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/ta/yanlar Cenevreden Çekiliyorlar Mı ? UYA.SABUNA Kayseri Bez Kom 

~~~~m(Q}mtı~ 1Sovyet konuklar 
ınası 

iZ Akdeniz ki i 
K rşı Da Te 

giliz Gemil ·n 
b·r lac klar GERi ADAM, iLERi ADAM 

ileri adam demek, kafasındaki 
bütün o eski fikir ve ıekilleri sile
rek yepyeni anlayıf ve kavrayış -
lara göre dü§Ünmeaini ve çalı§ma • 
sını öğrenmiş adam demektir. Me
sela eski bir adama göre, muharip 
tipi, u.zun boylu, genİf omuzlu, pa· 
labıyıklı, ceaur bir yiğit tipi idi ve 
luilci da öyledir. Yeni adam, kala
sından bu kl08ik resmi silmİftir. 
Ona göre, muharip, orta boylu, za
yıf, sarıfın, gözlüklü, arkasına be
yaz gömlek geçirmif ve cesaret
le alakası olup olmadığı asla mev
zuu bahsedilemiyecek bir lcibora • 
tuar tipidir. Eski muharibin silcihı 
tüfekti. Tülek İnşanları ancak te
ker teker öldürebilen bir silôlıtr. 
yeni muharibin nlôhı gaz, kimse
nin daha son sırrına eremediği 
korkunç kimyadır. Eski muharip • 
lerde harp seneler sürerdi; yeni 
muharibinki birkaç saat, çok çok 
birkaç gün iıidir. 
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Peyami Safa'nın fıkrası : 
" 1935 1stanbulu " - Or
han Selim'in fıkrası : "Bir 
sorgu" - Siz ne .dersiniz ? 
- Şehir haberlerı. 

Ankara telgrafları - Niza
meddin Nazirin yazısı : 
" Bir düşunce " - Felek'in 
!ıkrası : "Yanlışlıklar". 

Sinema - Sağlık öğüdü 
- Sevişmder, evlenmeler. 

Son haberler - İcmal -
Matınazd Doktor. 

Memlekette TAN - Sat
ranç - Kendi kendimize 
çatıyoruz. 

Dünkü Balkan ıüreşleri 
Dünya ıazetelerine ıöre 

hidiader. 
Kazan Hanlığının son gün
leri - Faydalı bilgiler 
Hikiyc. ,, 

Harp Çıkarsa 
Yunanistan 
Ne Yapacak? 

[Hususi aytarımız yazıyor] 

Atina, 13 .. 

Habeş işinin Barış Yoluyla 
Kotarılmasına imkan Vokl 

Akdenİ:&İn bir haritcuı ve lngiliz 
donanmasından bir parça 

Roma. 14 (A.A.) - "Azione Co· 
loniale" mecmuası, yazdığı bir yazı
da, "kendi denizimiz" diye tavsif et· 
tiği Akdenize yeni bir İngiliz harp 
gemisi geldikçe, tarafımızdan muka
bil tedbir alınmamasına imkan yok
tur. demektedir. Bu mecmua, şunları 
ilave ediyor: 

"Ingiltere, anayurd filosunu sahil
lerimizin yakinine naklettiği takdir -
de, tarafımızdan verilecek cevap, da
ha ağır olacaktır ve bu cevap. bu filo 
gelmezden evvel verilmiş bulunaca· :
tır . ., 

Roma, 14 (A.A.) - Kabinenin yaı; 
tığı toplantı sonunda yayılan bildiriğ
de deniliyor ki: 

"Bakanlar, ltalyanın, Uluslar sos • 
[Arkası 10 uncuda] '.Arsıulusal durumda bir karı

şıklık olursa, yani açıkçası bir 
muharebe patlarsa Yunanistan 
ne yapacak? KlTAPL, .......... ..=:__~--
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Siperde ve cephaneler arasında 
değil, küçük tera.zilerle renk renk 
ilaçlar ortasında çalıfan yeni mu
harip, ikide bir gö.zünün hizasına 
kaldırdığı tübünün içindeki es
rarengiz mayİle, bir §ehri yakmak 
11e milyonlarca insanı boğmak için 
be1eriyetten yalnız bir nefea alıp 
verme .zamanı iatemektedir. 

Ali Naci KARACAN 

Hususi 

Sümer Bank tarafından Kayseride 
inşa olunan bez fabrikasının yarın ya
pılacak açılma törenine davetli bulu
nan ve Sovyet Rusyanın ağır sanayi 
komiser muavini M. Petogof'un baş· 
kanlığında Türküstroy direktörü M. 

Bulgarlar Bl•T Zolotoryef, elektrik teşkilatı direktör 
muavinı mühendis M. Andrief, mü
hendis M. Jiğlin ve M. Petogof'un 

'rehlı•kenz•n hususi katibi M. Moskolof'dan mürek .l ı kep Sovyet heyeti dün Çiçerin vapu-
iile şehrimize gelmiştir. Rıhtımda va-

0-· nu••ne Ge·~ .. .ı~·ıeı• purun yanaşacağı kısım Türk ve Rus 
__ "..il ;u '-'- Vl' kbrile donablm ;Y.e kırmızı Ü· 

-T-=c..-:,._ 

Sofya, 14 Ozel aytanmız bildiri- [Arkası S incide1 

Sov:yct konuklarımızın har§1lanma
lanndan 'bir intiba 

• • f ... . • ..,- • \. ' ·- ' "ı • 

temez derhal birinci planda bir 
ehemmiyet alacaktır. Balkan 
devletleri ve bilhassa Türkiye 
ile yapmış olduğu paktların Yu
nanistanm böyle bir vaziyet kar
şısında nasıl davranacağım t~s
ibitte elbette büyük mikyasta 
Yardımı olacaktır. Yalnız Yu
nanistan daha şimdiden Akde
ınizde İtalya - Habeş ihtilafı yü
zünden çıkacak herhangibir 
!harp karşısında bitaraf kalma
ğa, bu hususta .dost ve mütte
:fiklerile anlaşamasa bile bitaraf 
kalmağa karar vermiş bulunu -
Yor. Yunanistamn bu kararı 
şimdiden almış olmasının se
beplerinden birisi de şudur: 
l talya bir harbe sürüklendiği 
takdirde Balkan Paktı Konseyi 
azalarından ikisi yani Yugos
lavya ile Romanya ayni zaman
da da Küçük İtilaf azalarından 
olmak itibarile Orta Avrupa is
lerile yakından alakadar olduk
larından vaziyet hakkında tam 
bir bitaraflıkla karar veremez
ler. Halbuki Yunanistan onla
rın vaziyetinde olmadığından 
alacakları kararda onlar kadar 
istifadeli çıkamaz. Bu düşünce 
gösteriyor ki Akdenizde bir 
1-ıarp olursa Küçük hilaf İtalya 
aleyhine bir vaziyet alacaktır ve 
binnetice Yunanistan İtalya 
aleyhine bir vaziyet almak iste
miyor! Halbuki bugün için bu
na bütün manasile (evet) demek 
kabil değildir. Zira Yunanistan 
ltalyadan on iki adayı kopar
mak niyetindedir. Bundan b'.:lş
ka Yunanistan lngiltereden 
krbnsı da istemektedir. •"Yuka
rı tükürsem bıyığım, aşağı tü
kürsem sakalım" vaziyetinde 
bulunan Yunanistan işte bu se
bepten ve neticenin kimin lehi
ne inkişaf edeceğine intizaren 
daha şimdiden kat'i bir surette 
lbitarafhğım ilan etmiş bulunu
Yor. Şunu da ilave edelim ki 
herhangibir emrivaki karşısın -
da Yunanistan İtalya ile lngil
t~reden birisini seçmek vaziye
tınde kalsa İngiltere tarafını se

Kültür Bakanı Hiçbir T af ebenin 
Açıkta Kalmıyacağını Söylüyor 

yor) - Merkezini Pariste kurmuş 
bir Makedonya komitesinin, Bulgaris 
tanda, Yugoslavya ve Yunanistanda 
teşkil ettiği şebekelere gizli gizli c -
mirler verdiğini ve bu şebekelerin im 
kan buldukça aldıkları emirleri tatbi
ka giriştiklerini uzun zamanlardanbe
ri haber almış olan polis, bu müddet 
zarfında incelemelerine devam ede e-

Tayyare Turu 
Ve Manevraları EV KRALiÇESi 

~ecektir. - Fikret ADİL 

Kültür Bakam Saffet Arıkanın şeh-
rimizde Kültür işleri etrafındaki ince ' - • -'''"-'"""""...,.,.:• 
lemeleri sürmektedir. Bakan dün de 
açıkta kalan talebenin yerleştirilme
si işile meşgul olmuştur. Saffet Arı· 
kan dün muhtelif kültür işleri etra
fında kendisilc görüşen bir muharriri 
mize şu beyanatta bulunmustur: 
"- Istanbula, açıkta kala°n talebe

nin yerleştirilmesi işile meşgul olmak 
üzere geldim. Esasları kararlaştml -
mış olan tedbirler alındıktan sonra 
hiç bir talebe açıkta kalmıyacaktır. 
