • 
dı? .. 

İki adam ortalıkta bir tehlike 
olmadığını hisseder etmez der • 
hal arabadan aladdar. Ve genç 
kaduıla beraber otele doiru iler 
lcmete bqlacblar ..• 

J enny hiç sesini çıkamnyor • 
chı. Fakat çok ın\ifkUl mevkide 

• JarN 
e Gnktl 

kapıdan içeri girer ginnez der -

Romenler Fransız· 
larla anlapmadılar 

BWutt 11, (Oael aytarmusclan) -
Eaki borçların verilmesi vı Romen • 
Franau ekonomik dunamuııun dilatl· 
meal için Parla'ı ı&ıderilen Romen 
dele&eleri bir anlatma yapmaca mu
vaffak o~Iardır. 

Pinana Bakanı V. Autouncu ıu•• 
ttlere ftrdlli beyanatmcla ıimdlHk 
bir anlapa hAlı1 olamadapu itiraf 
etmlttlr· Franau'lar Romen1erin faz. 
laca mal t8tınaJma1an teld&ftnl keneli 
dunamlan ltlı.rBe imldn .. 16rmut
lerdlr. aomen ..ııan için Afrika 18-
mtlrpllrtndea Caayir'ı MYki79t ,.. 
pabll~ " o hmaata lltedilde
ri adar ...... •erilecelt cevaba 
-..erhllıJdr. Bu pre)'l yolun ualdıtı 
ve onlardaki pcSdetlt rekabet dola;yı
lile ,.,.._ ~,en Romen del•ı• 
leri alll ırna..'ya fula mal utmak 
arnlaana bir formW bullmamıtıar
cm. 

Prum • ıtomen ekonomik anıa .. 
mama temin lfiıa yakında Plnana BI· 
• ...., Paril'e 1eyahati mnnuba
hiltlr. - BfRD şutx 

1 
K U Ç U K H AR t C 1 1 
HABERLli.R 

• VarfOftya. U, A.4. - Loda 
civannda yapılan ... navralar bit:IDİf 
ve kıtaat, ailihh kuvvetler ıenel t. 
pektörü General Ridz SmicU'nln 5-
nünde bir reımi geçit ya~. 

• Vafington, ıs. A.A. - Mor
centbau, yu tatlllerilli ıepnnelr ü
zere cumartesi cbil Portelda ve ı .. 
panya'JJ hareket edccelsdr. Kendiıi 
bu aeyahatinin tamamen buıual ma
hiyette oldutunu beyan ctmittir. 

• Blton ltoıııe. U.4.A. - Huey 
Lortı, dürf U.- Mdune kapitolün
de bir mermer inha altına ı&nW
mUttUr. 100,000 kiti cenazeye itti• 
rak etmlftlr. 

e Ne.york, 13.A.A. - Uc;mak 
tcadm Laura lnıalla, Loa Anıeles'
ten hareketinden 13 aaat 50 clalrilra 
aoara buraya inmek ıuretile, enel
ce Miı Amelia Eartbart tarafından 
17 uat •e 7 dakika olarak elde edil
mit olan Amerika latumı batıdan 
dofruya doğru katetmek rekorunu 
lmmıtttt. 

bal kapıcı kendisine selim ve • 
recekti .. 

En büyük tehlike burada idi. 
Adamlara tikırdı anlatmanın 

imklm, ihtimali yoktu. Çünkü 
bunlar söz dinler biri değildiler. 

Genç kadını aralarına katmıı 
çalyaka ıürüldüyorlardı. . 

J enny biraz durakladL Kend ı
ıini topladı. iradesini, celideti
ni göstermek zamanı gelmişti : 

- Peki amma, nereye gidi • 
yonız? Kahwde bana bir iyilik 
yaptum. Bundan dolayı müte • 
ıekkirim. Fakat sizi henüz yeni 
tanıyorum. Eğer beni cebren 
böyle tanımadıfım bilmediğim 
bir yere rötürecekseni.ı, vu ıe
çin ..• Şuradan ıuraya bir adım 

atmam ... Siz çok centilmen ,\Pm 
Mleniei& Bfer ifiaia vana, mil 
saade edin, ben gideyim. •• 

f Artır~ı vu l 

Romen • Alman 
Ekonomik ilgileri 

BWuet. (Ozel aytanmızdan) -
Mayııta 4lman'larm Romen'lerle yap
tıklan ekonomik anlapnatı yeni rc:Ji· 
me uydurmak ttzere bir mUddettenbe
rl Berlin'de çalıtmakta olan Romen 
murahbaaları Alman'larla mutabık 
ımım.ıardır. Bu ekonomik ınlıpaa
DID protolrolu bmallamlf*". Proto
lrola nuaran Alman'lar Almanya'dan 
Roman79'ya aolnılaeak mallan konu• 
lan ytbde 44 ltballt temln.ni kabul 
etmlflerdir. Buna mulrabO Romen1e
rbı AlmaııJa',a ihracatı da ,tlade 44 
tetftk primbae dbl olacaktır. Aynca 
flmdiye adar dlfts mUlaadeli veya 
mU...deü 79pdaf olu ihracatın 
bedelleri tamamen Nenecektir.Hatd 
parama mWdm bir lalmnun &denme· 
al bakkmda emir ftl'llmittir. Diler 
IDlau ela tıedrlcea lclmecelrtir. 

Anlafml ,.._llOlaada yalnu pet· 
rol maddeli~ bıralalmqtır. Bu· 
nuacla MbeW iıomen'lerin petrol için 
:ytllcle S ,n-.len fulauna ruı olma
malanıllr. Abaan'Jar Romen petrolü
nıUn ltballuna ıUçlük ı&termlyecek· 
leriai .,....,.k bu madde O.tünde 
ilerde bir anl•flD•ia dotna cfdecek· 
lerini töylemitlerdir. Berlin'de yapı• 
laa bu ıalaıma ile bir müddettir dur• 
anıt olan Alman - Romen ticaret mü
naaebetleri yeniden canlanmııtrr. 

EfREF ŞEFiK 

Kenh bir grev 
Mianeapolia. 13 A.A. - Polia, 

demir .. aayiine meneup dört bin 
arncinba çılcarclıtı bnplclara kar 
tı ka,.mak İçİll at .. etmil'e " ıö• 
J&fl çıkartan ıas lnallamnıJa mec· 
bur kalmqtır. iki ölü n 30 ;raralı 
vardır. 

UrilnU 77 milyon kentalf ceçmelrte· 
dlr. Bu rakam, rekor yılı olan 1033 
denbeti kaydedilen en )'Ubek rakam
dır. 

Bu aur6tle İtalyan uluıu, kendi 
bqma, bulday lhtivacını ut1amıf 
buulwunalrtadır. 

• Kahire, U .A.A. - Belçika 
Koıııoeundaki Albert c!ltlnde bend· 
1er yapdma11 hakkında proje O.erin
de Mım ile Belçika araunda yapı• 
lan konUflnalar bir prensip anlatma· 
11 ile aonuç1anmr,trr. 

Gtnün sulan, Güney (Cenubi) Mı· 
aır'ın çorak topraklarını mUnbit bir 
bale koyacaktır. 

Siiel ,._,. tara 6iti)'Or. Uçmanfarr na b• trmla hıMiil.rİIN • .,...,_ JIİİft Mm lealrlrile yerine wetirmif bulunmalıtaJırlar. Tur laalılııncla 
birinci •7'ıarua/a tolailôt wmlır. Bu raim ele uçmanlanmq ••lirhn lotolral mulaabirimiain aWıfı pul bir •n•tantane~ wöatermelrteclir. 

• Parla. 13.4.A. - Yulran Hl.fer 
böl~eainde mühim maden ara,tınna 
itlerine bqlanac:alrtır. Bu balcenin 
ban topraldannda Cenub Afrlka11 
madenlerinden daha sengin altın da
marlan mevcut olduju bildirilmek
tedir. 

• Roma, 13.A.A. - l 935 buiday 

Belçika Kouosuna verilecek ta•· 
minatı teabit etmek O.ere Brükrelde 
yeni bir konferana toplanacaktır 
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Yeni Kütahya Hastanesi 68 ~,~, ... l .. ....._ 
B. L. .h I Ed.1d. ırıerzı on u arın 
ın ıraya 1 a e it ı Dileği N~hayet 

Kütahya, (Özel aytarımız bildiriyor) - Yeni yapılacak has- v a • G . l'-1 
tane binası 68.000 liraya müteahhide ihale edilmiştir. Yapının ı erzne· efzri Uİ 
inşasına başlanmak üzeredir. Uray, bulvarın yaya kaldırımları
nı beton olarak inşa ettirmeğe karar vermiştir. Bu is icin de 
26.000 lira harcanacaktır. 

ilçelerde Teftişlere Başlandı 
Zonguldak, (Özel aytarnnız bildiriyor) - İlbay Halit Aksoy 

ve Parti llyön Kurul Başkanı Mithat Altıok, jandarma komu -
tanı ile beraber ilçeleri geziye çıkarak Bartına gitmişlerdir. Ya
pacakları temaslarda ilçe işlerini, yollar ve okullarla Parti ör
gütünü teftiş edeceklerdir. Bartmdan Safranboluya geçecek
lerdir. · 

Kanalizasyon işi de Bitiyor 
Diyarbekir, (Özel aytarımız bildiriyor) - Yeni belediye büt

çesi 347.5+5 lira olarak tesbit edilmiştir. Bunun 163.565 lirası 
Belediyeler Bankasından alınan istikrazla temin edilmiştir. Ba
yındırlık programında bulunan mezbaha, mezarlık, kanalizas
yon, elektrik, genel helalar inşası işleri birer birer başarılmak
tadır. Mezbaha, tamamlanmış ve ihtiyacı karşıhyacak bir duru
ma konulmuştur. Üç yıldanberi devam eden kanalizasyon insa
atı yakında bitirilecektir. 

Buğday Fiatları Yükseldi 
Merzifon, (Özel aytarımız bildiriyor) - Ekinlerin azlığı yü

zünden saman buhranı sezilmeğe başlanmıştır. Samanın araba
sı 3 - 4 liraya kadar fırlamıştır. Buğday fiyatları da yükselmiş, 
4 liraya satılan fabrika unları 7 liraya çıkmıştır. 

Pirinç tarraıarmda 
sivrisinekler 

~dana, (Özel aytarımız bildiri
yor) - Bu sene Çakıt kenarına eki
len pirinçler gelen sivrisineklerin ü
remesine meydan vermittir. Halk bu 
vaziyetten şikayete başlamı§tır. Tar
laların icarı bitince eirinç ektirmi
yeceklerdir. 

Kemalpaşanm kurtuluş gUnU 
M. Kemalpaşa, (Özel aytarımız 

bildiriyor) - 14 eyliılde, kentimizin 
ve Karacabeyin düşman istilasından 
kurtulması münasebetile tören yapı
lacaktır. Gençler bh1lil tarafından 
hazırlanan sünnet düğllnUnde fakir 
çocuklar silnnet ettirilecektir. 

Sergiye iştirak edecek 
hayvanlar 

Sıvas, (Özel aytarımız bildiriyor) 
- Burada Tarım bakanlığı himaye
sinde 29 eylUlde bir ehli hayvan 
sergisi açılacaktır. Hazırlıklar biti· 
rilmiştir. Sergiye kaydedilebilmesi 
lazımgelen hayvanlar, aygır deposu
nun damızlık hayvanlanndan yetişen 
cinslerden olacaktır. 

• 
Tokatta tifo vak'as ı mı? 

Tokat, (Özel aytarımız bildiriyor) 
- Burada birkaç tifo vak'aaına ra .. 
lanl§~ 
faalI~efc ge rek a a tı o 
tatbik etmcğe başlamı§tJr. 

Niksar Köylülerinin Yardımı 
Niksar, (Özel aytarımız bildiriyor) - Niksarda hava kurumu 

için önemli çalışmalar devam etmektedir. Köylülerimiz, örnek 
olacak bir cömertlikle Yirdıma koşmaktadır. Aşağıdaki resim, 
Niksar köylülerinin hava kurumuna hedive ettikleri bu2"davları 
gösteriyor. 

Merııifon özel aytarımız yazı • 
yor: 

"Poata idareai, Merzifon poatcuı 
etrafındaki fİkayetleri ve nefrİya
h nazan dikkate almıf, ilgililere 
gereken emirleri vermİftİr. Bun • 
dan böyle Hav:adan Merzilona 
her gün poata ıelecektir. Ozerine 
"Havza • Merzifon,, yazılan her 
mektup bu kıaa yoldan gönderile • 
celttir. Hallı, poata idare.inin ilgi • 
aine mütefekkir vaziyettedir.,, 

Bu aütunlarda birkaç dela yaz· 
dıiınuz bu me•ele, nihayet halle • 
dilmif bulunuyor. Bütün Merııifon 
lulan memnun eden bu neticeden 
dolayı poata, telgraf genel direk • 
törlüiüne tefekkür ederiz. 

Avcılar bayramı 

Ciüzel ge~i 

Adapazarı, (Özel aytanmız bildi· 
riyor) - Adapazan Avcılar klübü 
her yıl olduğu gibi bu yıl da bayram 
yapmıştır. Fabrika bahçesinde, avdan 
sonra büyük bir şölen verilmiştir. 
Bayram, çok güzel ve eğlenceli geç
mistiT. 

KU ÇUK TELGRAF 
H A BERLERi 

• Kütahya, (Tan) - Küçük çar
şı caddesine parke ve yaya kaldırım 
döşenmesi i§i devam etmektedir. Bu 
cadde üzerindeki dükkanların boyan
ması için dükkan sahiplerine tebligat 
yapılmıştır. 

• Kırşehir, (Tan) - Saylavımız 
Ali Rrza Esen kentimize gelmiş, bir 
konferans vererek hava tehlikesin
den bahsetmiştir. 

• Adapazarı, (Tan) - Hayvan 
panayırı 18 eyltılde açılacaktır. 

• Hafik, (Tan) - Yangın tehli
kesine karşı hükumet konağı yanın
da bir au deposu inşa edilecektir. 

• Acıpayam, (Tan) - Denizli li
sesine ve orta okuluna devam eden 
Acıpayam gençleri için bir bakım 
yurdu açılmıştır. 

• Niksar, (Tan) - Tokat saylavı 
General Sıtkı buraya gelmiş, şehrin 
dileklerini tesbit ettikten sonra Erba
aya gitmiştir. Oradan Tokada döne
cektir. 

1 

ta olduğumu bilmiyor musun? ı Hiçbir kadın ,;.;~asına bu ka
================== Yapacağun şeyi hemen yapma- dar baskı yapmaz! V O $ M A 1 lıyım. Senin sevgin biraz da kıyarlık 

No. 119 

Etem izzet BENiCE 

leri güttü. Ve Güney hemen ko
modinin üzerinde duran ça.Lta
srnı aldı, şapkasını başına iyke 
:>- e: rleştirdi: 

- Ben gidiyorum .. 
Doktor, son bir umutla: 
- Karıcığım .. 
Dinle beni .. 
Bu güzel sabahı kaçmmY.a · 

Jım .. 
Denize bak .. 
Güneşe bak!. 
Her yan ne güzel.. 
Gitmemizi öğleden sonraya 

bırakalım .. 

Ve,. llave etti. oluyor. 
- Gidiyorsan hemen benim- Ve .. En çok bir nokta üzerin-

le beraber yola çıkarsın. Yoksa de yana yakıla duruyordu: 
ben akşam söylediğim g'ihi alıp - Seni çok sevdiğimi, s~Tı-
başımı gidiyorum. den ayrılamıyacağımı, hastalığı 

Bu sözkr doktora ölüm san- da geçen bir tutkunlukla sana 
cıları yaratıyordu. Baktı ;apıla- bağlı olduğumu bildiğin için 
cak bir şey yok. ::arı el.!::n gitli- çok kıyasıya davranıyorsun. Be 
yor. Doynunun dar.ıarlarını şişi- ni istediğin, dilediğin kalıba 
re şişir.: çıkan ve c..:ğerlerini Y!- sokuyor, kukla gibi pannağının 
rinden ·.:~;.en bir st}leni~le: ucunda oynatıyorsun. 

- Peki. Güney içten de, dıştan da bu 
Gidelim. lakırdılara kahkahalarla gülü -
Dedil yor: 

Vo'da - Benim hiçbir ıey yaptığmı 
---·-···- yok. Sana öyle geliyor •• 

Diyor, bu konudan uzaklaş-Yoldaydı1:ır. 

n. ak istiyor, soruyordu: 

-27-
TEKNIK MATLAR 

Partinin ortasında, yani eldeki ele· 
manların bol olduğu zamanda, hasmı 
mat etmek için çokluk zeka, bu ele
manlara üstün gelir. Fakat parti son
larında taşların azaldığı bir sırada 
mat yapmak, partinin teknik safhası
dır. 

Böylece çırçıplak kalmış bir şahı 
mat edebilmek için en aşağı bir ruh 
veya bir at ve bir fil veya bir ferz 
fazlası bulunması lazımdır. Çıplak bir 
şahı yalnız iki at fazla ile mat etmek 
kabil olamamaktadır. Çıplak şaha 
karşı şah ile birlikte bir paytak ta 
mat etmek için kafi kuvvettir. Çün
kü evvelce yazdığımız gibi paytak 
damaya çıkarak istenilen taşla değiş· 
tirilebiHr. 
Şimdi sırasile teknik matların, ya

ni çıplak şahın muhtelif taşlarla nasıl 
mat edilebileceğini gösterelim: 

Şaha karşı şah ve ferz - Çıplak sa
ha karşı şah ile ferz o kadar büyük 
bir üstünlüktür ki dikkatsiz bir oyun
cunun bu üstünlüğe güvenerek pat 
yapması ihtimali vardır. Halbuki ka
zanmak yolu çok kolaydır ve bunun 
için en fazla dokuz hamle kafi gelir. 