Alınacak tedbirlerin başlıcaları, Or
taköyüdeki lnönü okulunun orta okul 
halinde açılması ve gerek lstanbulda, 
gerekse Kadıköy taraflarında müsait 
birer binanın orta okul haline konul
ması8ır. Lise ve orta okullardaki mü
sait yerlerden istifade ederek lüzumu 
kadar şube açmak ta bu tedbirler ara
sındadır. Bu mesele ile ilgili olarak 
Ankara, Izmir, Bursa gibi nüfusu !::!: 
yerlerde de ayni çarelere baş vurula-

[ Arkası 9 uncuda] 
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Kültü; bakanı Safi:, Arıkcın 

de en nihayet sonuca varmıştır. El
deki vesikalar kurulan teşkilatın bü
tün içyüzünü meydana çıkarmağa ya
ramıştır. 

Makedonyalıların Komünistlerle el 
birliği ederek, Bulgaristanın bir kıs
mını ayaklandırmak ve hatta bir par
çasını memleketten ayırmak amacını 
güt~ükleri anlaşılmıştır. Bulgaristan -
dakı komitenin merkezi Sofya olmuş
tur. Bu teşkilat Bulgar Komünist fır
kası teşkilatının aynidir. Merkez ko
mitesi Komintern ile devamlı müna-

1 s~betlerde bulunuyor, oradan talimat 
ı ve para alıyordu. Bulgaristandaki ko· 
, ~~tenin vaziyeti M a k e d o n y a 

goçmenlerini hazırlamak ve böy· 
lece bir kısım arazıyı krallık· 
tan .kopararak bir Sovyet Cumurluğu 
teşkıline yardım etmek idi. Yakala
n~nlar müddeiumumiliğe verilmişler
dır. Bunlar arasında Kalayciyef, Mar
tukof da vardır. 

Dördüncü Balkan Güreşleri dün başladı 

. . -
Dördüncü Balkan güreıleri, dün Taksim stadyomunda, halkın içte~ dostluk göateriıi arasında batladı. 
Gerek tören ve gerek müsabakalar ~ok heyecanlı oldu. S p o r c u gençlerimiz bu vesile ile Balkanlı
lar arasındaki dostluğu bir kat daha berkittiler. Dünkü müsabaka larda göre§~İlerimiz beş Romen ve 
Yugoslav takımları üçer güreş kazandılar. Müsabakaların bütün talsilôtını fotoğraf muhabirimizin 
diğer resimlerile beraber;. 7 ine~ sayfamızda bulacaksınız. Yukarıki resim tö~en başlarken güreıçileri 

kendı uluslannın bcıyraklan altında gösteriyor. 

Bitti 
U çmanlara genel kur
mayın hazırladığı ku

palar verilecek. 
Tayyare filolanmızm üç gün önce 

başladıklan büyük hava turu dün bit
miş, beşer tayyareden mürekkep olan 
filolar yerlerine dönmüşlerdir. Çar -
şamba sabahı Yeşilköyden kalkan Is
tanbul filosu, Çanakkale ve Edirneden 
lzmire geçmiş, Antalya, Diyanbekir, 
Sivas, Ankara yolile bu sabah saat 
8,5 ta şehrimize dönerek lıiıyük turu 
tamamlamıştır. Ankaradan, lzmirden, 
Sivastan, Antalyadan, Adanadan ve 
Diyarıbekirden kalkan diğer filolar da 
yerlerine dönmüşlerdir. Evvelki ak
şam Y eşilköye inen lzmir filosu. dün 
sabah 6 da şehrimizden uçarak lzmi
re gitmiştir. 

Tayyare kıtalarrmız arasında gaye 
si teşvik olan bu önemli müsabaka -
dan iyi ve muvaffakıyetli sonuçlar el
de edilmiştir. Tayyarelerin muayyen 
sahalarda yaptıklan bombardıman tec 
rübeleri ayni derecede isabetli olmuş 
tur. Günde bin kilometrelik uçuş ya
pan filolar, turlarını 3 bin kilometre
lik bir saha dahilinde tamamlamışlar
dır. Uçuşlarda muvaffakıyet gösteren 
bölüklere genel kurmay tarafından 
kupalar dağıtılacaktır. 

lzmire inen son filo 
lzmir 14 (Ozel aytarımız bildiri

yor) - Türkiye Hava turunu yapan 
filolarımızı sonuncusu olan beş 
tayyareden mürekkep Eskişehir filo
su bu· sabah sekizde buraya geldi. Scy 
diköy alanında karşılandılar, buketler 
verildi. Türkiye turu bu suretle bit
miş oldu. Turda, fırtınaya rağmen 
hiç bir arıza olmamıştır. Uçak
lar, bütün duraklara tam zamanında 
yetişmişlerdir. Çanakkaleden geçilir
ken, hava bulutlu olduğu halde, filo 
normal seyrile yoluna devam etmiş
tir. Şarbaylık, uçmanlar onuruna şe
hiı gazinosunda, elli kişilik bir şölen 
verdi. Sabahleyin de tayyare alanın· 
da arkadaşları bir çay sofrası hazırla
dılar. Nutuklar söylendi, birarada 
~amimi dakikalar geçirildi. 

lzmirliler hava turunun böyle ve 
manevralannın muvaffakıyetle başa
rılmış olmasını görmekten derin se
vinı= duyuyorlar. 

T 
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Büyük 

EV KADINI 

Müsabakamız 

ı - Gazetemiz 
yük bir ev kadını 
açacaktır. 

2 - Bu müsa 
kadın okuyucu.._.,,,,.. 
edebileceklerdir 

bütün 
iştirak 

Müsabakaya i olan 
genç kızlarla ka • bu mevzuların 
herbirinden ay ı imtihan olarak 
mükafat alabil e ri gibi, arzu eden 
ler, hepsine de i rak ederek, aldık
ları numaraları asatisine göre, ev 
kadınları derece rine göre ayrıca mü 
kafat ta kazan aktardır. 

DlK 
Ev kad 

en yükse 
genç kız. 
ilan oluna 

ütün sahalarında 
a'·akıyet gösteren 

kndın "Ev Kraliçesi" 
lır. 

EV KRALiÇESi _______ ..._. 

\ 



15 - 9 - 935 _... 
? 

-=============================================TAN===================================--==== 

Dl15bNDtJKC ı; 
1935 ISTAtiBULU 

Ankaradan yeni gelen bir 
dostumuz, evvelki gece, Beyoğ 
lunun kenan köşesi çöplerle ve 
molozlarla dolu pis caddesine, 
oyuklan, çatlaklan ve yankla -
rı çirkef aularile ışıldayan kal -
dırımlanna, avurtları çökük ve 
dudaktan kurumuş kan pıhtısı 
rengine boyalı sokak kanlann
dan başka devamlı müıteri•i 
kalmıyan tenha mahallebici, 
pastacı dükkanlarına bir göz a· 
tarak: 

- Her gelişimde İstanbulu 
biraz daha kötülemiş buluyo -
rum, dedi. 

Oostumun mütahedesine en 
acıklı notu ilave ettiren şey de 
onun sık sık lstanbula gelme • 
si; yani tereddinin çabuklu -
ğunu tayin etmeğe yanyan kı
sa zaman faıdalan içinde bu 
hükm\i venneaiydi. 

İkimizde bir bakııta ve hiç
bir istatiıtijin ıahadetine lü • 
zum bırakmıyan işaretleri göre 
rek bir daha anladık ki, lıtan • 
bul ölüyor. İttanbulun en zen • 
gin caddes~olanut tiir ıon ne
f eıe benzer hafif bir rüzgir dal 
gasile yü%Umi1ze hohladı. Kü -
lüıtür, aşaiılık, iğrenç bir ba • 
nn pencereainden can çekiıen 
bir adamm IOl1 hıçkınklan ka
dar ölgün ritmli, botuk, falıolu 
bir cubant ıeai «eliyordu. Bi • 
raz ileride arkamızdan kotan 
ve bir karamell kutulu uzata • 
rak atlar cibi yapan bir dilenci 
oğlam. Duvar diplerini 11yıra • 
rak geçCV uruk ve uçan göl -
gel er. 

lıtanbulun en zengin caddesi 
üstünde, yaz kıt, her gece, sa
at on bir buçuktan aonra kayde 
debileceğiniz bir tek devamlı 
hareket vardu- ki, o da aç kadı
nın ve aç çocuğun aarhot erkek 
ten bir dilim ekmek paruı ko • 
parmak için kaldırmılan arım· 
lamaııdır. Bir de üç bet klik -
son ıeai ve Allah razı ollWl, a -
rada bir kendi aralarmda kavga 
çrldlrai'ak. ~ Hfrit .,_ 
san birkaç şoförün biribirlerin -
den ziyade ölü ıessizliği ve ha 
reketsizliği boğmaya çalışma • 
lan... : 

Peyami SAFA 

Van gö.Unda nakliyat 
Kabotaj genel direkt&ril Ayet Al

tuğ Van gölü sahilleri arasmclaki nak 
lıyat tauvvurlan üzerinde inceleme· 
terde bulunmak Uaere dUn ıebrimi%
den Vana hareket etmi9tir. Bu ince
lemelerin sonunda milabet neticeler 
elde edilditi takdirde bir proje hazır
lanarak ıölden nakliyat •uretile iatifa 
de yollan arqtınlacaktır. 

BJyoloJI lnatltUaU bln•ı 
bitiyor 

Univenite arlruında inta eclilmek· 
te olan biyoloji enatitllaü binau on 
bet ıUne kadu bitecektir. En•titil 
hayvanat ve nebatat olmak Uaere i1d 
kıumdır. Nebatat kı•mı için icap eden 
aebae, meyYe n çiçekleri yetlftirmek 
üaere bfr de modern bahçe ricude 
ıetirilmektedir. Bahçe içln, Almanya 
dan bir de bahçnan ıetirilmittlr. 
EnatitUcle Tqrlnienelden ltibattn 

' sahpnalara bqlanacaktır. 

No. 29 

Cumbadan 
Rumbaya! 

S•rnr BEDi 

llriai de Univeraiteden beraber çık
tılar. Büy41k meydan~. içi b~denbire 
ferahlıyan Cemile ıögslinü tifiren de· 
rin bir sevinç nef eai alarak dedi ki: 

- Seni bucUn çok ıörmek i•tiyor. 
dum. Buradan çıJramaısan •ktama 
buluf&lnn diyecektim. Mektepte ba
tıına geleni biliyor musun ? Yanht
lılda aınıf a cirmifim ..• 

Cemile bqından ıeçeni anlatır
ken Selim kahkahalarla ıillmeie 'l>at
lamıttı. Kıa birdenbire durdu. Hiçbir 
siııisi knnıldamıyan yilJUnde, bilyil· 
mlif ve bir alne bakar cibi parhyan 
ıözlerile : 

- Gülme 1 dedi, yoksa timdi ayn
br liderim, bir daha yazüııe bakmam. 

Sellin kendini topladı ve mınlden· 
dı : 

- Peki •.. 
Büyük kapıdan çıktıktan sonra ar· 

ka 10kağa saptılar. Cemile intba"*I 
kavialer çizerek sarhoı cibi ,.urU,.or
du. Batı önüne sarlmuttı. Birdenbire 
Selim'in kolunu çekti, onu üııivenite-

. önünde durdurdu " 

Baf bakan •ı 
Sonunda gidiyor 

Iç Bakanı Şükrü Kaya, Heybelia
daya ıiderek Baıbakan General Is • 
met İnönünü ziyaret etmiştir.Dişleri 
nl tedavi ettirmekte olan Batbakan 
bmet ln6nünün bu aym sonlarına ka 
dar ıehrimizde kalarak kamutayın a
çılmasına doğru Ankaraya gidec•ti 
anlatılmaktadır. 

istanbul ilbay 
Muavini geldi 

Iatanbul ilbay muavinliğine atanan 
iç Bakanlığı ıube teflerinden Hüdai 
dün Anbradan şehrlmise celmiş ve 
ilbay muavinliğinden Içel ilbaylığına 
atanan Rükneddin Sözer tarafından 
lrartılanrruı ve beraberce hükUmet ko 
nağına gelmitlerdir. Rükneddin Sö -
zer, yarın ifleri HUdaiye 11evredecek· 
tir. 

Tremv•y tırketl mamur 
kadrolarında taarruf 

Sirkecide Hidayet Hanı ile Emin
önü araundaki kısa mesafenin bir la
ta hesap edilme•l. büet ücretleri ilse· 
rinde farkediyor, bu vaziyetten öte • 
denberi fikiyet olunuyordu. Bu lata 
farkının lraldırılmna için Tramvay 
tirketi nesdinde yapılan tqebbUaler 
iyi netice Yermiftir. Yalanda ilciJi ma 
kamlar• tebllcat yapılacak ve kıta ip 
retleri kaldırılacaktır. Tramvay ve 
elektrik kumpanyaları memur kadro
lanncla yeniden y(Ude bet taaafnlf 
yapabilmek için incelemeler yaptırt • 
maktadırlar. 

Yeni ahnan uqaklara 
adlar konuyor 

25 Eylfilde, Abdürrabman Naci ta· 
rafından verilen para ile alman Uç tay 
yarenin ad konma merasimi yapıla
caktır. Bu münasebetle avcı tayyare· 
leri tarafmdan alrrobatik uçuflar ya
pılacaktır. ------iki l§retmen için tören 

yaplldı 
Yarım asra yakın maarife hizmet 

etmiı ötretmenlerden Kandilli li•esi 
direktörü Akil Ye Beykos Sırapınar 
okulu bat öiretmeni Mehmet Ali için 
Ça~ 1m öfretmen okulunda, öfret-

=:ı~~_, ~vtC 
ımştır. 45 yıl hizmet ecmit öfrctın.::u 
Mehmet Ali tl:Sren eanuında verdif i 
bir söylevde ezcümle demi1tir iri : 

··- Beni en çok •evindiren ıudur 
ki Kültür hayattmwn en çok inlritaf 
ettiği Cümuriyet 4evrinde de çalıt
mak bana naaip oldu. JılHlekten tam 
bir itminanla ayrılıyorum. Genç ar· 
kadaılanrn uimleri sayesinde kendi 
mükafatlarını göreceklerdir. Atatürk 
T:irkiyeainde hiç bir emek kaybol
ınaz.,, 

Oğretmen Mehmet Ali, 45 yıl biç 
ara vermeden lSğretmenlik etmittir. 
Y alna büyük harpte, yurd lkk · dola 
yısiie okullardan aynlmafa ve ~ .. nak 
kaleye gitmete mecbur kalmqtır. Fa
kat bunu kendisi "Yurdun bir cephe· 
sinden CSı cephesine ptmek" teklinde 
anlatıyor. 

ilk Tedrisat mOfetlitlerl 
•raaend• 

Buı villyetler, tasarruf dolayısile, 
mıntakalanndaki ilk tedrisat müfet • 
titlerinln aayıauu ualtmqlardır. Bir 
viliyet 6 ille tedrisat müf ettiıinden 
dördünün vazifesine nihayet vermiı
tir. Açıla çıkarılan milfettitlere,pm
dilik yarım maaı nrilınektedir. Bun
lar ilk mektep mualUmliklerine tayin 
edileceklerdir. 

yilıilne dikkatle bakarak: 
- Sana bir ıey daıupcağım, dedi. 
'•Yerinde rahat!" emri alan bir aa

ker cibi bir bacafını ICYfeterek ken· 
diaini dinlemete hanrlanan 8elim'in 
çarpık boyunbap düzelten Cemile 
yutkundu ve ilci def&. bumunu çek
tikten aonra illve etti: 

- Biliyonun, bbim maballedelriler 
sinirime d(\kunuyor, öfkemden ,pth· 
yacağım, ben burada sinirli oldum, ar· 
tık tahammülüm kalmadL Evi yak
mayı bile dUtUnüyorum. Karpma bu 
Tahsin çıktı. 

Cemile yilrilmefe batladı. Selim el
lerini arkasına koyarak alır atır 
orıun yanında &idiyordu. 