Misal olarak (Şekil: 1) i ele ala-

Şelıir 1 

1. Hasım şahın yolunu kesmek için 
Vhl - h5 

1... Şe6 - f6 
2. Şal - b2 Şf6 - e6 
3. Şb2 - c3 Şe6 - f6 
4. Şc3 - d4 - Şf6 - e6 
5. VhS - g6 - Şe6 - e7 
6. Şd4 - es - Şe7 - f8 
1. w- h7~Bunun yerine Şf6 

vdt! ~· 'lfrm UfAa M 41J 
lıh. 

7 .. ı Şf8 - e8 
8. ŞeS - e6 Şe8 - d8 
9. Vh7 - d7 Kiş ve mat 
Eğer sekizinci hamlede karalar 

Şe8 - Şf8 §eklinde oynarsa: 
9. Vh7 - f7 gene ki§ ve mat. 
Şaha karşr Şah ve Ruh - Şah ile 

Ferz kadar kolay olmasa da bir şah 
ve bir ruh ile çıplak bir şahı en fazla 
on altıncı hamlede mat etmek kabil
dir. Bunun için (§ekil 2) yi ve gös
tereceğimiz hareketleri ta ki ediniz: 

a b c d e 

Şekil 2 

f g b 

ı. Yol s:esmek için Ra8 - a! 
ı.... Şd4 - c4 
2. Şhl - g2, Şc4 - b4 
3. RaS - g5 Şb4 - c4 

14 • 9. 93.5 
, 

,Sl,t' J. ..... 
Dünya. Barsak istihsalatında 

ikinci Geliyo ru z 
Türkofis, memleketimizdeki bar

sakçılık hakkında yeni bir rapor ha
zırlamı§tır. Raporun önemli kısımla-' 
rmı alıyoruz: 

"Türl:iyenin oldukça önemli ihraç 
maddelerinden biri de barsaktır. Bu 
madde ülkemizde koyun, keçi ve sı
ğırdan alınmaktadır. 

Sığır barsakları, hayvanların •.ıfak 
cüssede olmalarından bunlara olan is· 
tek diğer cins barsaklara nazaran pek 
azdır. Bununla ber:aber ince olan ku
ru sığır barsaklarını Almanya ve Çe· 
koslovakya çekmektedir. 

Koyun ve keçi barsaklarına gelin
ce, bunların gerek Amerika, gerekse 
Avrupada kesimi nisbeten az ~ldu
ğundan istek buna göre fazladır. Bun
lar arasında en ziyade aranılan bilhas
sa şark vilayetlerinin Karaman koyu
nu barsaklarıdır. 

1934 yılındaki barsak ihracatımız 
genel ihracatın yüzde bir buçuğuna 
yakın olmuıtur. Son beş yıldaki ih
racat aşağıda verilmiştir: 

Yıl Miktar Değer 
Kilo Lira 

1930 249.989 936.000 
1931 207.559 518.000 
1932 175.001 518.000 
1933 151.572 577.000 
1934 2os.260 ı.03 ı.ooo 
Bu tablonun tetkikinden de anlaşı· 

lacağı üzere ihraç olunan barsaklarrn 
değer ve miktarlarında devamlı su· 
rette bir değişme olmaktadır. Piya· 
sa dalgalanmaları bilhassa değerler 
üzerinde önemli bir rol oynamakta· 
dır. 

1933 yılına kadar barsak müşteri
lerimizin başında Amerika Birleşik 
Devletleri gelirken geçen yıl bu yeri 
Almanya almıştır. Bu iki ülkeden 
sonra Çekoslovakya, Fransa, ltalya, 
Suriye ve Avusturya gelmektedirler. 
Son yıllarda barsak müşterileıimiz 

ri gelen bir mevkii elde edebilir. Coğ
rafi vaziyetimiz müsait olduğu için 
Avrupa ve Amerika alıcılarının ilk 
merhalede erişebilecekleri memleket 
Türkiye olduğundan ve Anadolunun 
birçok merkezlerine münakalat vası
taları diğer Yakın Şark memleketle
rine kıyasla daha iyi ve fazla bulun
duğundan, alıcıların ihtiyaçlarını ev· 
veli Ti,irkiyeden iyi fiyatlarla temin 
etmeleri ve Türkiye barsakları plase 
edildikten sonra diğer Şarkı Karip 
memleketlerinin barsaklarına rağbet 

edecekleri tabiidir. 

B O R S A 
............... ............,. 

13 EYLÜL CUMA 

PARALAR 

Sterlin 
Dolar 
20 Fransa: francı 
20 Liret 
20 Belçika franıı 
20 Drahmi 
20 İlviçre fr. 
Florin 
20 Çek Kuron 
Avusturya ıilinı 
Mark 
Zloti 
Penco 
20 Le1' 
Leva 
20 Dinar 
Yen 
İsvec Kmon 
Altm 
Mecidiye 
Banknot 

Ahı 

619.-
125,-
165.-
194.-
81.-
23,-

116,-
80,-
94.-
22.-
38.-
23.-
23,-
14.-
23.-
52.-
34.-
30,-

934.-
52,50 

234.-

Ç EK LER 

••ut 
623.-
126.-
168.-
196.-
82.-
24,-
ı20.-
11.-
98.-
23.-
40.-
24.-
24,50 
ıs.-
24.-
56.-
35.-
31.-

935.-
53.-

235.-

arasında yer almıyan Filistin, g~en J[apulJI 

yıl 3,580 kiloluk mal almıştır. 
Mısır, Yunanistan ve diğer Balkan Pariı üzere 12,03 

ülkelerile Şimali Afrika memleketle- Inciliz lirası 623,5Clıı 
rinde koyun ve keçilerin banak1itt Dolar 0,79,2? 
cins itibarile rağbet kazanamamışlar- Liret 9,70,50 
dır. Belca 4.69.95 

Acun genel barsak istihsalltmın tıveç fraqı 2,43,64 
yüzde ellisini Amerika Birlqik Dev- Leva 63,43,50 
letleri çekmektedir. Barsaklar dış pi· Florin 1,17,39 
yasalarda bilhassa ülkemizde henüz Çekoılovak kuron~ J9,19,-
yayılmamış olan sucuk imalinde kul· Avuatqr7a 4,1!1,50 
larulmaktadır. Pezeta 5,80,25 

Keçi' tial11Uwn !Sarif olmak bere MNk 1.97,05 
Tnrk'vede, karamcın daflıç kavunla· ~ 'Zl6tf 4.2~ 
rından istihsal eduen urs:ucial' ,cını ~ 1

- - ·ı.;;-~---· o!.R!!: 
itibarile en çok aranılan baraaklardır. Dinar 14.96.SS 
Dünya istihsalatı bakımından Rus Yen 2.71.SI 
Türkistanı ve Kalmuk cinsleri bar· Çerncwe&I 10,91 
aaklardan sonra ikinci dereceyi Türk _ı_ııv_e..;;.ç_k_u_ro_n_a ______ s_,1_1_,3_5 

barsakları tutmaktadır. E S H A M 
Türkiyede kara keÇi tipi keçilerden 

istihsal edilen barsaklar dahi cinsle· 
rinin sağlamlığı dolayıaile ikinci de
recede barsaklardan sayılmaktadır. 
Diğer taraftan tiftik ve oğlak barsak
ları altıncı derecede gelmektedir. 

Iran, Suriye, Irak, Filistin gibi 
memleketlere nazaran Türkiye bar
sakçılığı bazı noktalar ıslah edildiği 
takdirde elbette daha yüksektir. Şar
kı Karip memleketlerine kıyasen Tür
kiyede mezbahalar, işçilik teşkilitı ve 
toplama kolaylıkları daha ilerde oldu
ğu için diğer bazı himmetlerle Tür· 
kiye barsakçılığı Yakın Şarkta en ile· 

4. Şg2 - f3 Şc4 - d4 
5. RgS - hS Şd4 - d3 
6. RhS - h4 Şd3 - d2 
7. Şf3 - e4! Şd2 - c3 
8. Şe4 - e3 Şc3 - c2 
9. Şe3 - d4 Şc2 - d2 
10. Rh4 - h2+ Şd2 - el 
11. Şd4 - d3 Şel - fl (dl ha-

nesine giderse mat olur)t 
12. Şd3 - e3 Şfl - gl 
13. Rh2 - f2 Şgl - hl 
14. Şe3 - f3 Şhl - gl 
15. Şf3 - g3 Şgl - hl 
16. Rf2 - f1 Kit ve Mat. 

lt Bankalı Mü. 
• • N. 
.. • it. 

Anadolu% 60 
" % 100 

SirketihaJ'ri7e 
Tramvay 
Bomonti • Nektar 
Terkoa 
Reji 
Aslan Çimento 
Merkez Bankaıı 
Osmanlı Baııbıı 

Telefon 
lttibat Deiirmencilik T.A.S. 
Sark Deiirmenleri 
Şark Merkez Eczanesi , 

92,
t,50 
9,60 

25.10 
42,-
15,-
24,-
7,50 

15,50 
2,40 
9,25 

57,75 
23.SO 
10,-

1,25' 
0,75 
4,10 

iSTi KR AZLAR 

Türk Borcu I 
" " II Ill 

E;~ani" 
İstikrazı dahili 

TAH V iL A T 
Rıhtnn 
Anadola 1 ve I 

.. ili 
Anadolq Mümesıil 

26,90 
24,90 
25,15 
9S.-
95,-

10,80 
45,05 
46,-
45,60 

- Ko;.· :.~ım. k~ncığnn. ... ı tersen şimdi notere gidelim. 1 Doktor kasaya doğru giderken: 
- Kaç lıra ıdı onlar?. Bana bağışladığın her şeyi ge- - O merhaba Bay Cemal. 
- Üç bin altı yüz lira kadar riye vereyim. Benim için dün- Nasıı.mız? 

bir şey. yada on milyon ile on santim Diye biri ile konuşmağa baş-
Ve genç kadın bütün bu ko- arasında bir ayrılık yoktur. Be- ladı. Güney gözucu ile bu ada • 

nuşmalardan sonra, arada bir yi- nim bütün bu titizliğim, yalnız ma baktı. Uzun boylu, iri, kum• 
ne suratını asıyordu: ve yalnız senin için, aşkım için ral, palabıyrklı1 geçen gelişinde 

- Seni bir türlü bağışhyamı- doktor! konuştuğu işyar. Başını önün-
yorum Fazıl. Çok suçlusun. in- Fazıl, bu lakırdıları işittikçe: den hiç ayırmıyor, kalbi küt 
san karısından parasını ne diye - Acaba doğru mu söylü- küt vuruyor, 
saklar? Bunu aklım almıyor. yor. Geriye verir mi. Paraları- - Ya bu adam şimdi tanış 
Şimdiye !:adar sen bütün paranı mı da almıyacak mı?. çıkarsa, ya doktora bir şey söy-
b.:.na ~öyliyecek, beni de bir~.k- Diye düşünüyor, bön bön, ka- lers~ ?. • • • • • . • 
t~~ege kişkırtacaktm. Ben ~~: fese girmiş bir kuş gibi çırpına Dı>:~ ıçı. -ıç1nı yıyordu. Bit 
tune beş te koysvı kotu çırpına Güney'in yüzüne bakı- tek guvenı vardı. O da, erkek 
mü olur?. Kendimi öğmiyeyim yordu. yanuıda kadmm boyuna yere 
ama, istediğim vakit ben her Basnkada bakmaımdaki anlam. Bu biliP 
türlü yaşıyabilir, gereğinde sö- --·········-·--· bilmemezlikten gelmenin, taıl_J-
zümü tutmak, dileğimi yerine Güney bankadan içeriye gi- yıp tammamazhktan gelmenin 
ı;etirmek için bütün yokaunluk· rerken hep önüne bakıyordu. görüp görmemezlikten gclıne-

Dedi. Fakat, genç kadın kaş· 
tarını çata çata ve topuklarım 
yere vura vura bağırdı: 

Araba :.laslak onarma virajı
nı &önerken doktor sızlanıyor
du: 

- Karıcığım b:ına hiç acmıı-

- Akşamki paralar da yanı 1-
da değil mi? 

lara katlanabilirim. Doktor öndeydi, o arkada. nin parulaıı idi. 
Ve üzüntüden ölümcil bir du- Adımlarını acemi acemi atıyor, - Bay Cemal bu kadarım allı-

run . giren doktora sözlerile sanki hiç buraya gelmemiş, ne- tar .. 
kuvvet vt:riyordu: residir, nedir, nasıl gelinir, na- Diye düşünüyor, bu bakım: 

- Senin no paranda, ne de sıl gidilir?. Bunların hiçbirini dan birazıcık kendisini tesellı 
hiçbir şeyinde gözüm yok. ls - bilmiyormuş gibi görünüyordu. f Anaıı varl 

- Yanımda .• 
- Önları da bankaya koya -- Dün gece ne konuştuktu .. 

Sen benim ivedek bir yaradılış-
yorsun. 

Hiç güvenin yok. rız. 



Balkan Gür ş Şampiyonası 
Dördüncü Ş.ampigQnanın Müsabakalarına 
Bugün Taksim Stadında Başlanacaktır 

Balkan oyunları 
DiKKAT: 

bafclilncG Btılk'" ıüreı pmpiyo
aa maçlarma buıün Tabim 1tadm· 
"- baf'anıcak, yann devam edildik· 
ten IOnr& öbür IÜD neti~ 

cektir. Atletim. ta•~-- ı 
Birinci, ikinci, liçUncU BaJJran SU- Yurdum·-..1- ıt1.. defa _, __ ... 

hfleri Türk ulusal taJmnmm = ..._ ua UUIJ"ll& 

)onluiu ile bitmifti. Romen Ye bütün Belbn Ulualannm it-
)abm birinci ıiireflere ittiıü etmit- tir&kile 21, 22 ve 29 Eyltllde Fe-
ler, diier ikialne cirJnemlllerdi. 

Bu aene Balkan __ .. ıwmıe• Ro- ner •tadında yapılacak olan Al· 
.--rı- tıncı Bilkan o-·-1·-- tertibi lbanyahlar da pclilderi ft ~.. ı.....-wua 

aa en kuvvetli rakip oldukları için için uim fedakarbldar yapilcbfı 
lbüuıbaluı••nn Sok elaemmiyetli ola• halde mahsa ıpor meiaJdılanna 
cap muhıkbktır. ltAllnan,.ııJar 934 "bu .. el "°' Jiareketinl rahatça 
8eneainde Romada yapılan Avrupa 
lririncililderine pmifler ve bir dar- Ye hlifhldli ıe.termek makla-
4iindllük abmflarcbr. Bununla bera· clDe ,..,.. biletler çok ucu ya-
ber Dördüncü BaJbn 111DpiJOD)q11 prl,..,. a,nca ,O.de' otu Uç 
ııu da kıymetli cGrqçilerimiain kua- .,.,,_ ..... Wletl• de Dada 
laacajmı kuYVetli bir ihtimalle tall-IDiJı ediyorus. clO lı*· IMlinoi mnld biletler 

BeUran .-uıpiyonJucunu almak bi- ılDdt 4,.... QrlDcl _,... bilet· 
aim için iki noktadan ehemmiyetli- 1# ~S ·ınini ..._.. 11iı111e top-
dir. Gürqlere (İren bq ula ara- 111 bilit1erin 119 cfln!llll lllrlDci 
91nda UstUnliliUmtlri dlSrdUncl defa mnkl 100, ildDci mnld .SO Jm. 
teyit etmit olac:atu. Diler. taraftm ruttm'· 
da BIJbn flJDpiyODUJDdaft IOlft • .._ ... _ L.AI-- .__....__ -'--

RualarJa yapacaizmu fUret mtluba- - 111u.um ".....,. .-.ıua· 
lraıannda moral yübeklili temin .. tmr koramH itia -.ak ~-
ılecektir. lecek yer kadar W1et ı..tmhmt 

Gürqçilerimise btıtUn blhhnfı:le olduiuna .,.. acudupnu &eren 
~ dilerb. balkm ela toplu lılletlere çok 

BucUnJdl pqler n yapılacak _..._ _..._._ ..ı-.llden ..... 
tiSrea hakkında ~ federuyonun- ... .,... -- ....- uutUn 
dan alcbfınm bildirili apfıya koyu- yerlerin ,.rlll •tılmıt bulundu-
Joruz. paa .,.. W1et .atlp blyle devam 

GUrq federuyonundan: ecleıM "8 *8nleri 1dtelerde u-
1 - Dördtlndi Bilkan cUreıled tdlClk ilet 'ft yer blmıyacap-

lauc\bi Tabiin ltaclıomunda mt tam a _.__ hallmı Jimdiıılen 
15 te bqlıyacütir. dikkatini gebris. 

Seremoni &fdıdaki proeram aaı-
'eainde ikmal •ecektir. Tepla •illltlma •bLlıiı ,_. 

3 - D&dünci BIJpn cürqlerine lerı 
lttirak edecek TDrk mil1t cUret takı- lıtanbulda Yeni Poltahane civa-
lbU Jıluatafanm bptanhfı altıftda da zau D..- -JIU S 
lftlaqin, Yqar, Saim, Ankaralı HU- na -. - a&1111 por 
ae?Jn, Nuri, lluatafa ve Çobuı lıleh- mapaa. 
IDettea t•kkUJ ~ktedlr. Galatauayda MATTA seyyahat 

4 - 110..büaJarda fntiamı IDU• aceataa. 
lıafua etmek için tertibat •lpıı'*f Ye Karak6yde Ziraat BanJrıuı -n-.. 
l>m.... orta,. allbdarlardua ..... ı--
- bit khmenin pknMıwu 1rar.1ı11ıaı:J • NAı'J:4·..,,•t ac n' • 
lın ....... 

~ duhuliye 25, tribün 50, ve ~ 
lion 100 kurut olarak bbul ~ 
tir. 

e - t.dibama maJW blnwnNık 
fçio IUt ı 5 tea ftlblna Reler bal· 
lra açık bulundwulMakbr. 

iV Balkan gllNfl•rll)ln 
-.;tllf •remonlel 

t - En arka TDrk takma olmak 
tartile BIJbn ekipleri elledncle mil
Jt baJra1r1an ve bqlanDda idueci 
reialeri olmak Uı:ere tribUn altmdan 
9abaya çıkarlar. Bu çıkıt ,.apdırba 
bir ,urllyOf ..... çalar. 

(Gtlretçller Aba,. .... alan De 
sıbncaldardır.) 

2 - Rincin etrafında tmD bir d• 
~ ,_,.ıdJktan IODra ekipler aJDl 
... ile rinpa etrafında • .., tekliDcle 
ah.....,kl ederler. Bq milletin ~ 
rap seJip 1Ul yana durur. (Ortada 
=ı'Urk bayraP,) 

3 - Balbn marp çalınır. 
4 - Vali mll•Mblın acar ve 

llutkunu .ayler. 
5 - Kafile reialeri rlnce çıkarak 

temsil ettikleri memleketlerin alfa. 
beli llraifıe .mukabil nutuldanm .ay. 
lerler. 

6 - Türk Fecleruyon11 umma 
IÖz .eylenir. 

1 - Rinc tahH,e edlllr, tahnlu 
a,.ı ma ile ve bmtta ~ ol
Dlak prtile rlnıe çıbtlar. 

8 - T•lrrmhıi• takdim .alllr. B11 
..... ber milletin kendi -... p
bır. Takdim eampnda Tlrk tıaJam 
lraptam miufir ta1mn reisialn elini 
llllar Ye hediyeler teati edilir • 

• - Tlrk takım kaptam tarafm. 
._ BIJbn ıttr9flerimis yapdlr. Bl
tlbı ta1mnJu iftirak eder. 

10 - Bet milleti temlil eden bay. 
llldw direklerin uçlan blrillirlne te-

Balkanlarda 
Oyunlara 
Hazırlıklar 
Romanya Atletlerini 

nasıl buldum 
Biillnt, 11 (Oul a~ bil

Üİ7or) - Bu ı..fta ~a 
aeaçlifi ı.o,... Tlrkİ79 ile lataD
bulla metaul olm.lar. Balkaa .. 
~ ... ..... ~'il~üJ: .bamrl--. atledma. • . 
........ aw-i .............. 
ru çekti. . 
YUDaDa~Y ...... .t.a. 

na bu .. ı.m Balk•• .,....._. 
... hah ...... ,, ............ 
zeteleri ._,la ~. Bi..._ 
Wletia ....... ainnW-iııli • 
~ ............... ..,..,... • ............. ....,...t. 
letletial ~ ..... ~ ı.r.t1a. 
nDI U'l7onhim. Geçen ... kotaea
lal'lam ... l1daini piette ıörmek ... 
bll oLla. .. Fen•llD8 bak ta iyiainl 
~ c11,. bir .. •ardır. BaJNk 
~ idmenlanm aönllila ... 
..... atletleri • bilari detiWD-. 
Fakat Vil..W aalatacak aial .._ ..... 

Satol....ı•r ............. 1 .. 
s.,.. itl.ınde Wru W-~ 
im çoklar ................ i.......W 
n filla ö7le pek .-...u filili ... 
fildir. Azlıldan •iru ....... .... 
kaÇll'llllfbr anlan. .......... kala-
bahkça zamam oalum idmaa •• 
alidir. K...U kmclil.m. c1üa İJİ· 
ı.,..ekt• zi7ade ne kadar İJİ ol
duldanm aöet.._.k içia kofu7W
lar. Açıkça aöyl_. llswM, alil· 

,,. ,...... ,.,_ r ... ,, •. ..,,.... ....-n "'->•••· 
• 

• 

Ulusal tılcımımıs dlf§S!.IUlnden Nuri, evvelki şampiyonada 
f11A1ob z&lıibi~ yenerken. 

Galatasarayın 
Bir Teklifi mi? 

ı __ o_ A_ v_ E_ T_ L_ E_R __ 

Futbol fed....,.....claa: laim
leri ........ 7~ futbolculann 18 
E716l pazarteei iüaü aaat 17 ,30 
da Be70iha Halkeftn• aelmeleri. 

F.....-laçetl•: Niyazi, Fikret. 
Y..-, M. a.t, Cevat, Bedii, E.._ 

G. S. danı A....U, LUtf"ı, 1braJaim. 
N..r.t, .......... 

8efildattaa: Hüanü, Nuri, ş..t. 
Letfl, Fepi, Faruk. 

llt. Spordan: H~ 
Vefadan: M11htefem. 
Giinettea: Faruk, Rept, RaA 

S-Waacldin. 
Rami idman Yurchmclaa: 
Yurcluınuzan fnkalicle toplaa • 

bll 15-1-931 pazar aiDii yapıla • 
caimclaa ,.-t1a ilaili olanlann sel
meleri rica olun• . 
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Diinya Gazetelerine GOre Hidiseler 
DO~U AFRiKASINDA 

Habeşistanda Ekonomi 
Volkaeitun~ "Kolon~,dan: 

Nüfusu takriben 5,5 ile 10 milyon 
arasında bulunan Habeıiatan, 200000 
kih:ımetrelik meaaıhai aathiyeaile Al
manya.dan bir mi•li daha bUyU.ktür. 
:Bun un üçte bizini • dofu kuzey ve 
doğu güney ııcak, •u•uz çöller ve 
stepler te~il eder. Nehir ve ıölle
r in etrabndaki vadilerde 1800 met· 
;re iklim ~cak, ratı.p ve ekseriya ııt 
malıdır. Buralarda mebzul mi.kdar
'da stropik nebatat yetifir. Deni.ı ae 
v iyeainden pek fazla yüksek olını
yan, yani 2300 metreye kadar olan 
yerlerde her türlü cenup yemiıler,i 
'kahve, tütün, ıebze , mısır, darı ve 
buna benzer birçok hububat nevile 
r i yetiıir. Daha mutedil ve hatti ba 
zan ıericı olan yaylaların, bi.lhaaa 
'kuzey kıemmda mükeın.nel otlak -
1ar bulunduğu gibi, buraları ayni za 
manda sebze ve hububat yetiıtiril
mesine müsaittir. Habqiatanın ö -
nemli bir kısmında ve bilbaaaa orta 
tarafında bir yılda iki defa mahsul 
~lınır. Çok iptidai bir tekilde olan 
'tarnn aın<ak memleketin ibtiyacmı 
IJcarııJa.yabilecek bir kuvvettedir. 
Maamafih memleket içindeki istih
lakin nimeten fazla olmıısına rağ
men mihul edilen Jc:a.hvenin büyük 
bir kısmı ihraç edilir. Bu ihracat 
mikdarı bazı yıllarda 200000 ni bul· 
maıktadır. Harrar viliyetinde bü -
yük tarlalarda istihu.l edilen kah
ve bilbaua Cibuti limanı üzerinden 
Birle1ik Amerika devletlerine, Bil
yük Britanyaya, lapıa.nya·ya ve Al
manyaya ihraç edildiği gibi Kaffa 
taraflarında büyük alanlarda kendi 
lkendine, va.h§i bir surette yetifen 
.(Hıahe! kahvesi) de Sudan.a ıönde
.rilir. Çerher, Tiır, Kambata taraf
larıında ve Zwai gölil c:ivarmda ye
ltiştirilen p•anik, yerli dıokuma iıle 
.rinde kullanılır. Ne birçok dediko
<lulara aebep ol.an Jaıpon pamuk im. 
tiya.zları, ne de Japonların maden 
ıocağı J>linları, §imdiye kadar, ta
hakkuk etıniı değildir. Yerli hal -
lkın endüstri alanıındaki faaliyeti, 
ancak köylerde yapı.lan ananevi do 
lkumıa. i§lerine münhuır blmııtır. 
Son yıllarda Adiuıbaba civuında 
hatgöateren bir iki endüatri kat'kın
ması, tarnamile ecnebi idarelerin e
lindedir. Meseli zeytinyağı, aabUfl, 
ıhaaıur, maden suyu, bira tla.bda.ı. 
r ı (Al'man id•reııi altınıda) kuruldu 
ğuna göre bu maddelerin ithalatı ol 
dukça azalmııtır. Son zamanlarda 
en fazla inkitaf eden faaliyet a.lanı 
Tama. gölü etrafındaki ormanların 
'kereıtelerini itleyen tezgihlardır. 
Hariçte olan münasebetler, Franaı.z 
kontrolü &ltında bu.Junan Cibuti • 

' 

A.diubaba demiryolile J9.Pılm.an.
dır. Diğer yollara gelince, bunların 
baıında .rengin batı viliyetlerinden 
Sudana giden ve bi.lbaaaa Nilin mu 
ayyen .zamanlarında Hertuma va -
pur qleten gatdıola yolu ve kuzey 
vilayetlerinden Eritreye giden ker
van yoLlarmı saymak lbımdır. Mev 
cut otomobil miılı:darı 600 (bunun 
yü.r tanesi bmyondur) olarak te.
bit olunmuıtur. 

Dıf teclml 
1929 1931 1932 1933 

1000 t. hea.bile 
lhnumi ithallt 48,5 32,7 34,3 28,1 
Tuz 21,0 12,8 13,3 9,5 
Puwklu eı,- 6,6 6,6 8,2 7,0 
Yapı mal.zeme.i 0,7 3,3 3,7 3,4 
Petrol ve benzin 2,2 2,8 2,8 8,1 
Şeker 2,0 1,2 1,0 1,1 
Umum ihracat 21,S 27.8 26,1 23,2 
Kahve 13, 7 18,5 20,0 13,6 
Deri ve p&teki 7,1 7,4 4,9 7,9 
Ba-lmumu 0,3 0,3 0,3 0,4 
Tahmini kıymeti milyon Sterlin.g 

heaabile 
ithalat 1.s ö.s--1,0 0,9-1,0 8--0,9 
ihracat 1,3 0,9-1,1 0,8-1,0 7-0,8 

Bu hesaba &öre Habetiıtanın ge
nel dıt tccimi, Avrupa memleketleri 
içinde en küçük dıf tccimine malik 
olan Arnavutluktan pek fazla değil
dir. Italya, Habqiatanm dıt tecimin
de, Japonya, büyük Britanya, Hin
distan ve Birleıik Amerika devletleri 
ne kartı. çok önemsiz bir rol oyna
maktadır, Savaı maaraflannm ne ıu
retle tedarik edildiğini tahmin etmek, 
oldukça &üçtür, maamafih bunun caaı 
itibarile mevcut vergi ihtiyatlarına 
bağlı olduğu iddia edilebilir. Devlet 
gelirinin yüksek iatihlik vergilerine, 
ihracat ve itbalit resimlerine, arazi 
vergisine ve 1934 yılından beri de 
f&hsl verciye dayandığına göre bu
nun pek futa bir mikdar tutacağı zan 
nedilmemektedir. Dı'9rıdan satın alı
nan savaş malzemesinin ödenmesi i
çin, hariçten ödünç para almaya im
kin olmadığmdfn, ancak, yavaı ya
vaı toplanan ihracat tutarları ve mem 
leketin ~Üf mevcudu garanti o~
rak ı&ıterilmelı:tedir. Her ne kadar 
bunun ne mikdara balii olacağı kes
tirilemiyorsa da, ilk evvel devlet ban 
kaamm 1934 yılı sonunda 5,6 milyon 
olarak WWircltil ctlmüt mevcudu 
m~" "1ftlttolftıfr •ınm!dtıiyor. Bü 
da kafi ıelmediği takdirde kralın ö
zel ıervetine müracaat olunabilir ki, 
bu suretle elde edilecek mikdann kıy
metini timdiden tahmin etmek &ilç
tür. Yerli balkm takip ettiği ekono
mi usullerinin geriliii, hilkOmetin ve 
bilhaua valilerin aon umanlara lca-

Sovgetler Birliiinde Uçakçılık 
Günden Güne ilerlemektedir -

PrtnHlt!I dan: 

Son yıllarda Sovyetlet Birliğinde 
endüstrinin ve tekniğin ilerleyifi 
uçakçılığın da çabuk gelişmesine se
bep olmu§tur. Sovyet uçaklarının şek
li ve motorlannı ıslah etmek sureti
le ıayet yüksek sür'atler elde edil
miştir. Amerikada aon .zamanlarda 
ıür'at 700 kilometreye kadar çıkan· 
labilmiıtir. Sovyetler Birliğinde en 
ıon sür'at henW: 500 - 600 kilomet
re araıında olmakla beraber yakında 
Amerikan aür'atini aıacak uçaklar da 
yapılabilecektir. Bir yıl zarfındaki 
uçuı saatlerinin çokluğu bakımından 
cihan rekoru Sovyetler Birliğindedir. 
Sovyet uçaklan 11.000 - 12.000 met
reye kadar irtifa yüksekliği yapmıı
lardır. Son zamanlarda Sovyctlerde 
800 beyıir yerine motor kuvveti 1200 
beyıire çıkarılmı§tır. Uçakların ısayı
ıı da artmaktadır. Bugün 3000 den 
fazla motorlu uçak uçuıtar yapmak
tadır. 

1934 te Sovyetler Birlilinde 68.515 
hava yolcuıu nakledilmit ve 2. 7 S 2 
tonluk posta C!YUI taımmıttır. 193S 
te bu miktar 111.000 yolcu ve 6.660 
ton poıta eşyası olacaktır. Hava yol· 
lannın uzunluğu itibarile Sovyetler 
Amerikadan sonra ıelmektedir ve bu 
uzunluk 48.815 kilometreye varmıı· 
tır. En uzun yol Moskova - Vlidi
vostolı: yoludur: 8.000 kilometre. 

Sovyetler Birliğinde bu yıl 118.400 
hektarlık ara.ride kıtlık zer'iyat uçak-

Jar vasıtasile yapılmıştır. Bu usul ile 
yüz hektarlık arazi altı aaat içinde 
ekilebilmi,tir. 

Ziraatte hataratla mücadelede uçak 
lann büyük faydası görülmüş~ür. Me
ıeli 1934 te 397.853 hektar tarla, 
uçaklar vasıtasile ha§&rattan temiz
lenmi§tir. 1935 te bu miktar 566.000 
hektara çıkmııtır. 

Meyva çiçeklerini ilkbaharda don
lardan muhafaza için bahçelerde 
uçakla bu maksadı temin edecek bir 
su saçılmakta ve bu suyun buhar ha
line gelmesile hasıl olan duman c;i
çekleri soguktan korumaktadtr. Sıt
ma ile miicadelede de uçaklar kulla
nılmaktadır. Mesela sivriıinckleri öl
dürme itinde bu usulün çok faydası 
görillmUJtür. Orman yangınlarını 
söndürme iti de uçaklara yükletilmiş
tir. 1935 te bu ıuretle yangınlardan 
muhafazası uçaklara bırakılan orman
ların genişliği 35 milyon hek•arrlan 
fazladır. Sıhhi ve içtimai yardtm işin
de de uçakların büyük faydaları gö
rülmektedir. Kuzey Buz Denizi böl
ıesinde muhabere ve nakliyat itleri 
hemen tamamile tayyarelc:rdedir. 

Propaganda servisinde uçakların 
hizmeti ise sayılamıyacak kadar çok
tur. 1934 te yalnız propagan:ia işin
de 40.627 memur ülkenin çeşitli kö
tclerine taşınmııtır. Sovyetler Biı li
ğinde timdi üç yüksek uçak mühen
dis enstitüsü ve yüze yakın u~akçı 
teknisiyenleri okulası ve birkaç yüz 
uçak kadrosu vardır. 

Yugoslavya Başba· 
kanının Paris 
Mülikatı 

Le Temprdan: 
Yugoslavya Bqbakanı Stoyadi

noviç Paristen Bclgrada döndü. Ve 
-seyaha·ti hak'kında ıu beyanatta bu
lutıdu: 

- Mütlkal'larımın ne gibi bir 
hava içinde vuJnıbuld<uğunu ve hat
ta bu mülakatların mevzuunu size 
ıimdi daha iyi a.nlatabilirim. Lava.! 
•ile görüşmelerim Yugoslavya ile 
Fransa arasmda·ki dotrtluk mü.nase
betile uzun sürdü. Anıuluıa.1 po
litikada mevcut bütün meseleler 
hakkındaki görüşümüzü Laval'e 
anlatmakta müşkülat çekmedim. 
Mülakat netice9inde, her ikimiz de 
her noktada mutabık oldutu:nuzıu 
görıduk . 
Diğer taraftan Küçük Antant 

dailm.i konseyinin başkanı ııfatile. 
Bled'e Benes, Tevfik Rüttü Araı, 
Ti'tu·lesco ile vaki otan m'.lti'lcatı 
müteakip Fransız BatbılranıM yap
tığım tel>liğaıt, Ce.nevrede deruhte 

STOY ADINOVIÇ 

ettiği vazifede muvaffak olmuın
da büyük fayduı <lokunacıktır. 
Fransız Ba§bakanı Cenevrede 

ağır olduğu kadar da 'kendİ.9ine l&
yik bir ödevi üzerine almııtır.Bu i-

Cjinin taksimi 
Projesi 

lzvestiya'd 
T u ajannnın Bay - Pin ayta 

dan: 
l.ayt, Roa Botleanlığı altın 

Jn11ili~ malı komi•yonunun Ç · 
mali kontrolü dolayı.aile Çin b 
Çinin tak•imi tehlilıuini endife 
meuauubah• etmelıtedirler. Ku 
Çinde çılııp Japon te•irinde 
mecmua ue gaz.eteler Çin halk 
/ aponlarla ba"f içinde YGfG 
ütedilılerini ue Avrupalıların 
leanımak halıları olmadıiını 
ralı Uıuılı Doiuda banı ifin Çi 
Japon İfbirliiınin ue ittifakının ~ 
önemli olacajuaı i~h ediyor~ 
Bu banfl temin içlrl de Nankin 
kameti baaı mühim tedbirler 
mlfhr. M•Hlô okullarda Japo 
aleyhinde proptı6anda yapılm 
n, .,,ute il• lıitaplarda Japonl 
düımanlık cluyguau uyandıran 
arlann yaaılmamcuı 11• y1Uıl 
maul edilmai .,. Bançulıo hü 
metinin Nankin hükumetine• t 
nınmcuı hıuırlıkları bu arada 
labilir. 

tibarla aeyahat.i.m ıtam zamanın 
vukubu.Jmuıtur. Yan.i Bled m· 
katından sonra ve fakat Gen 
toplantısından evvel vaki olmuş 

tur. 
Franaaıda çok samimi bir hü 

kabul gördüm. Bir kelime ile hül 
etmek lazım gelirse Paris aeya 
tinden memnunen dönüyorum 
ye bilirim. 