Ku tltrediti biaaedilen ıeaile Tah· 
sin Beyi nasıl tamdıjmı Ye onun ne
ler teklif ettiiini. Taksimdeki apart· 
manı naad ıudiklerini, balo elbisesi· 
nin nuıl yaptınldıpu, Bilyükderede
ki otomobil ı......ım bUttln teferru•· 
tile anlattı; yalnıa aebebiııi kendisi· 
nin de bllmedlet-blt ihtiyatla tofiSrUn 
söylediklerini, -1 Tlhltn Beyin ev· 
li olmadılı bahsini cb1i tutmu1tu. 
Kemeraltile Bayant ıneydanı araaın
da belki on defadan fula cidlp ceıe
rek anlattığı bu hikayeden IODra Ce
mile Selim'i yine kolundan çekerek 
durdurdu: 

- Şimdi .ayle bana ..• dedi, benim 
yerimde olun ne yapanm? 

Selim ka larını çatarak baımı 6nil· 

Ne Dersiniz? - , 
l<IŞININ iŞTiR AYiNESi 1 

HeHıplı bir ._man İfİM, ma -
ayyen bir ifin nldınlrruuı ııüç bir 
,.)'(lir. Bia tahminlerimime, ne • 
deAH, fOlt aldamna. Her IOCIMt du 
yoıu, ititiria; 

- Filôn daire lil.ôn İfİ f11 oU
ta ltaılar bitiTecelttiT. 

Ba ltavatlüi 6fdd•l•r -yaaar, da 
nırlar. O iıle il,ili, aalGhiyethu 
aat htiyetle .öyler: 

- Bu ,.a ba iti 6itinc.f~. 
Faltat, 6öyle ltauaclialer olramo 

la alıf'J11f iaen~, tlutlalt 6ülter, 6e 
çcrainia. Bilirsin~ iti, aonunda 
matlaJıa bir yılan laiJıôyainin tl• 
llCUm oardu. 

lllılHJumla, Adalara 6a ~ 
matlalca •u temin edileceli ltahr 
Hrilmifti. Y aa PSfi. G~ 6ile 
IHıtlotlı. Hllti Adalara .a wrile • 
celt.. , 

Biaim ldanbal orijinal 6ir ,. • 
lairtliT. Brmının ne/Nular "ncui ,.A 
aına rnünhaır,, ifler'i IHIJ'flır. Me
.. u Atlalora 6a,,... malt.h • 
r>erileeelı, Mhlılar 6a 7f1a bol • 
ile Jlllranacd, ~ltta tlenise wiril
,,...; rnenetlil.celt, 6cr/açcli 6asİ61o 
.,. loltantalarda ba 7fla ilatiJıcirw 
meytlan wrilmiyec.lı.. illi. •• 

ı.ı .. bullalar ,_.. ~ NllİJIOI' • 

Yumurta taclr:erlnln 
fi ki yeti 

Almanyaya ihraç edilen yumurta· 
larınuzdan Bulgariatanda baytariye 
veaikaaı ietenmeai üzerine, yumurta 
tecimenleri Türkofiae ve Tecim odası 
na batvıdmu1lar, buna çare bulunma
smı istemltlerdir. ngiUier mneteyi 
ıöıden geçirmektedirler. 

Arasta sokaQındakl hafriyat 
Arasta aokaiındaki hafriyatm dur

ması üzerine mozayikler kifıtlarla 6r 
tülmüş.üzerine kum dötenmesine baı 
lanmıştır. Bu hafta içinde bütün ame
liyat bitirilecek ve hafriyat sahan 
bekçiye teslim edilecektir. 

Evkaf "Bankası Kuru:uyur 
Evkaf Genel Direktörü Fahri Ki· 

per dün lstanbula gelmiJtir. Genel di 
rektör dün, Evkaf direktörlUğüne ci
derek Evkaf itlerini ıözden ıeçirmif 
tir. Aldıtzmız habere ıöre, aon cün
lerde tanzim edilen Uç aylık kadrolar 
tekrar gözden ıeçirilmektedir. Ka -
temler arumda yeni delitildikler ya 
pılmur da muhtemeldir. Iatanbul Ev· 
lraf totkilltmın üç mmta-.ya bölün
mesi ve tam teşkilli müstakil mUdür
lillder kurulmuı diltUnWmektedir. 
Evkaf Bankası projesi etrafında etüt 
ler devam etmektedir. 

Bu hafla çok buQday geldi 
Bu hafta içinde ıehrlmize çok but· 

day ıelmittir. Yalnız evvelki giln 
703 ton buğday ve 47,5 ton un gel
mittir. Fiyatlann yükselmesi dunnuı 
tur. En iyi kalite •yılan Polatlı but 
dayları 7 kuruıtan, diğer mallar 4 ku 
rut 10 paradan, 6 kurut 15 paraya 
kadar muamele görmektedir. ~ledi· 
ye ekmek imali ye masrafını 215 ku· 
ruıtan 17 O kuruta indinnit ve bunun 
üserine fmncılar ticaret odaama bat 
vurmuılardı. Oda bu tiklyeti yerin· 
de bulmamq ve meaeleyi Oda mecli· 
aine havale etmiıtir. 

ne elmlttL Biru durdu. Katlannı 
birkaç defa kaldınp bMllrdikten IOft• 
ra: 

- Anlamadım ki, dedi, bu adalil 
seninle nlenmtk mi latiyorl Yo-. .. 
lletrea hayatı yapmak mı? 

- Kanaından bopnddıtan aonra 
evlenmek. 

- Daha evvell •. 
Cemile Sellm'le ıuzKuzc gcımek 

korkusu içinde yere baktı ve mınl· 
dandı: 

lar. BOf/ta milletler, yaaı, iatira -
ltat için tlört göale beklerler. Bu 
İH, bütün İflerimüıi ya.a bıralıı -

""'· 
Yıllardır, görülüyor ki, bu ifler 

bir türlü ~n yapılamıyor. Bir ke 
re de kıfln tecrübe etHk, bakalım 
olacak mı?. 

Y aaa bıraktığımıa İflerimi.ı; ara 
aında, mutlalta yapılan tek önem· 
li iıimia Qedir, bilir mmnia?. Ma 
,,.. aonlaruula gautelerde fU lta
Hdüi olturaınaa: 

"HfUİnımla itibaren, lramoay 
arabalarının .;ttiltleri idikamette 
•i pencereleri a~lacakhr.,, 

Ve .• HalriJHıt.,., laaairantian İti· 
6aren tramtH1ylann ,ittilıleri i.ıi
lrOJMtte, Mi penceNleri, Mirli 
lnr el doltunmaı ıti6i Ofılır. ldan
W.. " ,.,.,.,,.,,.... 6idn ilt-
ti7GC1, ~it 6iT trmn..,. ,,.. .. ,...; 
önibule, ltltınrttırad•, • .,._.,. 
............. pfiU .,.,....,, -.,. ,,,,,.,,,,,.,. . 

Z.........,,a ,.,_..•>'GCcıluma İf 
ler lttılıltawla, .,,,,.itlen .a. .,.,. -
,,.....,,, İ7İ olur. BUı böyle tlü,anü 
)'Orll&. 

Siz ne dersiniz ? 

Orta mektep 8Qretmanl 
buhran1nı karfllamak için 

Kültür Bakanlıtı muallim mektep
lerinden mezun olan ıençlerin istik· 
halleri bakımından, çok l:Snemli bir ka
rar vermittir. Muallim mektepleri 6 
yıla çıkanldıktan sonra, bu gençlere, 
fakültelere ve yilbek mekteplere ıir 
mek hakkından maada.diler huauslar 
da lise mezunu bakla verilmiıtir. Bu 
gençler, iki yıl ilk mekteplerde mu
vaffakıyetle muallimlik yaptıktan son 
ra, isterlene yüksek tahsillerine de
vam edebilmek için yüksek muallim 
mektebine, &irebileceklerdir. Ancak 
bunun için lise olgunluk imtihanını 
vermeleri tarttır. Bu gençler, yüksek 
tahsillerini de ya,tılı:taıı eonra liM ve 
brr. ~ektqp~te Ilı~ ~ tclile· 

t ı _., ""' f. 1 4 44;şr1«:::at 

muallim buhranının da önüne ıeçı
lebilecektir. 