Pa.ria aeyahat.imin ve ondan 
vel Bled'de toplanan Küçük A 
tant ve Balkan antantı konfera 
larının plinçoıunu ya.puken di 
bilirim ki çalışmalarımız lehim 
o11tl4'k üzere aktff bir tekilde 
panmıştır. 

Biltün arsıulusal 11yaul mcse 
terde Yugoslavyanın kendi ha 
rnenfaatlerine dair elan noktai 
zarı, dost ve müttefi'lııterinin n 
tai nazarlarına tunamcn uygundı 
Arsıulusal hadiselerin inkiıaf ' 
bizi alakadar ettiği niıbet • dah· 
de, nikbinlikle karııtayabiliriz ... 

- A ...... Dııf•I Dela,.ıl Eni•/ Faktıf n• olllafuna pelı merak ecli
yoruml 

- M.,..k etmeyinlSi~le •öml•lı altında Negiidiir •ul 

dar yabancılara karp g&ıterdiklcri 

bir nni dltJmanlik; ai'emleket lçlnde 
ckonomii hayatın bu derecede y..vaı 
inkipf etmesinin batlıca &millerinden 
dir. Sudan ve Kenya gibi komıu mem 
leketlere mukabil HabC!iıtanın dıt 

tecimi 1905 yılından 1930 yılına ka
dar ancak yüzde 70 niıbctinde artmıı 
tır. Atağı tabakalann ve tahakküm 
altına alınmıt kabilelerin hayat stan
dardı çok aıağı olduğu gibi nüfuı 

mikdan da biç değiımemekte, hatti 
gerilemektedir. Memleketin tabit ıer
vetlcri, A vrupahlarm yardımiyle çok 
büyük inkipf kabiliyeti göıtermekte
dir. Fakat Habcıiatan, Avrupalılann 
oralarda yerleıerek koloniler viicu
de getirmesine elverişli bir memleket 
değildir. Mevcut kanunlara göre, bir 
yabancı toprak satın alarak yerleıe· 
mez. Bunu nazarı itibara almasak 
bile, Avrupalılann iklim bakımından 
yaıaması için elverişli olan 2000 ve
ya 3000 metre yükıekliğindcki kısım
lar, esasen oldukça kalabalıktır. Şu 
halde memleketin ilerideki kıymeti, 
ham madde ve maden istihsalatınm 
arttınlmaaında ve endüstri maddeleri 
için müsait bir sürüm alanı halini ala
bilmeıindedir. 

Toprağın bünyesi ve sakladığı ma-

denler, inkipf yolunda takip edile -
.ı~ ~ ~itig,d.en..tvJJ:ı.. etmek.. 
teda. Bilhma pamuk yetiıtirmeğc, 
elverifli ve 800 ile 1000 metre yük
aekliğinde, ıulanmağa müsait aluv • 
yonlu topraklara Tana &ölil ve güney 
ve batı civannda raatlanmaktadtr. Fil 
hakika batı taraflanndaki nehir ve 
göllerinden fazla mıktarda iatifade "9 

dildiği takdirde, Sudanın sulama itle
ri sekteye uğrayacaktır. Fakat bu su
retle kahve iatihaalitı fa.rlataıtırabile
ce1', hatti kauçuk, suıam, tütün, zey
tin yetittirmek bile mümkündlir. En 
müsait hallerde bile mevcut maden -
terden derhal istifade etmeğe imkan 
yoktur. Bunun için üç engel vardır. 
Münakale imkanlarının çok az bulun
maaı, sulanma iti için çok fazla ser
mayeye ihtiyaç hiul olması ve nihz.
yet mütebasıuı itçi ve amelelerh1 yok 
luğu. Bunların içinde en önemlisi mü 
nakale imkinlarmın a.rlığıdır. Bunun 
i~in tabiat bakımından .rengin ve is
tikbali parlak olan Mııır Sudanın W.
tı kısmından doğru bir yol açıldığı 
takdirde vaziyet tamamiyle degi9miş 
olacaktır; çiınkü bu tarafın nisbcten 
daha arızasız olması ve küçük gerrıi
lerin işleyebildiği nehirlere daha ko
laylıkla vanlmasiyle, ekonomık ba -
krmdan pek bUyük kazançlar temin 
edilmiı olacaktır. 

Sana ter6İyeÜ mi eledi'! Kaluının ortcuına 6ir yumruk uararak la 
dini bildirmedin mi? 

No. 128. 

KIRMIZI VE SiYAH 
STENOHAL J 

"İşin iç yüzü meydanda: beni lı:ö- ya:lnı.r yükıek ıoıyetenin en parlak ama aşağı cinsten bahtiyarlıklar ve
tü bir hale dU.ürmek, hiç olmazsa kızını, evet, duc de Retz'in baloıun- rir ..... 
alaya almak istiyorlar. Önce beni da söyledikleri gibi en parlak kızını Uzun .zaman dütUndU, hı.ılı hı.ılı 
mektuplanmla kııtırmağı dütündü- elden kaçırmakla kalmıyacağım; bir yürüvor, arasıra birdenbire duruyor
ler; ihtiyatlılık edip yazımla kendi- duc oğlu olan, yann kendi de bir duc du. Odasına cardinal de Ridıelieu
mi ele vermediğimi g6rdüler, gün olacak marquis de Croiaenois'nın ba- nün gayet güzel mermer bir büstü 
eibi açık bir harekette bulunmamı na feda edildiğini görmek zevkine, konulmuıtu; iıtemiye iatemiye gözü 

yundan artık kimse kalmadığı için BölUm XV bekliyorlar. Bu cici beyler beni ya bu tannsel .zevke de etveda demek ona takılıyordu. Lambanın ıtığı al-
onların adına sahip çıkan o M. Cbar- pek budala, Y• kendime pek mağrur la.rım gelecek. Bende bulunmıyan tında parlıyan bu büıt Julien'e aan-
cot denilen ilçebay mendeburu idi. .A~EBA KUMPAS MI? sanıyorlar. Ay lflimm en parlak ol- bütün meziyetlere malik sevimli bir ki sert sert bakıyor ve Fransızlann 

Saat be•te Julien'e bir üçüncü düğü bir ıtecede, yerden yirmi bet a- delikanlı: ha.ıırcevablık, asillik, zen- yaratılışında tabiiğ olarak bulunan 
,, İnnnm büyük bir i• ta1arlama- k b' - --,- d' · • · · ki mektup •eldi .. bu ona kapıdan atlı- yak vükse ır pencereye ıner ıven gınhk... cürcti onda göremediğı ıçin un 

.. ıı ile o iıi yapması arumda ıe- k k 1 b · b d k' • d b dı. Mademoiaelle de La Mole yine dayayıp çı ma enı ya u ev e ı- "Bu vıc anaza ı ömrümün sonuna ayıplıyor, muahaze ediyordu. "Ey 
"K sen zaman ne iisilcüdürt ln1an • k '---'-la dan bil '--da k b '---- M th'ld •· dam d d kaçtı. Julien aülerck: onuş- ler deiıl, omtu auuaa r e - r ya aım ıra1WJMO; a ı e ı ulu a , ben ıenin samanın a Un-

• ne boı korkulara dü,er, ne ka- 1 M dl '- ld k dı~ i . d ğ'l kı d 1 d" ı.;.. dd d d ;;;'amı.z bu kadar '-olayken ha mek- gören o ur. er vene tırmanıraen e en açır •ım çın e ı, .r an yaya ıe aey ım ... 1' tere ü e er 
"' rırırzhklar ıeçirirt Elbette, orta- halimi bir ıarmelil., Jullen odauna bol ne var? Ama, ihtiyar don Di~ miydim?., 

tup yazıyor. Ama da karalama mc- ya hayatmı koymuı. - Yok, da- çıktı, ıslık çalarak aandıtmı buırla· pe•in (1) söyledifi gibi: "Şeref bir Julien en aonuncia: 11lfin en kötil 
raklııı imis ! ... Bunda anlaıılmıyacak ha faslı bir feJ, ıerefini koy- mata batJadı. Karannı vennifti: lral- tanedir.,; ben iıe önüme çıkan ilk 1eklini ele alalım, bütün bunların 
ııe var? Düşman elinde benim mek- ınuı. SCHİLLER kıp gidecek, cevab bile •ermiyecek- tehlikeden kaçıyorum, bunun ıu gö- bir tuzak olduğunu farzedelim: ama 
tuplarım bulunsun iıtiyor, hem de Julien: "lt ciddiletiyor, dedi . ., Bir ti. tilrllr yeri yok. M. de Beauvois ile böyle bir tuzak bir ıens im için de 

. Kı az "dütilndükten ıonra da ilave etti: Fakat akıllı. uluca ••rllmit bu ka· düello etmek bir tehlikeye atılmak pek iyi bir fCY olmu, onun da adı· 
sok ~ok mektup istiyor... .ıın yaz- "Ama iç yü.rU de meydana çıkıyor. rar, 16nltln6 rahat ettiremiyordu. delil, bir oyuna &irifJDekti. Bu ,e- nı kirletir. Benim ıuaacak bir adam 
dıklannı okumak için hiç bir acelesi O gilzel küçük hanım benimle kitab- Sandıltm bpadıktln IOllra birden· ferld İf, büıbütlin bafka. Ama bir olmadılmu bilirler. Beni lldllrmele
yoktu. "Yine birtakım süslü süslü odasında konupbilirdl; Allah'a çok bire: 11Ya, eledi. llathilde'ia yudık· upk bana atq edebilirmit: bu, teb· ri Jamnıelir. Ama bu 1574te, Boni
cümleler olacak! dedi. Fakat açıp da tükür, burada. ~amamile .aerbeıti.r: lan oyun delil de dop W.1 olur al Ukelerin en hafifL Ben, terefimi, face de La llole'un •manmda ola· 
okuyunca sapsarı keıildi. Mektup marquiı, kendıııne. hesap aBzü aça- Öyle iae benim bUaP ptmem onun hayaiyetimi bir parahk edebilirim • ., bilirdi: bulilDJdl marquia de La llole 
ıekiz satırdan ibaretti: rım diye korkup hıç utraayor. Bu- eCSdlnde korkaldıtm. alçaldılm IOll Bir Gaıkonialı n~i ve ağ.ıı ile: buntt cfS.rd aı.1D11."0 adamlar artık 

raya M. de La Mole ile comte Nor· derecesi olur. Ben &,le ull bir aile- .. Evlat, dedi, i• ciddiğlqiyor. itin ealdai cibi delfl. llademoJulle de 
"Sizinle konuşmağa ihtiyacım var: bert'den başka kimıe cirmea; onlar den delilim; ldmle, batır 19n, be-- içine yejedik eiriyor. Kaderin benim de La Mole'u sekemlyenler çok 

bu aktam sizinle konuımalıyım; gece da bütün gün ıokakta konağa ne nim büyük muiyetlerlm oldupnu ıibi adsız, aanıuz dünyaya getir~i Yann dart ytb u1on onun kepueliil 
yansından ıonra, aaat tam biri ça- zaman ıirdiklerini kollamak kolay. fu.retıaez; ben deieriml hareketle- bir .ıavallı yoksul böyle bir fırsatı sözü ile çınlar, h~er ...mır 1 
larken bahçeye çıkın. Kuyunun ya- Burada konutabiliriz; konuıabiliriz rimle llpat etmeliyim..... bir yol elden kaçırdı mı, bir daha bu- Beni etrafındaldlete terdb ettilbd 

. ama bir kral karılığını bile kendine Bir çeyrek eaat odasında dolaflP belli etmeti utaklann atnna cltltttl, 
aında bahçıvanın merdıveni var, onu çok görmiyecek kadar aail olan yüce dütündü durdu. Nihayet: .. lnkir et- lamaz; yine talihin güldüğü olur onların dedikodusunu kendi kula ım-
alın, ben· c~cr~e~e~d~ai!!ilYlJL.C!da~...M:ul~·uı......i.......i·...._.a... .. ~·b·.Jı..iı' .......a·ı..t.i.'.wıJw.......1--...j.,~~~~..s.....S.:....~...._~.:__~--...J......===---.,._----._~~~~~~--l~:.:::.:::.:.-~~~~~;;;;....;::~=-,.....-----_. 

rı var!... benim onlan üzerimde 
şıdığımı &anabilirler. Beni Matbil 
in odaıunda baatınp mektupları el~ 
den alacaklar. Karpma iki, üç, d' 
kiti. belki de daha fazlaıı çıkar. A 
o adamlan nereden bulurlar? Pa 
te sır Nklıyacak emir kulu bulm 
kolay mı? Adaletin eline dütmek 
ödleri kopar ..• Ama Caylus'ler, Cr 
senois'lar, Luı'ler yok değil ya. ~ 
ni bastıracakları anı ve benim on 
rın araaında §aşırıp alık alık baka 
&ımı düıünmek pek hoşlarına 
mittir de onun için bu ite ıiritm 
terdir. Dikkat et, bay aekreter, 
ballard'm haline dütmiyeain 1 

110,le ama, baylar, ben de du 
ya, ytl.rlerini.ıde benim de izler 
lııahr: ben de Fanala'da Ceure' 
aüpleri ıibi ytl.rUnilzil. gö.rün 
puÇalanm... Mektuplara ıelince, 
lan-da emniyetli bir yere korum.,. 

Jullen, aon aldılı Od mektub 
birer suretini çıkardı, Jriltüpban 
Voltain'in eserlerinden biri ar 
aalrladı " aııllaruu. kendi eli 
poatafl, ıatardil. 

Döndllll Mmaq hayret ve dehı 
le: 11Ben iendimi ne büyWr bir d 
lilt kaptmyorum 111 dedi. Bir çeyr 
uatten beri, o aqam yapacatı 
unutur pbi olmut, onunla bayle 
yil.re ıelmemitti. 

"Ama redded r 
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dada Gümüş Şamdanlar,lran Halıları Vardı. Ya
ak Örtüleri Yorgan Kapları Hep Çin l peğindendi 
Bu aözleri aöylerken Mamıt Ha · ' _ 7 
~ yüzünde bir cımuzıhk belir • ~ 
~tti. Büyük bir merak ve heyecan • 
lçlbde bulunduğu her halinden gö ~ 
~ VUran SüyÜn Bike aeaini tabii • 
-.:ıttinneğe çalııarak; 

- Emin olabilininiz... Emin ola 
~lııınaz ki... -dedi- Ağzınızdan 
i!lt defa hikiıyeai çıkacak olan bu 
~cer ayı ilk defa iti den ben bir 
vaıkaıına bunu dinlemek imkanı· 
la venniyeceğim. 

Hatun bu cümleleri seçerek ve 
~İitünerek ıöylememitti her halde. 
'-e Mamıı Bırdı'da mutlaka bun • 
~ bir mi.na çıkarmak gayretile 
cllblememit olacaktı. Zira güzel ka 
~!ftın aon iki kelimeai kanlı bir teb 
.. de pek benziyordu. 

L "Bir batkaıına bu hikayeyi din· 
-...ıek imkinını vermiyeceğim,, de 
~k, eier "ıizden İ§İttiklerimi bat 
q biriaine aöylemiyeceğim,, de -
'bek değil idiae bundan çıkanla • 
tak mana ancak ıu olabilirdi: 
. "Hikayenizi dinledikten aonra 

liai bunu bir batkauna öğretebile· 
~le vaziyette bırakmıyacağım.,, 

Fakat Mamıı Sırdı timdi o ka • :ar dalgın duruyordu ki, bu incelik 
•11 iıkillenmek fÖyle dunun, aöy • 
lcl~llenleri iıittiii bile pek iddia e· 

- Sö~le I ICaıoilonın baı.cı. lıim 1 .. 

demezdi. 
Dalgındı. 
kutoilanm doğumunu ve haya • 

~'!'ı aaran ıırların onun hayatında 
lllQ)'Ük bir rol oynamıı bir macera 
0 lduklan be.belliydi. Süyun Bike 
Qlıu tekrar konuıturmak için; 

- Sizi dinliyorum. Sizi bekliyo
~Han! 

Demeye mecbur oldu. Ukin 
'1aınıı Bardınm pCM bıyıklan altın 
~· biribirine yapıtık duran dudak 
. •rında bir kımıldama sezebilmek 
~~İn yine bir iki dakika beklemek 
-qrm geldi. 

lı beni liendine miaafir etti. Ertesi 
...... öğrendim ki, Botkamit bir 
Nogay ulmunun bafkanıdır 

- Babam belki tanır bu ada • 
mı. 

- Sanıma ki ~lıımız Hatun •.• 
Ve ıize derhal aö;rlemeliyim ki, 
Bofkanut adındaki bu Nogay beyi 
çok zeqin bir adama benziyordu. 
Beni ;ratırdığı odada aom aümüt 
tamdanlar, çok güzel lran balıla • 

KROKiLER 

Gece yarısı 
Yalnız karanlıktan ve sessizlikten 

doğan basmakalıp korkunun edebiya
ta girmek için intihap ettiği saattir. 
Ve bu saatte Beyazıttan Galatasara
ya gitmek için tramvay bekliyen adam 

n ve filditi çelmıeceler Yanlı. Yat 
tıian yataktaki ipekli kumaılar 
mutlaka Cinden setirilmif olacak
lardı. Yemeklerde kullandıiı aa • 
banlarm en idiıi gümüıtendi. 

- Bir rüyadan bahaetmiyorıu • 
nuz :r• Han? 

- Me münasebet Hatunum. Bu 
hakikat bugün dahi hakikat halin 
de devam edip silmektedir. 

(Arkası var] 

FAYDALI 
BiLGiLER 

BUGÜNKÜ 
PROGRAM 

latan bul 
18.30: Fransızca den. 18.SO: Danı mü

zifi. (pllk). 19.30: Hafif muıilri. 20: Spor 
konuşmalarL 20.30: Bayan Bedriye Tü
zün ve radyo caz ve tanıo orkeatralarL 
Türkçe ıö.zlü eserler. . 

21.35: Son haberler - Borsalar. 21.50: 
Profesör Ali Sezıin. Keman ıolo. 22.20: 
Plik nqriyatL 

BUkre9 
13: Da)'11mlar. 13.05: Radyo orkestra

iL 13.45: Boru ve apor. 13.55: Konserin 
ıüreii 14.15: Duyumlar. 14.35: Konserin 
ıüreii. 18: Süel konıer. 19: Duyumlar. 
19.15: Konserin ıürefi. 20: Sözler. 20.20: 
Pllk • Sözler. 21: Radyo c:uı. 22.30: 
Duymn]ar. 2%.45: Rc>Je konıer. 23.15: 
Yabancı dillerle du)'lllDlar. 23.25: Kon
ıerin aUreii. 

Budapetl• 
20.05: Plik. 20.45: Sözler. 21.15: 1111-

zildi radyo rövüıü. 22.50: Du111mlar. 23. 
10: Çinıene müzifi. 24: Salon kuinteti. 

Moskova 
!'1.15: Pllk. 17.30: Edebiyat. 18.30: 

Konıer, 19.15: Mozart'm "Saraydan ka
çırılq~ operaımdan aahneler. 20.30: 
Moauolt'asky'nin eaerlerinden konser. 
21.30: Dana. 22: Almanca yayım. 22.55: 
Röle. 23.05: Franıızca. 24: laveççe. 

MUnih 
20: Miin1c ve du:vamlar. 23.30: Alman 

aluıal danaları. 23: Duyumlar. 23.20: 
Proıram aruı. 24: Dam müziii. 

Hamburg 
20: Mlinibten röle. 21.30: Bavyera 

danaları. 2%: "Alpenhütte., adlı opera 
(Bir perde). 23: Duyumlar. 23.25: Mil· 
aikli proıram arası. 24: Dam müziii, 

Bresi av 
2130: Radyo orkestruı. 23: Dumnlar. 

23.30: Alman danaları. 

• NÔ BETÇ .. 
ECZANELER 

Ba cece nöbetçi eczaneler tanlardır: 

kazanlı ümidini tan kumiat.ir ....... 
i"'Jl'lllmüruiı 

Yemiıte Bensaıon - Fenerde Hüsa
mettin - Ankara cadd. Eıref - :Saya
zıtda Cemil - Küçiikpazarda Yorıi -
Yenikapıda Sarnn - Karaaümrükte 
Faad - Kadıköyünde Büyük - Yelde
iirmeninde Uçler - Şeh.zadeba1111da t 
Halil - Samatyada Teofiloı - Baku-
köyünde 1 Terziyan - Bqiktaıta Re
cep - Sehrimininde Naznn - Huköyde 
Yeni Türkiye - Kaımıpaıada Yeni Tu
ran - Biiyübdada Şinaıi Rıza - Heybe
lide Yuuf - Galatada Kapıiçi - Boı
tanbaımda İtimad - Tepebaımda Kin
yoli - Talrlimde Tvlabatmda - Şipide 

~-..-er~~ .. - --~~ 
~ltnıak unutulmut veya ıık ıık 
•lırlanmamıt birtakım vakalan 

~alryabilmek için auımuf ve dü • 
t~üttü. Nihayet, yüzünde acı 
il' plümaemenin izleri belirirken 

tÖiıünü gererek ve kılıcına daya• 
ll~ak batını kaldırdı. Gözlerinde 
~llıe o zeki ıtıklar belinnitti. Bir iç 
~nbıının aonunu bildiren bu 

Oirulma ile beraber kumandanm 
tok aeıi ititildi: 
\'·- Şimdi tam elli yaıındayım. 
ırnıi dört yıl önce yirmi altmcı 

t•,mı yeni doldurmuı bir delikan 
ıdinı. .. Ki ata bindiğim zaman a• 

~ binen gençlerin en iyiıi ve kılıç 
ullandıiım zaman kılıç kullanan 

tençlerin en uıtau ben aayılırdım. 
- Yine de öyleainiz Han ..• 
- Kazana ve Kazanın ünlü Ha 

tı&ııuna kartı duyduğum aaygıla • 
~ da,ha yiikaek bir dereceye ulaı • 

l'lnak imkanından mahrumum. 
'-na deierimden çok deier biçme 
lllenizi dilerim. -- Hikayeme devam ediyorum 
~atunum. Günlerden birinde bir 

Ggay obaımm miaafiri olmuı • 
t.._, Soğuk bir kıt geceıiydi. Altı 
:.--tlik bir yolculuktan aonra tid
tı etini arttıran tipi~ yıldırmıı • 

4
: O sün hali söz·· n önünde. 
~· Bir tepe etejindea çamı bol 
h~ ırrla doiru yayılıp uzayan kü
Sik Nogay evlerinin önlerinde u
~klıyan köpekler hep birden bav 
L!•rak bana ıaldmnıılardı. Ve 
...... sözünü daldan budaktan aakm 
~an atlı delikanlı 'bir an korku 
:~nilen ıeyin dizlerimi titrettiğini 
ıaginlerin parmaklarımdan ka • 

hr P,i olduıldannı biuetmiıtim. 
- Korktupnuzu aöylüyoraunuz 

~an ... Dikkat ediniz Kazanlı Baı • 
ui. 
• - Kazanlı Batbui buıün ıize 

:•l'bli altı yıl önce yapmıt toy bir 
~likanlının maceraıını anlatmak· 

dır. Onlü Hatun •.• 
. Süyün Dikenin bu cevap botuna 

t•bniıti galiba... Gülüauedi. 
M.mıı devam etti : 

• - Uzatmryilım. Bereket ver
~n bir Nogay yaılıama. Zira kur • 
"'I bol Allabı mümllit yslerde ya. f l)'anlar köpeklerini diıleri çok bi 
•lllniı olanlardan seçiyorlar. -... ~~~i pyle bir aaldınıla atıma a· 
":-rıo lô, aafnama geçrdiii cli .. er 
•ter bir iki yardımcı daha bulmut 
0 aalardı bana birçok yanılar ka· 
:•lldrrmıı bir atı kaybetmiı olacak 
llll. Evet, bereket venin Nogay 
t~tl!•ına. Bir ııhk çaldı, aafa aola 
-. •r ıki odun aalladı da köpekler 
•na aaldınnaktan vaz ı~tiler • 
- Sonra? 
- Sonra. .. Botbmıt Mil bu yq-

bir şehir olduğunu öğrenmesi ve bü
yük şehirlerden nefret etmesi için 
bir fırsat çıkmış demektir. Bu fırsat
tan ben birkaç defa istifade ettim. Fa
kat çoğunda yine Istanbulun büyük 
bir şehir oluşu beni koskoca bir tak
si ile Taksimden Beyazıta on kurup 
götürerek utandırdı. 

Fakat bu geceyansı Bayazıtta bi
rer timsah korkunçluğile serilip uyu· 
yan taksiler bize metelik vermediler 
bile. Beyazıttan Galatasaraya kadar 
giden yol şöyle gözümüzde bir kıv
rıldı ve aonra ister istemez yola ko
yulduk. Bereket versin yanımdaki 
adam benim her dediğime "evet" di
yen ve her "hayır" una kolayca işti-

rak eden soydan değildi. Bu yüzden 
cümlelerimizi bir münakaşa lokomo
tifine vagon yaptık, ve bu vagonla
nn yataklısında Galata köprüsüne 
geldik ~ 

• Köprüden kimseciklerin geçtiği 
yoktu. Yalnız arasıra mesafeyi bir 
rende hışıltısile yontan bir taksi köp
rüden vızıldıyarak geçiyor. Arkasın
da geceyarısının bütün sessizliği ve 
karanlığı ürkmüt bir kaz •Ürüsü gibi 
telita dügüyor ve sonra yine köprü 
kulağını suya veriyor, su ı§ıldarile eğ
leniyordu. · 

• Köprünün ıerin demirlerine dirsek
lerimizi dayadık. Ve Haliç tarafın
daki çatanaların direklerindeki lflk· 
lann suyu ne esrarengiz bir burgu gi· 
bi delmeğe çalııtığını seyre daldık. 
Sonra bu burgu tqbillini beğenme
dik, tuttuk denizi kellifelli bir cana
var, bu ıpldan onun mütemadiyen 
kıvrılan sihirli kuyruğuna benzettik. 
Ve en nihayet: gece kırmızı bir balık 
suda ve rüyalar uykuda 1 dedik. Ra· 
hat ettik. • Köprü bütün yorgunluğumuzu bir 
kurutmakiğıdı ~ibi çekip içmişti. Üs
telik köprü üstünde yosun kokan bir 

SOLDAN SAGA VE YU~ARDAN 
ASAOI: 

l - Okunacak ıey (5). Para dolabı 
(4). 

2 - Cerahat (4). Efsane (5) 
3 - Temata (7). Rabıt edatı (3). 
4 - Valide (3) Geri vermek (4) Bir-

bece (2) 
5 - Alqlnn (7) 
6 - Demiryola (3) 
7 - Kadmlarm en çok zaaf clu1clulr

ları teY ~4). Ananın kız brdqi (5). 
8 - Bır hece (2). Nin 5). Duman le-

keıi (2) 
9 - layan eden (3) Ben (3) 
10 - Bir riin (4). Müsaade (4) .. 
11 - Dünya (4) l.z (4). 

DUnkU Bulmacamızın halll 
SOLDAN SAOA VE YUKARDAN 

ASAOI : 
l - Dayı (4) Amca (4). 
2 - itaat (5). 
3 - Yasa (4). Na (2). 
4 - Azlık (5). Kak (3) 
S - Li (2). Al (2). va (2) . 
6 - At (2). Ara (3) Ar (2) 
7 - Ma (2). Karı (4). 
8 - Can (3). LI (2). Dede (4). 
9 - Atak (4) Seziı (5). 
10 - Ova (3). Diı (3). 
11 - Kızbrdet (9). 

Mullla hastanesine rontgen 
getirildi 

Mufla, 13 A.A. - Huauai mu· 
baaebe, memleket ı...ıtaneai için 
röntgen makineli setirtmiıtir. Ma· 
kineyi yerinde kurmak için bir de 
uzman ıelmittir. Rötıen cihazı en 
aon modeldir. Cihaz ilin büyük bir 
ihtiyacını sidenniıtir. 

lzmirde bir cinayet 
lzmir 13 (Ozel aytannuz bildi· 

riyor) - Arabacı Etemle Ferhat 
araıında iki tekerlek tamirinden 
çıkan kavgada, Etem Ferhadı dort 
yerinden kurfunla yaralayarak öl
dürmiiftir. 

geceyansı teneffill etmiştik. Bu hız· 
la Yüksekkaldınmı birer keçi nq'esi
le tırmandık. Bizi harap edeceğini 
sandığımız uzun yolun tükendiğine 
neredey•e UzUlüyorduk. Y anmmdan 
büyük bir cUriiltil ile .,yolcu almadı· 
ğını" bağırarak geçen tramvayla ben 
alay etmeğe yeltenirken arkadat: 

- Yaşasın Tramvay Şirketi! Bu 
güzel geceyanamı onun yokluğu sa
yesinde tadabildik. Ya kazara Beya
zıtta tramvay bulsaydık 1 
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HiKAYE Gazete 

Eskiden gazete fotoğrafçısı idim. 
Gazete fotoğafçısı ve doktor biribir
lerine çok benzerler. İkisi de geceya
rısı kapının zilile uyanır ve sokağa 
fırlar. Müddeiumumi polis ve itfaiye 
neferi gibi. 

Geceyarm bir yangın, bir cinayet 
olur, bir katil yakalanır. Makineyi 
kapınca doğru vak'a mahallinde aolu
ğu alırsınız. Çünkü ertesi gün öteki 
gazeteleri atlatmak lazımdır. Vak'a 
mahalline gelirsiniz bir de ne görür
sünüz? Öteki gazete fotoğrafçıları 
da orada . 

Atlatmak isterken onlarla kartıla
ıınca canınızın sıkılma•ı lizımgelmez 
mi? Hayır!. Belki bir kat daha se.
vinmit olununuz. Zira bu defa atla
maktan kurtulmupunuzdur. 

Gazete fotoğrafçısı ve doktor he
men hemen biribirlerine çok benzer
ler. Hattı ekseriya vak'a mahallinde 
karplqırlar da. Zira gazete fotoğ
rafçısile doktorun kapısı ayni za
manda çalınmııtır. 

Epey oluyor, gene bir geceyansı 
matbaadan adam yollamıtlar. Poliı 
müdiriyetine kadar gitmek lazımge
liyor. Mesele mühim; yazı müdiri
nin imzasile gelen tezkere ıu idi: 

"Lindberg,, in çocuğunun katille
ri lstanbulda yakalanmııtır. Baıka 
gazetelerin haberi yok. Kliıeciyi 
bekletiyorum. Gazeteyi makineye 
geciktirmemek için acele katillerin 
resimlerini çekerek matbaaya geli
niz. Hademe aize lizımgelen izahatı 
verecıektir..., 
Karım öfkeli katlannı çattı. Bu 

gece rahatsızlıktan benden fazla o
nun canını .. kıy~u. 

Her zaman: 
- Yıı bu m~sl~ği, ~ beni diyor

Au. .llütia u.aıunııp&: &ıısiınai'
liklerimfzfn sebebi bep bu rece ftle-
riydi. Saat on bir buçuk. 

Uç dakikada giyindim. Hademe ile 

Fotoğrafçısı 

beraber sokağa fırladım. 
Kö§ke başında bir otomobil bekli

yordu. Hademe: 
- Buyurunuz, dedi, bindik. 
Taksi hareket etti. Hademe ile ko-

nuşmağa başladım. 
- Sen matbaaya yeni mi geldin? 
- Evet. 
- Seni matbaada hiç görmedim 

de .• 
- Evvelsi gün geldim beyim. 
- Yazı müdürü matbaada mı 1 
- Evet telefon ettiler, geldi. 
- Katiller neredeymiş? 
- Taksimde bir barda yakalan· 

mışlar. ? M""d"" .. t • . . .. - Sonra u uruye e mı gotür• 
müşler? 

- Bilmiyorum. Fakat müdür bey, 
yakalandıklan yerin resmini çeksin, 
dedi. 

Otomobil Taksimde durdu. Şofö-
re: 

- Bekle, d~dim. 
Maksimin fuerdivenlerini dörder 

dörder indim. 
Sahnede bir akrobat numaralar 

yapıyordu. Sağ taraftaki masalardan 
birinden seslendiler. Döndüm. Bir de 
ne görsem. Bütün matbaa arkadaş
lan biribirine eklenmi§ masaların 
batında oturmuşlar, çekiştirip duru· 
yorlar. Hepsi mütebessim, hepsi gü· 
lüyorlar. Yazı müdürü : 

- Gel bakalım, dedi ve anlattı: 
- Kılıbrkları böyle davet ediyo-

ruz. Sana: "Bu akpm toplanacakğız, 
§Öyle biraz keyfedeceğiz,, deseydik 
gelmiyecektin. Arkadaşlar böyle bir 
masal uydurdular ve seni kannııı 
elinden kurqnp buraya getirdiler, 

- Ya hademe? 
- Buranın garsonu. 
Gülerek sordum : 
-Ya Lindlııerrbs goc:ıufunun b 

tfllerf? 
- Onlan Amerikada arıya dur

sunlar. Şimdilik bir bol içmez misin? 

Kültür Bakanı Açıktaki Talebeyi 
Yerleştirmektedir 

[Baş tarafı 1 incide] 

edene yeniden •çılmaaı ıereken 
okullar için e.velce teıpit edilaüı 
olan binalan gezerek inceleme9er· 
de bulunacak " bu haaualarda 
Kültür direktörüne ıereken direk· 
tifleri verecektir. 

Günün en önemli kiiltür iti olan 
bu meaele ;roluna koacluktan aon
ra diler kültür itleri ele alınarak 
eaaalı bir incelemedea geçirilecek
tir. Bu arada ÜDİ"Hrsite, liaeler, 
orta ve ilk mekteplerle mealek 
mektepleri vardır. Uzun zaman • 
danberi bazı pka;retlere yol açan 
liae ve orta okul imtihan taliauat • 
nameai de bunlar araamdadır. E
auen bu talimatname için 7apıla
cak incelemeler ~ aafba1a sel· 
mit bulunmaktadll'. Yeni talimat • 
namenin bir an e.vel bazırlaıaarak 
bu den ,.ıh tatbilıiae phplacak· 
tır. Kiiltir Bakanbiı kö7 olmllan· 
na da özel bir önem nrmekteclir. 
Bu aebeple ıalaha mahtaç kültür 
itleri araamda kö;r olmllan da hu· 
lunmaktadır. ,Kö,.lercle yalım ço
cuklann değil, bilbaua köyllleria 
de olmtulmau biriaci plbda pl
mektedir. 

Kültür Bakanı dün öfle vakti 
kültür direktörlütindea çıkarkea 
birçok kimseler ye talebeler ken· 
diıini karıılamıtlardır. Bakan bun· 
lann bepaini ayn ayn dinlemiı ve 
icap eden tavaiyelerde balunmuı • 
tur. Oileden IOlll'& S..ffet Ankan 
tekrar kültiir clirektörlütüne gele
rek akf&ID geç va~• kadar m~ııul 
olmuftur. Bakanın ıncelemelen •Ü· 
recek ve kiltiir direktörlüğünde 
birkaç teplanb daha yapılacaktır. 
Kültür S.kanı dün kendiaile görü. 
ten bir mubarririmize kıaaca, tet· 
kilderiDİ birkaç ıüne kadar biti· 
recefİDİ ve aonuçlann da yakmda 
anlafdacafnu aöylemiftir. 