ilkokullara yerıeolirl:ecek 
talebe er 

İlk okullarda kayıt ve kabııl iti sür 
mektedir. ilk tedrisat müfettitJeri ta
lebeleri yerleıtirmek için okullara ili
ve edilecek ıube adedini tesbit bu•u
ıunda dün tekrar toplanmıflardır. Bu 
toplantıda buı okullarda yırdım teai 
satı yapılmuı da karar altına almmıı 
tır. Ancak ilaç okulda fube açılacatı 
ve banci okullarda yanın tedrisat ya 
pılacap bt1 olarak teabit edileme
mittir· Mtiettlfler bunlan teabit için 
yarın tekrar toplanacak, ayni aman• 
da bu ite alt bt'I durum iyi bir so
nuca baflana4aktır. 

Poll• tube dlrekt8rf eri 
Birinci ıube direktörlUliine atanan 

bqincl ıube direktörü Kimuran ye 
betiftci ıu~ dlrektörlUIUne atanan 
UçUncil ıube yar direktarll yeni vui
felerine baflamlf]ardır. Dördüncü ıu· 
be yardlrekdlrlUk vekaletine merkes 
memurlannda HllcHte tayin edilmif 
tir. 

- Diba eneL.. Bilmiyorum. 
Cemile laaarmaya bqlımlJtl. Se

lim onun utancını stirmelnek ıçin atır 
ap ylrilyerek dedi ld: 

- Fakat... Bilinmiyecek bir te, 
yok... Herif .•• Tabiin Beyin mabadı 
belll : Seninle wt'beat yatamık istiyor. 
Evlenmek filin aonraki hlkiye. Ona 
inanmak doğru değil. Şimdi aen bu 
adamın metresi olup olamıyacafmı 
dU"1nmeliain. 

Cemile aetJni çıkarmıyordu. Selim 

KUÇUK H"BERLER 

• Türk Hava Kurumu Fener Na
hiye Şubesi 22 EylOI pazar gtlnü 
Beykoz ve Büyükaclaya bir vapur ge
zinti•i yapacaktır. 

• Kı~lay Aksaray Şubesi tarafın· 
dan 17 Eylul salı cünü Küçükçiftlik 
Parkında bir konser hazırlanımttır. 

Kons~r, şehrıimizin tanınmıt saz 
heyetten tarafından verilecektir. Ay
rıca daha birçok eğlenceler hazırlan
mıştır. 

• Sıhhat Bakanlığı Hıfzıssıhha Ge
nel Direktörü Asım bmail Ankara-. . . 
ya gıtmıştır. 

• Karacabey Harası merinoı ye
tiştirme çiftliği için Almanyadan ge· 
lecek olan 250 koyun ile 20 koç ya
rın Jehrimize getirilecektir. 

• Mezun bulunan latanbul Evkaf 
Direktiirlilğil Mahhllit Müdürü Ih
san vazifecine batlamqtır. 

• Baytar müeaeselcrini tetkik et• 
mek üzere tehrimize ıeJen BaJtar 
Genel Direktörü Sabri, ıehrimiadeki 
tetkiklerine devam etmektedir. 

• Sıhhat Balcanlıtı MU.tepn HG
aamettin, dün Sıhhat Direktörliliüne 
ıeterek mqcul olmuf, Sıhhat Direk. 
taril Ali Rua ft ubbat mfifettitleri 
ile cörilfll1Uftilr. HGaamettin, Bakır· 
köy Emran Akliye Hutanetini de 
aiyaret etmiftir. 

• EmlAk komisyonculan muakkip
ler ve muameleciler cemiyeti, sene
lik konıreaini yapmqtır. Yeni idare 
heyetine Emin Kınayman. lllUil 
Hakla Tüsen. lleldd. Poaant Y erem
otlu, Lltif Soe,al. inam uçilm't
lerdir. Yeni idare heyeti ruhaataıs 
olarak it c8ren eanafm men'i için te. 
tebbU.lerde bulunacak, bir emlü 
boraaır açılmasına çalııılacakttr. 

• Ozel idare emeldilerile aka\Ule· 
rinin eylftl 935, birinci •• ildncitet
rin 935 Uç aylıktan yannld puartesi 
gününden itibaren btanbul Ziraat 
Bankasından verilmete 1M11anacakı
tır. 

• Konservatuvar binumm yltıh 
olan kısmının tamiri kararlattınlmıt· 
tır. Belediye buraya 2.000 lira aar
Eedecektir. Tamirat açık elniltmet• 
konmuıtur. 

• tık okullar için yeniden 250 sı
ra alınacaktır. Her ııra on bet lira· 
ya mal olmaktadır. Bu arralar ilk 
okullarda açılacak olan yeni ıubelere 
taksim edilecektir. 

• Kanalizasyon çahtmalan ıilrU • 
yor. Küçükpazarda da kanaliaal}'on 
• ciordald ~ '°"" 
-

1-k. lI•r• :ız:.. • Beledl)'~ pu&J U4r"UtaUIU• 
te cZSre, veıetalin yağlarmdan her ytl 
bir dütüklük vardır. 1933 yılında la
tanbulda en yüksek fiyat 65 ve en dli· 
ıük fiyat 54 kurut iken bu fiyatlar 
fimdi 44 Ye 31.S lıcunıftur. 

• Finana Ba1wu Fuat Alrah dün 
fe)ırimize ıelmiftir. 

• lımir Defterdarhlma atanan la
tanbul Tahakkuk DirektZSril Tallt 
bir müddet izin a1mqtır. bni bitince 
bmire gidecektir. 

• Kadıköy, Uakldar poll9 pup 
Amirliğine ilrind pbe birfftd kılım 
komiserlerinden Ziya tayin edilmif, 
grup lmiri Hamdi ikinci ıube blrincl 
kısım lmirlitlne cetirilmfttir. 

• Tecim ve endtlatrl odau Uç ay· 
hk toptan qya endebini buırlama
ğa batlamııtır. Enden, yaland• nq
redilecektir. 

GayrlmUbadll bonolan 
dDtOyor 

Gayrimilbadiller bono1annm mlte
madiyen dtltmni. 1ayrlmlba41lleri 
haldı endifelere aevketmiftlr. Cltyri
mUbadiller namına bir heyet Flnanı 
Bakanını siyaret edecek " befto fi· 
yatlanmn dUpnemelinia ümlnl için 
tedbir almmaum isteyeceklerdir. 

aordu: 
- Değil mi? 
Cemile yine aeıini çıkarmadı. 
Sellin onun cnabmdan Sl)'ade bu 

cevap vermeyifinin maaaımı merak 
ettiği için tekrarladı: 

- Oyle delil mi? Sen bu adamın 
aeni ilerde nik!hla alacapndan emin 
misin? 

Cemile kıtık bir Hile cnap nrdl: 
- Hayır. 
- Demek buiQn için muhakkak 

olan ıey ve dGfUnUlecek teY aenln 
Tahaln Beyle eerbelt yatamandır. de· 
li1 mil 

Cemile Jine cnap ftfddL leli· 
mJn bu pek tabii mantıiJ ODUD -1nlri· 
nı dokunuyordu. Nlçla Buma dlfCln· 
men vakti yoktu. PaJrat, ._... bu 
noktaya ıeıenk türkp ~dan 
o kadar botlanmıyotd\l ld ...._ ka· 
çar sibl Deriye imla blrbs --..ttı. 
Selim adımlarmm etki ftnlld üllt
tirmlyerek onun arlırllladaa Pll1•• 
jalnr• IHlfti blraa ,uaeı-.. ..... 
ne deYllD ediyordu: 

- Anlamadılım bir .., ..... war. 
Niçin bun• bena aona,.._P ..... t 
yapmanaı sevkinde, yüut ta fwlı. 
ftnda tereddlldlln 'ftrta .•• cema.. ta
kın danlma, pcenme. sordun da lly· 
ltlyorum, evet •.. Bunda tereddtldUn 
vana evveli kendine, kendi vicdanına 
danııt 

Cell\Jle birdenbire durdu ve arka-

llMQlllQll 
BtR SOROU 

Bir bildik anlattı: 
Ben Samsunluyum. İstanbul· 

da tamdıklatım arasında mut~ 
her bir tacir yoktur. Şimdiye 
kadar lstanbulda muteber tüc
cardan bir tamdığnn olmadı • 
ğı için günün birinde bir belaya 
çatacağımı düşünmemiştim. Me. 
ğerse aldanmışım. 

lstanbulda işim uzadı biraz. 
Parasız kaldım. Eve yazdım: 
"Bana 120 lira gönderiniz" 

dedim. 
Parayı göndermişler. Telgraf 

havalesi oturduğum otele geldi. 