MUeaaif, bir hldise 
Gazete muhabirleri dün Kiltür 

direktörlüiünde hiç ........,._ 
yen bir bi.diae ile karfılatmıflar
dır. Kültür Bakan.ile söriifmek ia
tiyen sazeteciler evveli özel ka • 
lem direktörü Nihat Adille konuı
mak icap ettitini dütünerek ken
diaini ıönnüıler, fakat özel kalem 
direktörü ıazetecilerin bir tek ke-

lime aöylemeıine meydan bırakma· 
dan ve makıadı anlamadan: 

-itim var benim! 
Diye bafırmıı ve Kültür direk• 

törlüiü koridorlannda bekleten 
birçok kimseler içinde bu auretle 
adet- sazetecileri azarlamııtır. 
Halbuki Saffet Ankanın Kültür 
direktörlüiünden çıktıktan aonra 
kendiaini kartılayan herkeain, hat· 
t&, küçücük çocuklann bile ayn 
ayn dertlerini dinleditini ve bü
yük bir ıefkatle onlara icap eden 
tavai;relel'de bulunduğunu gördük· 
ten aonra t.....ıarını kendi heıa· 
bma deiil, emrinde çalııtıiı Bakan 
namına ;rapmak vaziyetinde olan 
kalem mah-• müdürünün yukar
da ba)aaİDİ yaptıjmuz tarzı hare
keti Tisk saseteleri ve gazetecile
ri --- ._ sütunlarda büyük bir 
t_.." tMNüfle kaydetmeyi y• 
rillcle Wduk. 

Hava tehlikesini 
Bilenler 

Ankara : 12. A. A. - Hava tehli
kesini bilen üyeler listesi : 

Ismail Kızılhisardan, Denizli 20; 
Mustafa Kaııkçı Şirketi 30'; Mehmet 
Mermercioğlu 40; Hasan Molla Me· 
mi§ oflu 20; Halil Ibrahim Omer oğ
lu 20; Ali Yakup oğlu 20 ; Hasan Hü
seyin Mehmet Emin oğlu 20 ; Hasan 
Mehmet oğlu 20; Yusuf Kıran, Sam-
•undan tecimer 20, aynca 50 lira; 
Hayri Kepeli 20 ve ayrıca 100 lira 
bağııJamı~tır; Emin Aksu 20 ve ayn· 
ca 500 lira bağıılamııtrr ; Hacı Hasan 
oğlu lbrahim ve Rrdvan20 ve aynca 
30; Sait 4.bdullah Kaylan 20 ve ayn• 
c:a 20; Ragıp Embiya oğlu, tecimer 
20 ve aynca 20 ; Ahmet Kepeli 20: 
Ali Mehmet Baza ve şeriki Hasan 20; 
Buhusrail 25 ve 20 ; Mehmet Aziz oğ· 
lu, Ineboludan 20; Ismail 20; Mehmet 
Şahin Tunoğlu 40 ; Bayram oğlu 

Mehmet 31.25 ; Bekir oğlu Mehmet 
20 ; Hamit 2 S: Ali oğlu Mustafa 20; 
Seyit Aliki oğlu 20. 
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VAPURCULUK 1 

İstanbul Harici Askeri Kıtaatı ili.nları Laval Dün Habeş işinde Fran-
sanın Durumunu Anlatı. 

Sosyetesinin azası ve ltalyamn doa
tu ııfatile vazifemi yapmıya az· 
melmiş bulunuyorum. Bu vazife çe
tindir, fakat ümitsiz olduğunu zan· 
netmiyonım. 

Beşler Komitesinde, Uluslar Sos• 
yetesinin azasından olan diğer bir 
devletin hukuku hükümranisi ile 
kabili telif olması nispetinde ltal
yanın me§ru haklarını tatmin ede
cek mahiyetteki bütün teklifleri 
tetkik ediyoruz. 

Muslihane bir hal suretini filen 
aramak hususunda Fransa ile in. 
giltere araaında hiçbir ihtilaf mev
cut olmadığı bilinınelidir.,, 

Laval, sözlerini §Öyle bitirmiıtir: 
"Dün muvaffak olduk. Yarın da 

muvaffak olabilecek miyiz 7 Bu 
takdirde yeni bir vaziyeti tetkik 
etmemiz lüzumu haad olacaktır. 

Hepimiz, misak ile bağlıyız. Fran
sa, kendi taahhütlerini yerine 1re
tirmekten kaçınmıyacaktır. 

Müteakiben Hindistan murahha
sı Ağahan, Uluslar Sosyetesinin 
Avrupa menafiini tercih etmekte 
olmasından dolayı memnuniyetsiz. 
liğini be~•an etmiştir. 

Cenubi Afrika Birliği murahha
sı Cewater, Hoare tarafından tarif 
edilmit olan siyasaya tamaınile 
muzahir olduğunu söylemittir. 

Şili murahhası Riveaswicuna, U
luslar Sosyetesi prensiplerini kabul 
etmekle olduğunu biJdirmittir. 

Reis, cebeyi tatil etmiştir. A· 
samhle öğleden l)Onra toplaDmıya 

caktır. 

ltalya b'ldi,ini okuyacak 
Romu, 13 A.A. - Lavalin söy

levi geniı bir anlayış hini ve mü
sait bir zihniyetle kartılanmakta• 

dır. Lavalin Fransanın Uluılar Sos
yetesi misakına olan aadakali ile 
dostluklarına olan aadakatini telif 
etmek için sarfetmekte olduğu me
aai takdir olunmaktadır. 

Bununla beraber bu söylevin J. 
taiyan noktai nazarını değiıtirme
mekte olduğu ve İtalyanın kendi
sinin çizmiş olduğu yolu takip ede
ceği beyan eclilmektetiir. ....b 

Londra nurku nasıl 
karşıladı? 

Londrp., 13 A.A - Reani maba
fil, Lavalin Fransarun Ulualar Sos

yetesi miıakma ıadakatini yeni 
baftan teyit etmesinden ve nutku
nun Fransız ve İngiliz tezleri ara· 
aın~a tam bir mutabakat rnevcut 
olduğunu göstermesinden dolayı 

ınemnuni., .... t beyan etmektedir. 
Halen mevcut olan her türlü uz· 

laştırma ümidinin Lavalin Cenev· 
rede gerçekleştirmiı olduğu bera
berlik sayesinde daha ziyade kuv· 
vetleneceği ehemmiyetle kayde· 
dilmektedir. 

İngiliz çevenleri, Franaanın ta• 
ahhütlerini ıon hadde kadar yeri· 
ne getirmek niyetinde olduğunu 

gösteren Lavalin söylevine çok bü
yük bir önem vermektedirler. 

Fransamn siyasaıı, İngiliz aiya
~aıına tamamile uygundur. 

Fransız gazeteleri 
ne diyor.ar ? 

[Baş tarafı ı incide] 
Bu ıuretle, Fransanın bu hareketi
ni dostluğa aykırı saymıyacak olan 
Itafyaya, birkaç süel zafer kazan
mak için zaman verilmiı olacaktır. 

Bundan sonra, belki Italya an
latma hususunda daha yumıak 
davranacaktır. 
M~tin diyor ki: 
"Lavalin banı yolu ile hulule 

müıait sebepleri izah etmek üzere 
birkaç uat aonra Musaolini ile doğ
rudan doğruya temasa girmeğe ha
zır olduğu söylenmektedir. 

OeuVTe ıazetesi ıunları yazı
yor: 

"ltalyanların, son dakikada ln
giltere ile bir anlaıma yapılması
nın imkansız olmadığını söyledik
leri bildirilmektedir. 

Lavalin, İngilizlerin Uluslar Sos
yetesi nizamnamesi üzerindeki gÖ· 
rüılerini takip etmek suretile aldı
ğı durum barışın muhafazası için 
elzemdir.,, 

Blum, "Populair gazetesindeki 
yazısında Fransanın, müıterek gü
venliğin müdafaası şerefini lngil
tereye bırakınıt olmaamdan ötürü 
eseflenmekte ve ıunları yazmakta· 
dır: 

"Benim yurtseverliğim, vatanı
ma düıen bu ödevin Fransa tara
fından yapılrnıı olmaarru iıtemek· 
tedir.,, 

Tokyo, 13 A.A. - Rengo ajanaı 

Japon yardımı 
bildiriyor:Bazı ıiyasal Japon grup
ları, Habe§İıtana yardnn etmek i· 
çin bir cemiyet tetkil etmitlerdir. 

NegUs'On mücevherleri 
Pariı, 13 A.A. - Echo de Pariıı 

gazetesinin Londra aytarı, NegÜ• 
sün, mücevherlerini emin bir yere 
saklamakla metl'Ul olduğunu ve bu 
mücevherlerin, gizli bir yerde ha· 
zırlanan bir aığmağa taşındığını 
bildirmektedir. Bu mücevherler, 
Magdala harbinde, Lord Napier'in 
ele geçirdiği ve Negüsün 1925 se
nesinde Londrayı ziyaretinde, Kral 
5 inci Jorjun ona geri verdiği İm
parator T eodorun altın tacı, bir ef. 
ıaneye göre Saba kraliçeıine ait 
olup flabetiatan İmparatoriçeleri
nin takındıkları altın bir gerdan
lık, taç giyme törealerinde kullanı· 
lan bir taç, ve Kral Jorjun hediye
si olan altın bir aaadan mürekkep
tir. ,. ..... ....... 

Harp çrkarsa imparator 
ne y2pacak? 

Paria, 13 A.A. - Echo de Paris 
gazetesinin Londra ayları, Sir Sa
rnuel Hoare'ın söylevinin, Habet 
İmparatoru ile imparatorluk çeven· 
lerine büyük bir rahatlık verdiğini 
bildirmektedir. 

Habeş hükU.meti, İngiliz hükQ.. 
metine kartı duyduğu minnettarlı
ğı lngiliz elçiıine bildirmiştir. 

imparator, kuvvet önünde baı 
eğmemeğe kesin olarak azmettiği 
ve ülkeıinin korunma11 için devlet
lerin yardnnına K"Üvendiğini eöyle
miıtir. 

Harp ilan edilmeden muhaaama 
hatladığı takdirde İmparatorun şu 
tekilde hareket edeceği söylen
mektedir: 

Italyan elçisi Kont Vinci ile el
çilik işyarlaruıa derhal pasaportla
rı ver.ilecek, ve Habeıistanda bu· 
lunan ltalyanlar harp esiri olarak 
hapıedileceklerdir. 

Belçika elçiliğinin öğrendiğine 
göre, Cibutideki ltalyan konsolosu, 
ltal~raya karşı harp eden herhangi 
bir Avrupalının ltalyanlar tarafın
dan dern'll kurşuna dizileceğini 
Adisababaya giden Belçikalı aÜ· 
baylara bildirmiştir. 

Son Dakika 

ita/ya Mandayı 
Kabul Ediyor 

Paris, 13 A.A. - Tempı gazete
sinin Romadan aldığı bir telgrafa 
göre, bazı teklifler arasında, ltal
yaya Habeşistanda fngilterenin (. 
raktaki durumuna benzer bir du -
rum verilmeıi hakkında olan teklif 
Romada en çok kabule deter gibi 
görünmektedir. Bununla beraber, 
İtalya, tatbiki Habeşistanın iyi ni
yetine mutavakkıf kalacak her tür
lü anla§ma.yı reddettirdiği için, f. 
talyanın Habeşistan üzerinde siya
sal ve süel kontrolü elzem adde
dilmektedir. 

Negüs bu takdirde de tacını mu
hafaza edebilecektir. 

lngiliz Dışbakam Londraya 
dHndU 

Londra, 13 A.A. - Sir Hoare 
Londra:ra dönmÜ§tÜr. Gazetecilere 
diyevinde demi~tir ki: 

"Cenevrede bu müellim işin hal
lini kolaylaştırmak için elimden ge 
leni yaptım ve, eğer tecrübeye te. 
vessül bir kıymet ifade ederse, bir. 
çok şeylere tevessül ettiğimizi söy
liyebilirim. Bu haftanın en büyük 
zevklerinden biri beni için Lavali 
tanımak ve kendisile hergün çalı§· 
mak ol.muştur.,, 

Habeş imparatoru radyoda 
Londra. 13 A.A. -Addiaababa'dan 

Reuter ajansına bildiriyor: 
Hahet imparatoru bu akşam rad • 

yoda Avrupa iç.in Fransızca olarak bir 
11öylev vermit ve bu söylevde Ual-U
al hadisesi hakem komisyonunun hük 
rnünü hatırlattıktan sonra ltalyan 
nıuhtırasmdaki it:ihamları protesto et 
derek bunun yalan olduğunu söylemiş 
tir. 

Negiis, Habe,istanın bu muhtıraya 
cevab v~ceğini ve Cenevredeki 
Habet delegeler heyeti bir Uluslar 
Sosyetesi tahkikat komisyonunun 
teşkilini istemek için talimat aldığım 
bil<lirmiştir. 

imparator, memleketinin Cen~
de hak ve adalete uygun bit" anlaş
ma temenni ettiğini ve fakat icab 
ederse her türlü tecavüze karşı ko
yacağını söyliyerek sözlerini bitİr· 
miıtir. 

Tali komite uğraşıyor 
Cenevre, 13 A.A. - Be§ler ko

mitesinin tali komitesi bugün iki 
toplantı yapmıısa da karannın salı 
gününden evvel bildirilmesi imka· 
nı §Üphelidir. GörünÜ§e bakılıraa, 
tali komite İtalya için daha ziyade 
kabule müsait bir esas bulmak için 
Paria tekliflfl.l"inin bünyesini tama· 
men tadile çalışmaktadır. 

Lavol'ın sözıeride iyi 
tesir bırakb 

CeneVTe1 13 A.A. - Lavalin söy 
levi, Asamble üzerinde çok iyi bir 
tesir hasıl etmiştir. Çünkü Asam• 
ble, bu aqyleYi samimi bir davet 
saymaktadır. Uluslar Sor.yete.1inin 
Üyesi olarak bütün devletler, Muıı.
soliniyi teıriki mesaiye çağınnak i
çin son bir gayret sarfetıni§ oldu • 
ğundan dolayı Lavale kar§ı m\nnet 
ve şükran hissetmektedirler. Uz -
la§tırma te§ebbüsünün akamete uğ 
ramaıı takdirinde Franaanrn arsı· 
ulusal tesanüt bakımından ödevini 
ifa etmeyi taahhüt eylemeıi kayde 
şayan görülmektedir. 

Türk Anonırr. Şirketi , 2232 ton Linyit kömürü 
latanbUJ Acentahğı 18 Eylül 9 3 5 çarşamba gü-
Liman Han, Telefon: 2292s. nü saat 11 de An~arada Le-
Trabzon yolu vazını Amirliği Satınalma 

SADlKZADE vapuru 14 Ey- Komisyonunda kapalı zarf 
Jül CUMARTESi giinil •aat la alınacakdır. Tahmin be-
20 de HOPAYA Kadar azimet deli 30016 liradır. İlk te-
.-e avdette GERZE tutacaktır. minatr 2 2 51 lira 2 O kuruş-

Kara biga yolu tur. İsteklilerin belli saat-
B ART ı N vapuru 14 Eylül 

1 
tan bir saat evvel teklif mek 

CUMARTESİ aaat 20 de Kara· , tublarını Komisyona verme 
bigaya kadar. leri. (233) (5431) 

• • 
İstanbul 4 üncü İcra Memurluğun 

dan : 

Tamamına yeminli 3 ehli vukuf 
tarafından (397335) lira kıymet tak
dir edilen Beyoğlunda Hüseyin ağa 
mahallesinin eski ve yeni Caddei
kebir ve Tiyatro sokaklarında To
katliyon oteli ittisalinde 170, 172, 
174, 176,4, 6, 8. 16, hususi 2, Z, 3, 4, 
4, 5 yeni ve 15, 16, 20, 21-1 ila 6, 
11. 18, 19, ıs ,22-1 na 6, 23, 24, 
190, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14 eski numaralarla mürak
kam kayden ve seneden sırf mülk o· 
dalarile beraber dükkanlar ve mağa-
zaları ve halen gerek İstiklal cadde
sinde ve gerek Tiyatro sokağında ve 
pasaj dahilinde dükkan ve mağaza ve 
odaları ve bunların üstünde apart
manları müştemil elektrik ve su te
sisatı mevcut ve İstiklal caddesile 
Tiyatro sokağına medhalleri bulu· 
nan büyük pasajh (Hrristaki han) 
namı diğer (Site dö Pera) denilen 
hanın on hisse itibarile bir hissesi i
potek borçtan dolayı açık artırma i
le satışa konmu!! olup şartnamesi 
15-9-935 tarihinde divanhaneye talik 
edilerek 935 senesi teşrini evvelinin 
7 inci pazartesi günü saat ı 4 den 
16 ya kadar İstanbul 4 üncü İcra 
Dairesinde açık artırma ile satı,ı ya
pılacaktır. Yapılacak bu artırma i
kinci artırma olup birinci artırma
sında gayri menkul hissesine 28000 
liraya talip çıkmıştır.Bu kerre yapıla 
cak ikinci artırmada gayrimenkul his 
sesine isabet eden muhammen kıy
metin yilzde 7 5 şini bulduğu takdir-
de aatıtı yapılacak bu kıymeti bul
madığı takdirde 2280 numaralı ka
nuna tevfi~an satı§ geri bırakılacak
tır. Artırma. bedeli pe§indir. Artır
maya iştirak edecekler mezkCir his
seye isabet eden muhammen kıyme
tin yUzdc 7 buçuğu nisbeinde pey: 
akçesi vermeleri veya Milli Banka
ların teminat mektuplarını tevdi ey
lemeleri lazımdır. Vergi ve Belediye 
rusumu müıteriye aittir. 929 tarih
li İcra kanununun 119 uncu madde
sine tevfikan ipotekli alacaklılar ile 
diğer alakadarların ve irtifak hakkı 
sahiplerinin itbu haklarını ve husu
sile faiz ve masrafa dair olan iddea· 
larım tarihi ilandan itibaren 20 gün 
içinde evrakı miisbitelerile birlikte 
memuriyetimize müracaatla kayıt et
tirmeleri aksi takdirde hakları tapu 
sicillerile sabit olmıyanlann satış be
delinin paylaıtırılmasmdan hariı:_ ka
lacakları ve daha fazla malCimat al
mak isteyenlerin 933/ 127 dosya nu
marasile memuriyetimize müracaat
ları ilan olunur. (14460) -----İstanbul Birinci İflas Memurlu-
ğundan : 

Müflis Agop Abalyan ınasasma 
sonradan gelen ve 7 inci numarasına 
kayıt olunan hazinenin istediği 

15507 lira 18 kuruş beşinci sıraya 
kayıd, kabulüne iflb idare heyetince 
karar verilmit olmakla evvelki sıra 
cetvelinin düzeltildiği ilan olunur. 
(14485) 

·-

6933 
~** 

Bursa ve Mudanya gar
nizonları için alınacak olan 
150000 kilo Sığır eti gali 
görüldüğünden pazarlıkla 
alınacakdır. İsteklilerin 2 3 
Eylül 935 pazartesi gunu 
saat 15 de Bursada Askeri 
Satın Alma Komisyonunda 
bul unmalan. ( 2 5 O) 
(5587) 

••• 
Erzincandaki kıtaat i-

çin 12 9 ton sığır eti 2 6 Ey-
1 ül 935 perşembe günü saat 
11 de Erzincan'daki Satın
alma Komisyonunca kapalı 
zarfla alınacakdır. Tah
min bedeli 19350 liradır. 
İlk teminatı 1452 liradır. 
Şartnamesi Erzincandan a
lınır. İsteklilerin 2490 sa
ydı kanunun 2 ve 3 madde
lerinde yazılı vesaikle bera
ber teklif mektublarınr i
hale saatından bir saat ev
vel Komisyona vermeleri. 
(252) (5586) 

* ~ * 
Erzincan garnizonu ıçın 

satın alınacak 1038600 ki
lo Arpa yeniden kapalı zarf 
la eksiltmeye konulmak 
üzere dört kısma aynlmış-1 

dır. Her kısıfuJ 2 5 9 6 5 o kilo 
olup muhammen bedeli 
16228 lira 12,5 kuruşdur. 