Postaneye gittim. Havale • 

yi, nüf ua tezkeremi, hüviyet va· 
rakamı göstererek parayı iate-
dim. Vermediler. Dediler ki: 
"Size bu 120 lirayı vemıck için 
bize İstanbulun muteber tacir • 
!erinden birisinden bir taahhüt· 
name getirmelisiniz!" 

Şaşırdnn kaldım. lıtanbulda 
tanıdık bir muteber tacir yok. 
Parayı almazsam, otelden kovu· 
lacağmı, sokak ortasında aç ka· 
lacağım. 100 liradan fazla para· 
YI postahan~en almak için bir 
yurtdaştn ne hüviyet varakası, 
ne nüfus cüzdanı para ediyor. 
. Postahane; bilmem hangi ta· 

lnnatnameye göre; hüviyet va· 
rakası, nüfus cüzdanı gibi re1-
mi vesikalara değil, muteber bir 
tacirin taahhütnamesine iti -
bar ediyor. Bu ne biçim iştir?" 

Samsunlu bildiğin dediklerini 
olduğu gibi yazıyorum. Sorgu
suna cevap vermek bana diif· 
mez. 

Orhan SELiM 

HAKYERLERi 

Bir vde otururkeı 
Eşyasını ~almış 

Ayni evde oturduktan Nlzımenin 
qyaamr wmaktan auçlu Ali kızı Fat 
ma, dün ikinci ıulh cezada aorıuya 
çekildi. Hllrim 'luçıt •bit görerek 
Fatmanm tevkif ine karar verdi. 

• Küçilk sanatlar kanununa aykın 
--~ telaaundan ppl\llılu~ 

" .... 'fl\'811•• 
Adliyeye •erilmiftir. .Andrunın 
birinci 8Ulh cezada durutmau yapıl
DUftlr. Suçlu, infaatta epeyce aa~ 
danberi çalıpadıimı .ayl~tir. 
Mahkeme, phit çaiJnlması için durut 
nıayı batka gihle bırafmu1tır. 

• V elada oturan Sami ye Pakbo
nin. eıyamu çalmaktan auçlu Seyfi. 
Zeynep ve Etemin dlin ikinci aulb co
ada durupnelan yapıldı. Suçlulat
~ 70 yql&nnda Zeynep bu ..,ayı 
Btem~en aldıimı .&yledi. Hlkim Sa
libaddin, suçun mahiyetini eö•iSniln
de tutarak,kilttlann asliye ceza mü 
kemetlae ıönderilmeeine karar •erdi. 

• Eniı isminde bir dllklWı sahibi
nin camek!nıru otomobili ile çırparak 
parçalayan fOfOr Kemalin durufmdl 
ikinci •ulh cenda yapıhmJ ye duru9" 
ma phitlere kalmrftır. 

Kıdntro mektebi burada 
kahyor 

Kadutro ve Meslek mektebinio 
Ankaraya tatmmaaı bu sene için te
hir edilmiıtir. Mektebe yeni der• ae
netıl için muhtelif villyetlerden 31 
tapu memuru De 35 te talebe kayde
dilmiftir. Denlore Birinciteırinde bat 
lanacaktır. 

aındıan biri dUrtmüt ıibi bula dön .. 
"k Sellm1e karp kar1ıya celdi. Ga.
lerinin içinde vahfl bir penltı vardJ. 
GqlU adı adı inip kalkıyordu. YO&I 
lmarmata baflamıttı. 

Selim onun bir elini tutmaJı iatedi: 
,.Cemitf. .. " diyordu. Fakat 1m elini 
tiddetle çekti ve boiuından bir dl 
topuau halinde fırlayan ıu kelimeyi 
bafırarak llyledi: 

- Aptall 
Adeta 8elim'in yilzilne pençe at

maya baaarlamyormut ıibi bir ball 
vardı. Yumruklan açılıp Jcapanara1' 
yulr_. dofru kallayordu. Daha faıl9 
ablınftk. fakat daha kıuk bit ...ae 
tekrarladı: 

- Aptall Ben de teni adam ...,. .... 
..... bafmr hafifçe kalkan ....... 

lan Muma dotru çekerek ~ ld" 
it flllnldandı: 

- Fena Mı l'Y mi llyleclim? 
O nmaa, Cbille i1d elile Selial'lll 

jbiln~ tonrü atar tlbi bit hareke• 
Japarak. çddmbpndan tUphe ettir.,. 
bilecek bir acayip öfke ye bese,-
~ · 

- Tualayım da kokma 1 dedi. vie-
dulı beyim de elci beyim... Sen o ıro; 
ca laflayı kendi konağın mı aandılt 
Aptal aptal ne yüıilme bakıyon~nl 
Ben aana yürejim atmnda ıel.Silll-

[ Arkuı var] 
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ANKARA srAovoMUNDA Köy Çocuğu 
Metre Yükseklikte Okutturulacak Altmış 

Paraşüt Kulesi Yaptırılıyor 
[Ozel aytanmız bildiriyor] 

Ankara, 14 
Inşaatı ilönal edilmek üzere olan Ankara stadyomunda bir pa

raşüt kulesi yapılması Türk Hava Kurumunca kararlaştırılmış • 
tır. Kulenin yüksekliği 60 metro olacaktır. Bu kuleden sıhhi mu
ayeneden sonra istiyenler paraşütle atlıyabileceklerdir. 

Bütün Talebe Liselere Alınacak 
Ankara, 14 (Ozel aytarnmz bildiriyor) - Liselere ve orta mek 

teplere talebe tehacümü olan yerlerde kayıt ve kabul için müra
caat eden bütün talebenin alınması kararlaşmış ve lazım gelen 
ınahallere Kültür Bakanlığınca tebliğat yapılmıştır. 

Talebe kalabalığı olan yerlerde, talebenin yerleştirilmesini ko 
laylaştırmak üzere Ankarada bulunan müfettişlerden bir kısmı 
bugün bu mahallere gönderilmişlerdir. Müfettişler Adana, Trah: 
zon ve Izmire gideceklerdir. Ankarada talebenin yerleştirilmesı 
ile doğrudan doğruya bakanlık meşgul ol~caktır. lstanbulda ise 
bu işle bizzat Bakan Saffet Arıkan meşgul olmaktadır. 

Diğer taraf tan bakan Irk liselere kayıt ve kabul olunacaklar 
için tesbit edilen müracaat müddetini bir hafta daha uz~tmış~~r. 

Kültür Bakanı Saffet Arıkan pazartesi günü şehrimı7.e don -
nıüş bulunacaktır. -

Evkafın Yedi Milyon Borcu 
l\nkara, 14 (Ozel aytanmız bildiriyor) - Evkaf genel direk' -

törlüğü hazırladığı bir kanun layihasile, hazineden alacağı olan 
yedi milyon küsur bin liranın hazineye vergi ve sair suretlerle 
birikmiş bulunan ayni Il}iktardaki borcu ile takas yapılmasını is
temektedir. 

Finans Bakanlığı vaziyeti tetkik etmektedir. 

Festival Şenlikleri Dün 
Geceki Balo ile Başladı 

).rsıulusal İstanbul festivaline 
'dün Büyükadada başlanmıştır. Fes
tiva1e iştirak edecek Yugoslav gru
pu da dün sabah şehrimize gelmiş, 
festival komitesi üyeleri ve diğer 
zevat misafirleri karşılamışlardır. 

Bütün gruplar dün Galatasaray 
lisesi binasında son oyun provaları
nı yapmışlardır. Öğleden sonra Bü
Yükadaya geçen heyetler, akşama 
kadar ulusal elbiselerile serbest ge-
2iler yapmışlar, akşam yemeğinden 
sonra baloda bulunmak üzere Yat
k\übe gitmişlerdir. 

Festivalin ilk balosu. saat 22 de 
ilbay Muhittin Ustündağın bir söy
levile açılmıştır: 

Şarbayın bu söylevinde, Batı ülke
lerine eşit olarak Istanbul için de her 
•ene böyle bir festival hazırlanacağı 
llı ve bunun ilk olduğunu, bununla 
dost ve komşu milletler arasındaki 
bağın da ayni zamanda daha ziyade 
kuvvet bulacağına emin olduğunu söy 
l<'ıniş ve baloda hazır bulunanları se
lamlamıştır. 
Şarbayın bu söylevinden sonra 

gruplar alfabe sırasile ulusal dans
larını oynamağa başlamışlardır. Her 
grupun dansı ayn avrı şiddetle al
kışlanmış ve bir çokları da ikişer ü
Çer defa tekrar edilmiştir. 

Yat Klüpteki balo tahminin fev
~inde, çok muhteşem olmuş, davet
lıler unutulmaz bir sonbahar gecesi 
:taşamışlardır. 

BugUn 
Gruplar ulusal oyunlarını bu • 

tün Büyükadada Lünaparak mey
danında halka göstereceklerdir. 

Saat 14,30 da başta bando olduğu 
halde Yat Klüp bahçesinden hare
ket edilecek, Splendid oteli önün
den geçilerek Lüna parkta toplanı
Caktır. 

Ber grup meydanda kendisine 
•yrrlan yeri aldıktan sonra bayrak 

F eıtival Jenliklerine İftirak eden 
komfU devletler gençlerinden 

iki grup 

çekme töreni başlıyacaktır. Tören bi
tince milli danslara baslanacak, o
yunlar saat ı 9,30 a kadar beş saat 
devam edecektir. 

Gruplar. akşam yemeğini yedik
ten sonra saat 21 de Yat Klüp bah
çesinde tekrar topalnacaklardır. Bu
rada ateş oyunları yapılacaktır. 

Bu oyunlar için özel tertibat alın
mıştır. AtC§ oyunları esnasında Yat 
kulüp bahçesinde ve adanın iıkele 
civarında meşaleler yakılarak gece 
eğlenceleri yapılacak ve bu, geç vak
te kadar sürecektir. 

Gruplar, yarın lstanbula inerek 
öğleden sonra Taksim cumhuriyet 
abidesine çelenkler koyacaklardır. 

[Özel aytarımız bildiriyor] 

Ankara, 14 
Kültür Bakanlığı, köy okulları prog 

ramlarım tanzim ile meşguldür. Ba
kanlık hazırlıklarda bulunurken bu 
hususta diğer bakanlıklardan aldığı 
mütalealardan da istifade etmektedir. 
Bakanlık hazırlıklarını bilhassa parti 
programının köy okulları hakkındaki 
maddesinin çerçevesi içinde tamamla 
maya çalışmaktadır. Bugünkü üç ve 
beş sınıflı ilk okullardan çıkan köylü
nün okulda gördüğü derslerin hayat
ta kendisine faydalı olmadığı kanaa
tine varılmıştır. Esasen köyünden ve 
toprağından ayrılmayan ve ekonomik 
siyasamız bakımından ayrılmaması 
icap eden köylü çocuğu ilk okuldan 
çıkınca kendini yaşatacak işlere sarıl
dığından, aradan birkaç sene geçtik
ten sonra beş senelik emeğinden ken
dinde ancak biraz okuma yazma ve 
biraz da hesap melekesi kaldığı gö
rülmekt.tdir. Bu sebeplerden dolayı 
köy çocuğunun hayatta karşılaşacağı 
çeşitli işlerde malumatının yükselme
sine ihtiyaç görülmüş ve köy okulu 
programları şu esaslar dahilinde ha
zırlanmaya başlanmıştır: 

1 - Okuma yazma, lüzumu ka
dar hesap, hendese, köylü çocuğun 
kafasını hurafelerden kurtaracak de
recede genel tabiat bilgisi, 

2 - Kuvvetli ve köklü ulusal eği
tim, 

3 - Türk devleti, devletin şekli ve 
dayandığı esaslar; Kamalizm ve öğ
retleri hakkında sağlam, temelli fikir
ler. 

4 - Türk vatandaşının ödevleri 
ve hakları, hele ekonomik alanda öğ-
renmesi gerekli bilgeler. _.__ 

Dört çeşit okul 
tık tedrisat komisyonu toplantıla

rına devam etmektedir. Komisyon köy 
okullarının dört çeşit olması kararına 
varmıştır. Bunlardan birinde tahsil 
çağında olan köy çocukları okutturu• 
lacaktır. !kincisinde biribirine uzak 
olan köylerin çocukları yerleştirile· 
cek ve bu okullar pansiyonlu okul o-
!_acaktır .:YjİK\f~~M-.~ 
sus olacak ve bunlar bu okullarda mü 
sait zamanlarında senede birkaç ay O· 

kutturulacaktır. istidat ve zekaları 
müsait görülen köy çocukları için de 
bazı nuntakalarda okullar açılacak, 
ve bunların daha çok okuyabilmeleri 
temin edilecektir. Bu çeşit okulların 
bilhassa Ege mıntakasında açılması 
dü~ünülmektedir. 

3 Dakika, 
7,5 Kuruş! 

[Özel aytammz bildiriyor] 

Ankara, 14 
Ist~n.buı. Telefon §ebe kesinin dev

let eh ıle ışletilmesine başlandıktan 
sonra, İstanbul abonelerinden bazıla
rı alakalı makamlara müracaat ederek 
kendilerinin de Ankara otomatik te· 
lefon kanunu ve buna ek olarak çıkan 
kanunlarla tesbit edilmiş mükaleme 
ücretlerinden ve hükümlerinden istf· 
fade ettirilmelerini istemişlerdir. Bu 
hususta .Posta, Telgraf ve Telefon 
idaresind: ~lahiyetli bir zatla görüş
tüm. Dedı kı: 

''- Istanbul telefonu Bakanlar he
yetinden geçen bir kararnameye isti· 
naden, devlet tarafından işletilmeğe 
başlanınıştır. Şebekenin aatın alınma 
mukavelesi kamutay tarafından tas -
dik edilmedikçe, devlet telefonlan 
hakkında tatbik edilen hükümlerin 
şimdiden lstanbula da tatbikı doğru 
olamaz. Istanbul telefonunun teslim 
işi ancak bir buçuk ay sonra tamam
lanmış bulunacaktır. idaremiz Istan
bul telefon idare~inin teşkilat, kadro 
ve bütçesini tesbıt eden bir kanun 
projesi hazırlamaya başlamıştır. Pro
je bu ay sonundan evvel Bakanlar He 
yetine verilecektir.,, 

Diğer taraftan ~ğrendiğime göre 
Istanbul telefon mukilemesinin kaça 
indirilebileceği ayrıca tetkik edilmek
tedir. Bugün on kuruştan fazla olan 
üç dakikalık. bir. ~üka~emenin yedi bu 
çuk kuruşa ındırılmesıne imkan hasıl 
olacağına ihtimal verenler vardır. 

Ankara bl r iki saat 
elektr iksiz kaldı 

Ankara, 14 (Ozel aytarımız bildiri
yor) - Bugün şehrimizde iki defa 
elektrik kesilmiştir. Arızanın yeni yol 
ların yapıldığı mıntakalardaki kablo
lardan ileri gel~iğl anlaşılmıştır. Geç 
vakit başgösteren ikinci arıza yüzün
den şehrin bir kısmı birkaç saat karan 
lıkta kalmıştır. 

BiR DÜŞÜNCE 

Beş buçuk asır medeniyete 
hasret çeken şehir:" Sivas,, 

Ya7~n : Ni:nu,.,ı:.Hi., NA 71F 
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Sıvcuta bir ıaheıer: "Gök Medreıe". ~ 

Sıvas, Türk ihtilalinin bir toplan
tısına bağrında yer vermek taliine 
ulaştığı günün on altıncı yılını, yani 
bizim bir ulus bayramı manasına yük
seltmemek gafletinde devam ettiği
miz günün on altıncı yıldönümünü 
yine kendi kendine ve yapayalnrz kut-

""~~s. urkün o ehrioir ki "Orta 
Asya Türk imparatoru Timur" un 
emrile talan edildikten ve yıkıldıktan 
sonra o güne kadar içinde ince eser
ler yaratarak yaşamış olan medeniyet 
göç edip gitmiş ve bir daha bir me
deniyetin bu diyarda konuklaması, 
''Gök Medrese" nin ''Şifahiye"nin, 
"Çifte Minareler" in etrafında dolaş
ması ancak Cümhuriyet Türki}ICsinin 
zorlaması ile kabil olabilmiştir. 

Bunun içindir ki, Sıvas bu rejimi 
?azırhyan başlangıç çalışmalarının, 
ılk adımların hatırasını her yıl bir yıl 
öncekinden daha büyük bir coşkun
lukla bayramlamaktadır. Zira gelen 
her yıl geçen her yıldan daha büyük 
bir vuzuhla Sıvaslıya kendisi için ne 
üstün bir yarın kurulmakta olduğunu 
anlatmaktadır. Hem ne büyük bir is
rarla ... 