İlk teminat 1217 lira 11 ku 
ruşdur. İhale 30 Eylül 935 
Pazartesi saat 1 1 de Erzin
canda Tümen Satınalma 
Komisyonunda yapılacak
dır. Şartnamesini görmek 
isteyenler Erzincanda Sa-
tınalma Komisyonunda 
her gün görebilirler. Şart
namenin dördüncü madde· 
si mucibince istekliler tek
lif mektublarını ihale saa
tinden bir saat evvel komis
yona teslim etmiş buluna
caklardır. (254) (5583) 

* * • 
84401 :84450 sayılı Har· 

biye Ayniyat makbuzu cil
dinde 84413 sayılı yapra
ğı gaib olmuşdur. İşbu mak 

buzun hükmü olmadığı ~e 
vesika ve müstenidat yerı· 
ne kullanılmayacağı kamu· 
ya bilitittirilir. ( 248) 

(5544) 

• l(c * 
Balıkesir Garnizonu Hay· 

vanatı için talip zuhur et· 
meyen 400 ton yulaf kapa: 
lı zarfla ihalesi 1 Birincı 
teşrin 935 Salı günü saat 
16 da ihalesi yapılacaktır· 
Tahmin bedeli 18000 lira
dır. Muvakkat teminat~ 
13 5 O liradır. Şartnamesı 
her gün Komisyonda gö· 
rülür. İsteklilerin teklifle· 
rini ihale saatinden bir saat 
evvel Balrkesirde Kor. Sa· 
tınalma Komisyonuna ver· 
meleri. ( 253) (5584) 

.,, * * 
Tümen namına Merket 

kıt'atı Hayvanlarının ihti
yacı ıçın 5 3 9 ton arpanın 
k a p a 1 ı z a r f 1 a ihalesi 
30-9-935 pazartesi günil 
saat 1 7 de Manisada Aske
ri Satınalma Komisyonun" 
da yapılacaktır. Muharn .. 
men fiatı 4 kuruş 40 san
timdir. Muvakkat teminatı 
1 7 7 9 liradır. Şartnamesi 
Manisa Askeri Satınalma 
Komisyonundan bedelsit 
alınabilir. İsteklilerin te" 
minatı muvakkata makbuz .. 
larile beraber teklif mek
tuplarının ihale günü saat 
16 ya kadar Komisyona 
vermeleri. (251) (5585) 

ı~-=-~~-=-~...,,.,,~~~----:::-=- --

rstanbul Komutanlığı 
Satınalma Komisyonu 

lllnlara 

İstanbul.. 'Komutanlığl bir
likleri Hayv' a r · tiya.ct 
ıçın aynı gün zarfında arı
bara teslim edilmek şartiyle 
16 Eylül 9 3 5 pazartesi gil· 
nü saat 11 de Doksan Ton 
Yulaf pazarlıkla alınacak
tır. İsteklilerin nümunele· 
rile birlikte mezkur saate 
_Fındıklıda Satınalma Ko· 
misyonuna gelmeleri. 
(5527) 

İstanbul Yedinci İcra Memurlu· 
ğundan : 

Bir borçtan dolayı paraya çevril· 
meıi mukarrer ev eıyaaı 18-9-935 
çar,amba günü saat 11 den 13 e ka• 
dar Beyoğlunda Topçular sokağın· 

da 24 numaralı Derbend zade hanı• 
run 3 No. 1ı dairesinde birinci açı1' 
artırma suretile satılacağından istek· 
lilerin yevm ve mahalli mezkfüde. 
hazır bulunacak memuruna 934/ 7005 
dosya numarasile müracaatleri. 

(14457) 

-r Paris, 13 A.A. - Basının bütün 
dikkati Lavalin söylevi üzerinde 
toplanmaktadır. Bu hususta çöze• 
)erde bulunan bu sabahki Paris ga· 
zeteleri, Fransaıun, ltalyan doıtluk 
ve izzeti nefsini saymak hususun· 
da dikkatli olmakla beraber an'a
n e vi Cenevre ı~yasa.sından hiçbir 
tekilde fedakarlık yapamıyacağrnı 

Riket imtiyazı almrş 
Londra, 13 A.A. - Riket bu ak-

şam Kroydona gelmiştir. Riket, im· 
tiyazı muhafaza etmek ve işletmek 
niyetinde olduğunu söylemiş ve 
"dünyanın uzun zaınandanberi gör 
mediği bir imtiyazı elde ettim. Bu 
işin başardmaaından dolayı bilhas
sa gurur duyuyorum . ., demjştir. 

Ruzveıt end işe ediyor 
N evyork, 13 A.A. - Roozevelt, 

Hull'ün ltalya ile Habeşir.tandan 
Kellog paktına riayet edilmesini is 
tiyen müracaatını tamamen tasvip . 
ettiği.\İ söylemiııı ve durumun ken- ' 
disini endişeye düşürmekte oldu • 
ğunu ilave eylemiştir. 

İstanbul Gayrımübadiller Komisyo undan: i ! 

yazmaktadırlar. 
Petit Parisien diyor ki: 
"Laval, Fransa siyasaarnın Ce-

nevreyi her zaman eıaa bildiğini ;;;;;;o;;;;~!!!!!~~~~!iiiii=~!!!!!!!!!!!!!!~;;;;;;;;:;;;;;;;;:~....,.--~~~~~!!!!!!!!iiii!!!!~ 
gösterecektir. Ba~kalarınm ıııiındi • 
anlamıya baıladıklarını Fransa 
çoktanberi, ıarsıhnaz bir tekilde 
düşünüyordu . ., 

Lavar.ıı Sir Samuel Hoare'rn pro
gramına uyacağını temin eden E
cho de Paris diyor ki: 

"Yalnız pakttan ba~ka hiçbir 
§ey na:ı:arı itibara alınmamak ge· 
rektir.,, 

Bu gazete, Londra ile Paris ara· 
sındaki anlaşmanın tam olduğunu 
önemle kaydetmekte ve takip eden 
uzlaşma metotlarının tam verimini 
daha vermediğini ili.ve etmektedir. 

''VERDA,, sabunu, yalnız 

Eoho de Paris ııazeteai, Lavalin 
Sir Samuel Hoare ile olan görüıme· 
lerinde, harp vukuunda F~aruıadan · 
alacağı durumu izah ettiğini ıan• dan il}'lal ve istihzar edildiği ci- · 
makta ve demektedir ki: hetle cins ve kıymeti garantili-

"Fransa, ltalyaya kar}I yapıla- d. 1 
cak olan sanıüre iştirak edecek. ır. 

D. No. Semti ve mahallesi 

2233 Bostancı Çatalçeşme 

3167 Bebek Yenimahalle 

3984 Tarabya 

4248 Çengelköy Kuleli 

4356 ., Çakal dağı 

4420 .. Kuleli 

4597 Galata Kema.nke§ 

4772 Büyi.ikada Yalı 

5590 Kurtul ut 

5791 Akıaray Langa Bostan· 
baıı Abdullah 

6084 Arnavutköy fakat ekonomik ve finansal zecri I' TLJ RAN- Sirkeci -Nur , 
tedbirlere mahdut şekilde katıla-
cak ve öteki devletlerin, aon derece Han Yukarda evsafı yazılı gaynmenkuller 
ileri hareketlere gİri§melerini sağ- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!i!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~~~~~!!!!!~, eden cuma günü saat 14 tedir. 
hyacak tarzda hareket edecektir. • - • , • _ _ ___ _ 

Sokağı Emlak No. 

Kaymak E.15 Mü. 
Harita 57 

Yenimahalle E. 3 Mü. 
Y. 3 

E. Hacı Vasil E.10-30 
Y. Toparlak Y. 4 
FC!ner 
Hasanpaıa E. 1 
aşağı sedi 
Bağ mahalli 14 

Taşçı odaları E. 5 
Çıkmazı ve Hasan Y. 19 
paşa aşağı sedi 
E. Şeftali E. 17-12 
Y. ÇığırtgaQ Y.17-14 
Yazıcı 19 

Muhtar E. 10 Y.lZ 

Küçük L!nga E. 107· 
Y.107-107 / 1 

E . Ayazma E. 88 
Y. Beyaz Gül Y. 90 

on gün müddetle satışa çıkarılmıştır. 
Satış münhasıran gayrimübadil 

w: 

Cinsi ve biaaeıi Hisseye göre 
muhammen K. j 

152 metre arsanın 
1/ 3 biı. 
63 metre arsanın 
tamamı 

Bağçeli ah9ap ha-
nenin 1/ 4 hia. 

86 metre arsa
nın 1/ 3 Hiı. 
Bugün 13780 
metre tarlanın 
tamamı 

70 Açık 
arttırma 

50 ... 
325 ti 

70 

1380 Kapalı 
zarf 

Bağçeli ah§ap ha- 1500 
nenin tamamı 

.. 
19 metre arsanın 
tamamı 

20,50 metre arsa 

95 Açık 
arttınna 

10 •• 
50 " 

nın 6174/ 112896 bis
Bağçeli ahşap hane
nin 1/ 16 Hiı. 

1605 Kapalı 
zarf 

4593 metre mu
rabbağı Bostan 
ve kuyu ve müşte
milatı sairesi olan 
55/ 120 his. 
11 O metre arsanın 
1/ 3 His. 

İhaleleri 27-9-935 
bonosiladır. 

40 Açık 
arttırma 

tarihine tesadµf . 

• 
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Sivasta inşa Edilecek Cer 
Atel}'eleri Eksiltmesi 

Sivasta yeni kurulacak olan cer ateıyelerinin bütün 
müştemilitile birlikde inşası kapalı .zarf usulile eksilt-
meye konmuşdur. . . 

1 - Bu inpat ve tesisatın keşif bedeli 1380522 lira 
14kuruştur. . 

2 - Bu iş için isteklilere verilecek evrak şunlardır. 
a) Eksiltme prtn_.nesi, 
b) ın.a.t avan projeleri, 
c) Fenni şartnameler, 
d) Umumi şartname, 
e) Keşif hulisası, 
f) Mukavele projesi, 
c) Vahidi kıyasi fiat cedveli. 

Born işe Bira 
Mdft ıettne: 

Bomoati Ş rketi l.taabal fite bina mltterileri aruuada 
193S MDHi JU .,.... ifhw 

BiR MÜSABAKA TERTiB ETMiŞTiR 

1 

Her fitecle ebketbl altuada nmarab Wr k.... ..... a.. -
raJI alanlar _.... her •r aU..retia.t. .. aoterla koabola 

altuada ...... .._ :NlfMll.._ 

Verilecek primler 100, 80 v. 30 liradır 
116111b.-. a•- numanlar IMr qna 5 hMle ........ 

illa edlleeektir. Kaı••aı.r •• riıı ••• -.., 
.-rbte mli.....t et•MılW 

Şirket. dUktinlırda ve lokantaluda aUJDarcaız fite kabul el.e.ılerlnl 
ve fifelerin özerlerindtld numara ~ ıuabafua eylemelerini MJID 
mütterilerinden rU::a eder. 

İstekliler bu işe aid evrak ve projeleri (50) lira mu- :ı: 

kabilinde Devlet Demiryollannm Ankara ve Haydarpa- l~biıarlar Umu M6dürl~fün!Yf : J 
ta veznelerinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 16-10-935 tarihine gelen pereembe 1 - 3-9-935 gününde pasarhtı yapdlcalt 
cünü saat 15 de Ankarada Devlet Demiryollan Umum l~rle ilin olunan (22498) lira ~li kelifli Xırklvtli 
Müdürlük binaamda toplanaCak nı•lta biiinl:i IC.Qr:ni-- ;y~ Tiitln Ambatı inpatı 16-1-935 günü saat l.'6 
)'onca yapılacaktır. YU!~Jrr 

4 - Eksiltmeye girebilmek için iltelililerin atallda 2 - 1 o .. g.g35 Jiinünde pazarlığı yapılacafı illn olu-
.-zılı teminat ve vesaiki aynı gün saat 14 te kadar ko- nai\ (-41501) lirii bedeli keelfli Sivaa Baamüdüriy«;ti bi-
misyon Reisliğine vermiş olmalan lbımdır. . nası inşaatı 1 7-9-935 saat 1 ti ya talile. 

a) 2490 No. lu kanunun 16 ve 17 iJıci ~· ~d~e Kapalı zarf usulile -eksilttneye konulan yU-
uycun 55165 lira 66 kuruşluk muvaBa &dihat. karda yazdı inpatın p~ hiial~ :fUıb 

b) Bu kanunun tayin ettiii ve eartnamede yazılı günlere talile olunmuşdur. Talip o1aruann "*"6 aıu-

ll 

ISTANBUL BELEDiYESi ILANLARI 

Huaml idare emeklilerile öblzlerinin Eyllll/935 Birinci ve 
lkbaci Tqrin/935 üç aybklan 16 Eylül 935 pazartesi günü 
1-.nbal lbNt Baokıamdın verilmeğe bqlınıcaktlr. Aylık aa
bibleriain Bankaya mtlracaatlan. (B.) (5589) 

••..nul liman Sahil Sıhhiye mer
komiayonundan: 

kıılcet 7erli malı 17 2 takım 
':'W• t IG takım ilci elbisesi kapatı 
zari utaü•MW ı lacaktlt. 

A _.. Tahmin bedeli 5406 liradır. 
B - SartJıameler Merkezimiz Levaznnmd.a parasız 

almır. 
C-BkliJtpı• 24 J:Jltil -935 salı günü saat ıs te 

Galatada Kara Mustuv.qa aobiın~ İstanbul Lima· 
ıw Sihll Şlhbjye M.-ktzl 'Satuıalma gomiayonunda 
yapılac;aktır. " 

' .... "1tme lrapalı sarf 1iv1,a u:ıa~1•caktır. 

E -r::: teminat alcçea 406 liradır. 
ır - teni -otduldarlila ve halen ba işle 

me.rat bulUlldUldarma dllt"'9B.S •lllllline ait 'ticaret 
Odaaı v.eaikalaimı.aÖlta neleri med>Uridir. Akil tak· 
dirde eksiltmen ciremezJer 

G - Eksiltmeye sirecek eanıann kapalı zarf usulile 
teklif ,mektuplanm saat ı 4 e ka~ 1 mühürlü <?
larak makbuz mukabili-de komısyona vernıeli
dirler. Saat 1-4 den eonra teklif mektuplan kabul 
edilma. 

H - Teltllf ım1ttuplan verilmesden ene! muvak
kat teminiitıam Dıerkeıimis yanesine yatmlması 
ve mukabiİiılde mubuz •1malan llzmıdır. (5Z58) 675' vesikalar, katiilınde prtnameleri ahnak için her gün ve nrflan 

c) Bu kanunun 4 flncü inaddelİ maclbince h Sailt- vermek i~n de tayin olunan müddetinde Kabaiqdald t h. .. ~, L. Sahil h·ye m. er 
meye einnei'e kanuni bir mani bulunınadılma dair Alım satım Komisyonuna müracaatlan. ( ~ 18 7) &Ruu 1 m • 
imzalan tahtlndll bir mektub. Mil -

d) Nafıa Bakanlıimdan musaddak ehliyet vesikası. ·--------------- kezi Sattnalma kqm· ~onundan: 
5-Teklif mekttibları ihale ~nii saat 14 de kadar Askeri Fabrikalar Satınalma 

makbuz mukabilinde ICoıtaiayan J.Weliiine veril.takdir. Müstabd\min için mli mah deriden 1 '12 cift lnrin 
Posta ile gönderilecek teltlif merm\blannm iadeli teab- komisyonundan: aÇıtt a.Btme yagQlıJacalmr. 
hütlü olması ve nihayet bu saata kadar Komisyona Aded A - Tahmin bedeli 774 liradır. 
selmiş bulunması lizımdır. Cinsi Aded Cinsi B - Sartnameler merkezimiz Jnummıdan parasız 

6 - Bu iş hakkında fazla maltimat almak isteyenle- Flüt Do 1 Küçük bas 1 .alıov. 
rin Ankarada D. D. Yollan Birinci D.ıire Müdürlüğüne Klarenet Mi. B.1 Kontro bu Mi. B. 1 C-FJrtiltsne 24 Bıltll 935181ıôni.saat 16 da O.-
müracaat etmeJeıi. (23.12) (5174) ms Klannet Si. B.2 Kontro baa Si. B. 1 lata.da Kanmuatalaaı•ıa,mlralmda fatubul Li-

Kornet Si. B.2 Daftl ve il! 1
1 

marn L1M1 .a.a..ı.:- f4erkai S.t111alma Komil-
Am fe · in i)ı 70 Tenzilat 

15 Eylül 935 tarihinden iı»ıw.a .W kili4eıi Dbk-
b om.wJLnn.Jwa kişi ti y • . 

~cısun - il atlan haı:iç olmak üzere bitifik eebeke
deki istasyonlarm herhangi birinden diğerine iş bulmak 
ve•w.ı döınelr bere seyahat edecekamele için. yüz
de 70 tenallt ır•ııhr· 

Bu t~ istifade etmek fateyen amelenin bu
lunduldan ~ m büyük mülkiye memmıındaiı w bu 
memurun buliuunaSğJ ,.-Jerde lrtiy ihti:rar meclisle
rinden birer ftllka alıb iltas70ft1ara aSStetmeleri 11-
nndır. 

Fazla tafaillt için iataayoıılar.a müracaat edilmelidir. 
(2515) (5418) 6940 

Muhammen bedeli 4275 hoıaıı 19000 ldlolJIMllıtetit 
eb'atta.çinko levha 11 ~ lfS5 cmı:t'1lbtd 
mt lS,30 d&Ankarada İdare biMllftcla _,.. uau• 
lil ile utm al111ae11Mır. 

Bu ip ~ iateyenlertn 120 Urah1t-~ ~ 
minat ile kanunun tvin ettiji ~ tiôuıloq 
4 üncü maddesi mucibince ile ~it ıı.anı ••ileri 
bulunma1t: dair beyanname ve tekliflerini ayni 
da uat 4.ao a ~ Konıiayon Relaliiine ~ 
Jlaıııdır. 

B\l ile ait eartnameler parıııs olarak Anlmada M.ı-

BGS• Si. B.2 Tr....- ~ ~ ~~.F~ 
Alto Mi. B.2 Sehpa .11u 
Trombon Si. B.2 Metodlu 20 
Bariton Si. B1 

tan tmalma Komisyonunca açık ek-
siltmeye konulmuşdur. Sartnamesi yok dur. Cekoslo
vakyanm Jqaef Clasal ff P.er mamulitlan ayarında o
lacakdıf. T•iıMı ailen ~ ( 1723) lira ve -mavô
kat temhilti (129) liral23) kunqtur. Ebiltme 27 
EylW 935 cuma dtıil•• 14 de yapılacakchr. İstekli
lcin lllUftkka~ temina~ Beyoğlu Malmüciiil'lüiiine 
yatırarak makbuzu ve 2490 ııumarah kanunun 2 ve 
3 iincil madaelerindeki veaaikla o gün ve saatte Salı 
~da YQUaına binaamda Askeri Fabrikalar Satm
alma Kmniayonunda bulunmaları. ( 5369) '6Hl 

1 - PerPı p.i1eri ıtlM 

2-~---.......... t llJ'f 
1-Ataçftliılr...ıeıe 4IM 

ve ppilyalar 
4-Cebire ve traven 474'1 

bulonlan 
1-Yayla MJbler 1621 

• ıuo 

• 

qdıda 
Sı,30 da 
il• tm 

" M4,2S .. t IS 
Ç&rfuaba 

" 351 .. 17-10:.1135 
Peıpmbe 

.. 122 " ll-10.1915 
c.... 

eksiltrb6" ıtreanezter. 
F - Eksiltmeye ıirecek olanlar peyler sürülmeden 

A 

ew.ı teminatlannı merlwimiz veznesine mak· 
uz lnu'8bUi yatumıt olmalan Jiaundtr. ( 5259) 

6757 

ay işletme i dir ktörlüğünden: 
Balkan PJ!lltivah ~,. ~da Yat laıliipte 

Yerilecels ~ av"6l 8*celt1er için 15-9-935 puar 
~·abalı ...... -----~ vakit ı.tan-
bula · · · de -t 21,30 ve aa.ae da (3) 
vapur kal~ ve telmül Adalar Ka&kayüne uira· 
:varak KöpriiJe plecektir. 

Bu vapurlarla aeyahat edecek ~cıılardan tarife mu• 
cibince bilet ücreti almacaktır. (~581) 
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- - Hükumetin ve dört büyük milli bankanın ~ • 
: 1,000,000 lira ile sermayesine iştirak ettiği: 1 
• 1 ADAPAZARI ~ Ağnları dindirir, fakat ne kalbi ne de mideyi yorar 

Satış deposu: lstanbul, Atabek Han rto. 30 • 35 
.. ... . 

• 
• TDrk 

~ -• Si et -• - ı• • :1111111111111111111 Nişantaşında: Tramvay ve Şakayık Caddelerinde 1111111111111111111[• 

1 YATI Şişli Terakki Lisesi jGONoOZ ı: Merkez ve bütün şubeleri " Faizleri aydan aya i 
kuponla üdenen hesap,, için emnnıze amadedir. § 

- --
ANA • iLK - ORTA • LiSE =· === ----= 51 yıl; ance Selanikte kurulup 1919 da htanbula taşınmış Türkiyenin en eaki özel okuludur. § • 

=: Resmi Liselere muadeleti ve durum ve tutumunun düzgünlüj'ü Maarifçe saptanmıştır. =: = = Kız ve erkekler için: yanyana ve geniş bahçeli iki binada ayrı yatı llalrelerl vardır. § • 
:;: Franıızca, Almanca, İngilizce kurlarına dokuz yaşından başlıyarak her talebe girebilir. Yabancı dil = = =: öğretmeğe ve her bakımdan talebeıini iyi yetiştirmete önem verditi için ıınıflarına çok talebe § • 
- oturtmaz. LiSE herırün saat 10 - 17 araıında açıktır. Kayıt işlerine Pazartesi - Çar,amba - - = 
ilıllllllllllllJllllllllll llfllllll Cuma ,-ünle~ bakılır. Telefon : 42St7 lllllflllllllllllllllJlllllllll!I 690; i • 

--• .... --• • --•• 
• 

ISTA BU AMERiKAN OL Ci 
KIZ KISMI. Amerikan Kız Koleci ERKEK KISMI, Robert Kolec, 

• 
• 
• 

Vadeli mevduatınızın faizini muntazaman 
almakla huzur ve rahat içinde yaşamak 
imkanını bulacaksınız . 

• 
• 
• • Arnavutköy, Tel 36 160 • Bebek, Tel 36~.3 • 

• • 
• --

Mektep, lngilizceyi en iyi Öğreten bir müessesedir. Almanca veya Fransızca ihtiyari olarak mütehsasu 
muallimler tarafından öğretilir. Aile hayab yaşablır. Uluıal terbiye ve kültüre ıonderece ehemmiyet 
verilir. Kütüphaneleri mükemmeldir. Kız ve erkek beden terbiyesi ve sporlar talebenin bedeni tekem· 
mülünü temin eder. Llıe kısmı derslerine munzam olarak ticaret dersleri gösterilir. 

OH E ' oı· 5 K 1sM1 . Ameli ve na~ari e!e~ik,. m_a~ina 
• ve Nafıa muhendıaı yetıştirır. 

• Artık elinizdeki para ile, ne, neticesini ii 
ROB~RT KOLECDE KA YiT GÜNLERi : H~rgün saat 9 dan 12 ye kadar. • --AMERiKAN KIZ KOLECINDE KAYIT GÜNLERi : Hergün ıaat 9 dan 12ye kadar. Fada malumat 

için mektupla müracaat etmelidir. 6612 • 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~#· 

~~~~ Eski Kadın Birliği Yurdu bu defa aynı şerait ve teşkilatla ~~~~ • 

bilmediğiniz bir ticaret işine girmenize, • 
ne de apartıman yaptırarak başınızı • 
derde sokmanıza mahal kalmamıştır. • • 

TOROS KIZ TALEBE YURDU 
- · • 

namile açılmıştır. Bütün Vilayetlerden Üniversiteye ve yükıek mekteblere gelecek Bayan talebelere • 

• 
• i ı mabıuıtur. Yatı, tabldot tekmıl konforla aylık ücret 18 liradır. Tafailat almak üzere 1 • 

~ Şehzadebaşındaki Yurd müdürlüğüne müracaat edilmelidir. ~7019 ..._ 
.. ...ı 

~Jlllll!llllllllllllllllllllllllllllllllllllı!lllllllllllllllll!l!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli~ 111 

~ Galata Gümrü .. ü Kar ı ı daki ~ı~ 

Her ay muntazaman aldığınız gelire 
mukabil paranız olduğu gibi yerinde 

durmaktadır. 

• 
• 
• 

----·.... -- Sitef ransez Satılıktır =--~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
=~~liiiiiiiiiiiii~-~~~~~~ 

Orta, Doğu Avrupa 
---- -- -------
--- ıstanbul Dürdüncü icra Memurluğundan: ------- Abdüllatif ve Fatma Ferhundenin tasarruflarında olub tamamı - -~ - • _,,., 

--- • ..... .... ...... -·--
--~ -

----.,.. --
v m 1 1 ----- -- -- -=: Birinci derecede ipotekli olan ve yeminli üç ehlivukuf tarafından tamamına yüz otuz _ 

:= beş bin dört yüz kırk iki lira kıymet takdir edilen Galatada Sultan Beyazit mahallesinde S -=: Kilmçalipaşa caddesinde (Galata Gümrüğü karşısında) eski 98 ila 114 yeni 112 ila 132, 1 § 1 

klağuzu 

(900 sahife istatistik
ler, harita ve resimler) 

I Arnavutkluk, Avusturya, Bul-
garistan, Çekoslovakya, Danzig, 
Estonya, Fenlandiya, Yunanis
tan, Macaristan, Latvya, Liec.h-
tenstein, Litvanya, Polonya, Ro
manya, Türkiye ve Yugoslavya 
hakkında malumatı havidir. 
Adı geçen memleketlerin sağ

lık 'yerlerini, sigorta, banka, ve 
demiryollanru, ekonomik vazi-

Tarsus American College 
Amerikan Erkek Lisesi 

Tedrisat 1 Birinci Teşrinde başlar. 
Tam devreli liıe ·olduj'u Kültür bakanlığınca tasdik edilmiftir . 
Türkçe, İngfüzce, Fransızca okunur. Ticaret dersleri vardır. 
Leyli Ucret 220 lira, nehari Ucrat 40 liradır 

Fazla malumat için direktörlüge müracaat 
Kayıt muamelesi yapılmaktadır. 

•--
6617 i. . 

İtalyan Lisesi ve Ticaret Mektebi
1 

TOMTOM SOKAK BEYOGLU 

= ita 25, 2 ila 28, 1 ila 11, 14 iHi 20 numaralı hududu sağ tarafı hazan sitefransez çıkmazı = 
§ ve hazan Hüdavendiğar hanı sol tarafı hazan emlaki milliyeden İclaliye hanı müştemila - = 
=: tından olan bina ve bazan eski Şeyhülislam Cemalettin veresesi emlaki ve hazan Galata = 
=: Polis Merkezi binası arkası rrhtım caddesi önü Kılınçalipaşa caddesile mahdut dükkan • = 
E: larla mağazalar ve depoları müştemil ve dört kısımdan mürekkeb olub bu kısımlar arala - = 
= nnda pasajları muhtevi (Sitefransez) adıla anılan kagir han açık arttırmaya vazedilmiş = yetlerini, istatistik ve tarihlerini Kayıt muamelesine ba,ıanmıştır. 

varidat menbalarile mahsullerini, 1

11 .~~~~~~~~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!i!iii!~~~~~~~~~~~~· 
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:= olduğundan 21-10-935 tarihine müsadif pazartesi günü saat 14 den 16 ya kadar := 
:= dairemizde birinci açık arttırması icra edilecektir. Arttırma bedeli kıymeti muham- = = menenin % 75 ni bulduğu takdirde müşteri üzerinde bırakılacaktır. Aksi takdirde en son _ = arttıramn taahhüdü baki kalmak üzere arttırma 15 gün müddetle temdit edilerek = 
- 5-11-935 tarihine müsadif salı günü saat 14 den 16 ya kadar keza dairemizde yapılacak := 
=: ikinci açık arttırmasında arttırma bedeli kıymeti muhammenenin % 75 ni bulmadığı = 
:;: takdirde satış 2280 N o. lu kanun ahkamına tevfikan geri bırakılır. Satış peşindir. := 
2- Arttırın.aya iştirak etmek istiyenlerin kıymeti muhammenenin % 7,5 nisbetinde pey akçası = 
:,: veya mılli bir bankanın teminat mektubunu hamil bwunmalan lazımdır. Hakları tapu := 

sicilli ile sabit olmıyan ipotekli alacaklılarla diğer alakadaranın ve irtifak hakkı sahibleri- := 

bu memleketlerde turizm ve sey-
yahate ait her şeyi gösteren bu 
klağuzun herkesin elinde bulun
ması faydalıdır. 

Klağuzu çıkaran : 
R. P. D. Stephen Taylor 

Klağuzu Basan : 
The Central European Times 

~ublishing Co. Ltd. 

Ademi iktidar 
ve 

Bel gevşekliğine 

HORMOBiN 
1 Tafıilit ı Galata poıta kutusıı 
• 6808 -- • 

nin bu haklarını ve hususile faiz ve masarifa dair olan iddialarını evrakı müsbitelerile := Zurich 8. 

birlikde ilan t~rihincan itibaren nihayet yirmi gün zarfında birlikde dairemize bildirmeleri = Akba ve Haşet kitap evlerinde ~ 68pö Satl hk hane ve arsa 
lazımdır. Aks.ı takdirde hakları tapu sicilli ile sabit olmıyanlar satış bedelinin paylaş - = l -------------- Nişantasında Teşvidiyede Karakol 

h k satılır. Fiyatı 250 kuruştur. -~~~~~~~~~~~ masından arıç . alırlar müterakim vergi, tenviri ye, tanzifiyeden mütevellit belediye = -= • sokağında 110 numerolu hane arsa-
rüsumu ve vakıf ıcaresi bedeli müzayededen tenzil olunur. Daha fazla malumat almak = · Denı·z yolları sile beraber toptan veya arsasi pera-

·- isteyenler 16-9-935 tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık bulun- = kende olarak satılıktır. Dört tarafı --:::: durulacak arttırma şartnamesi ile 934/ 723 numaralı dosyaya müracaatla mezkur dosya- = Umumi :·eşriyat ve Yazı işleri Mü · l Ş L E T M E S 1 divarla muhat ve üx ciheti sokak-
:= da mevcud vesaik ve harita ile mufassal evsafı ve müştemilatını havi takdiri kıymet = dürü: Etem izzet BENiCE. Gazete· Acenteleri: Karaköy Köprftbafl tır. Hane iki kısım ve mecmuu 17 
~ raporunu görebilecekleri ilan olunur. (5566) = cilik ve Matbaacılık 1'. A. Şirketi. Is. Tel. 42362 _Sirkeci Mühürdar· odadır, ve nısfı kagirdir. Arsası 1330 

'lll llllllllllllllllll llllll lll llJlll llllllllllllllll llllll l lll l lll l lll lllllllllll llllllllllll lll llllllllllllllll lll I., t;:s~:~.~n~::~ ;~~es~:t::~:.- 1
111111 zade Han. Tel 

22740 
111111 :::~urm~:~~::x~:~~~~e ~~:a::~e:ı~~ 

• • !?- 1 1 
Yat KIUbde Balkan Gecesi .- Görülmemiş Bir gece 14 Eyi Ol Saat 22 de 

Akay Vapuru ~öprüden Saat 21,15 de Kalkar ve 

' 
Aynı vapur o gece sabah UCjte Adalara ve Kadık6yUne u§rayarak avdet eder. Pazar 15 EylQI ö§leden 

sonra Büyükadada Halk gUnU tevkallde şenlikler. Bayrak . töreni, ulusal danslar, Türküler. 

Biletler: NA TA Galatasaray - Karaköv 

1 

Trabzon Yolu · 
, KARADENiZ vapuru 15 Ey- ı 
; lül PAZAR günü ıaat 20 de 

RIZE'ye kadar "5539., 70U ı 

Mersin Yolu 

rı. 

İstanbul İkinci İflas memurluğun
dan : 

Müflis Hayim Albükrek ıirketi 
masasına kayıd olunan hazinenin is

1 lNEBOLU vapuru 15 Eylü 
J PAZAR sıünü saat 10 da MER. 
i 1 SİN'e kadar. " 5537,, 7039 1 

, tediği 160 lira 16 kuruıun beşinci 
sıraya Bekir Sıddık vekili avukat 
Hüsnünün istediği 2050 liranın 6 ın
cı sıraya ve Menaşe Sitonun istedi
ği kiradan 80 liranın Birinci sıraya 

Ayvahk Yolu ve masanın işgaline ait kiranın masa 
MERSİN Vapuru 14 Eylül masrafı meyanında olmak üzere ve 

· aynca beşyüz lira alacağının 6 ıncı 
CUMARTESi günü saat 11 de sıraya kabuline iflas idaresince ~~;8:r 
DİKiLl'ye kadar. ·• 5538,,7040 verilerek sıra defteri düzeltildıgı ı• 

.~lm!!!~~~~~~~ioiiiiiiiiiOm'• lan olunur. (14487) 

s 