• Osmanlı imparatorluğunun devrin-
de Sıvas yoksulluğun, çoraklığın, ba
k.~ms~~lığın sembolü olmuştu. ''Gö
rundu Sıvasın bağları" demek kel bir 
sı.rtı, kuraklıktan çatlamış verimsiz 
hır ovayı, bir mezartaşı ormanı için
de tel:: damla yeşilden mahrum iki 
uyuz serviyi. çorba kaseleri ile kahve 
içen tembellerin tekkelerini ve gaz 
sandıklarından yapılmış çarşı salaşla· 
rı arasından havalanan karasinek 
bulutlarını hatırlatırdı. 

Zaman ile Sıvas, ot bitmez toprak
larla çevrili bir ağaçsız şehir halini 
almıştı. Yanıbaşından ve hatta için
den koskoca Kızılırrnağın geçtiği bu 
S~vasta lahanadan ve turuptan başka 
bır şey yetişmez ve yetiştirilmez ol
muştu. 

B~ b~r hayli garipti 1 Ve taliin bu 
şehrı Tımura kazandırdığı gün, Yıldı
rımın o meşhur iç sızısını bu hale ba
karak .anlamak mümkün olamıyordu. 

Inhıtat devri valilerinin uzun yıl
lar, utanmadan sırmalı üniformalarla 
dolaştıkları o tozlu, çamurlu, çirkefli 
sokaklarla yıkılma devri imparator
luğu~un otsu~, .ekinsiz ve ağaçsız bı
raktıgı kırlar ıçın hıi Yıldırım o meş
hur ıstırabını tarihe sokmuş bulunu
yordu? 

Hayır ..• Oğlu Ertuğrul'un öldürül
d~ğü çün ~mparator Yıldırım, tunç 
govd~lı delık~nldarla dolu bir bayın
dır dıyarm duşmanı eline geçmiş bu
h:nmasına ağlamııtı. 

Kim iddia edebilir ki Gök Medrese 
gibi bir pheıer çorak bir toprak yığı
nı üstünde dolaşan insanların aan'a
tinden doğmuştur? Gölgenin, dal sal
lanışının, yaprak hışırtısının ve engin 
yeşilliklerin zevkini tatmamış bir in
san topluluğu içinden böyle şah
eserlerin fışkırdığını tarih kaydetmi
yor. Arap, tab'ındaki ince zevki an
cak Vadiülkebir nehrinin etrafındaki 
ovalarda yeşillik, ağaç ve gölgeye ka-

vuştuğu gün aksettirebilmiştir. En
dülüs, Badiyetülarap veya Sahrayı 
Kebir çoraklığının eseri değildir. işte 
Mekke, işte Medine, işte Cidde ..• 

Bin bir gecenin Bağdadı Şattülara
bın iki kıyısından sonsuzluklara yayı
lan. o mina~e ~oylu w~u~a!arm gölge· 
ı-w· ~·rır ~ .. ~1~,..,) em e7 mıdır~" emeğe dılim 
nasıl varıyor, bilmem ... Bu, böyledir. 

Selçuk Türklerile, onlardan sonra 
Anadoluda belirmiş olan llhanlı Türk
ler devrinde Kızılırmak boyları Ode
miş ovasile ve Sultan Hanından kal· 
kan bir kervanı Sıvasa uğratarak bu
günkü Kangal üzerinden Malatyaya 
uJaştıran yollar Ilgaz ormanlarile boy 
ölçüşe-bilirlerdi. Ne Selçuklar, ne 11-
hanlılar, ne de onların mirasından Sı
vası pay alan Erdanalar ve hele .Radı 
Bürhanettin bir tarihin imparatorluk 
Türkiyesine devredildiği anda en ufak 
bir serzenişe muhatap edilebilir bir 
halde bulunmuyorlardı. Biz Sıvasa 
girdiğimiz gün bir refah bütün şart
ları ve vesikalarile gözümüze vurmuş. 
tu ve aşınmaz kayalarla bu toprakla
ra kök salmış bir medeniyet bulmuş
tuk orada. 

Bir Türk saldırışının dinçliğini ve 
bir genişlemenin, yayılmanın hızını 
ifade eden Timur istilası bu diyarın 
bir daha belini doğrultamamış olma
sına sebep gösterilemez. Harp, har11-
tir. 

insan öldürülmesinin bile rnUbah 
sayıldığı bir şahlanışta yıkılan taş, ki· 
reç ve horasan yığınlarının hesabı mı 
sorulur? Büyük sergüzeştinden inine 
dönen Timur ana yurduna bir sulh 
içinde yaşayışın bütün güzelliklerini 
sunmak için yaratıcı zekasında istis
mar etmedik hangi kudreti bırak
mıştır? 

Scmerkant Sıvasta taş üstünde taş 
bırakmamış olan Tiranın tab'ındaki 
Orta Devir medeniyetine bizi haJa 
hayran etmek için ayakta duran bir 
vesika değil midir? 

Acaba kasırgalar, fırtınalar geçtik
ten ve dünyanın dört bir tarafına ak
mak, sarkmak sırası kendilerine gel
dikten sonra Yıldırımın torunları ne
den Sıvasa eski bayındırlığını geri 
vermek istememişlerdir? Bu bir ha· 
zin maceradır ki, Anadolunun her ta
şında buna benzer bir sorunun ceva
bını almak hakkı vardır. 

• 
Halbuki yarısı inkılabı kösteklemek 

istiyen bir iç siyasa kavgası içinde ve 
dörtte biri ~ütiin bir. wdiinyayı yok
sullaştıran hır ekonomıg buhran için
de geçmiş olan son on altı sene
nin bilançosu, baştanbaşa bir dirilme
yi, wbir . bayındırlaşmayı, bir refaha 
dogru derleme hızını ifade etmekte· 
dir. Bu bir destandır ki bir kolıınu 
Karadenize, bir kolunu Türkiyenin 
merkezine ulaştırmış bulunan ve daha 
şimdiden "Ulaş" ta düdük öttüren bir 
kolu ile de yarın Erzuruma varması 
beklenen Sıvas her yıl dört eylulü bu
nun ahenginden aldığı tempo ile coş
kunlaşarak kutlulamakta yerden göğe 
kadar haklıdır. 

Bugün Sıvasa bir medeniyet ula§tı· 
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YANLIŞLIKLAR 
Doğrusu arlık okuyucularımızın 

mektuplarından kadın mı, erkek mi 
olduğunu anlamak güçleşti. Ben dil 
ö!?renirken arapça gibi, fransızca &i
bi lisanlarda kelimelerin diıili erkek
li oluıuna pek içerl~im. ~una .. ne 
lüzum var? diye kendı kendıme soy
lenirdim. Şimdi görüyorum ki; türk
çe kelimelerde bu ayrıhğın olmayI§ı, 
mektup yazanların hangi "cins" len 
olduklarını öğrenmeme mani oluyor. 
Diyeceksiniz ki bunu isimlerden an· 
lamak kabildir. Hayır! Yeni soya~ 
çıktı çıkalı o yol da kapandı. Mes~la: 
[Okuyucularınızdan T. Sülker] ım· 
zah mektup yazanın erkek mi, k;ldm 
nu olduğunu nereden anlıyabiliriz? 

Bunu anlıyamayınca cevaplarda bir 
acemilik kokusu oluyor. Zir'1 biz er
keğe erkekçe, kadına kadınca hitap 
etmeğe alıımışız. Bir yanlışlık yapa· 
nz diye içınıi:ı: titriyor. 

Hangi cins bir okuyucuya ait oldu
ğunu kestiremediğim bu çeıit mek
tuplardan birisi timdi masamın üstün
de. 

Bu bayan veya bay ıehrin sokak
larında ve ilanlarında görülen dil yan
lıılanndan sinirlenmektedir. 

Hemen yazayım ki; ıehirliler dai
ma köylülerden ve kasabalılardan da
ha sinirlidirler. Çünkü şehirde §imdi 
size sayamıyacağnn kadar çok "sinir
lendirici ıeyler" vardır. Onlardan bi· 
risi de bu dil yanlışlarıdır. 

Bu sinirli okuyucum [bayan veya 
bay. Burası daiına meçhul!] bana so
ruyor ve çıkı§ıyor: 

"Her ıeyi görür veya görür gibi 
görünürsün de neden bu yanlışJara 
bakmıyonun ?" 

Doğrusu yerinde bir S01"gu. 

Yazdığı misaller arasında, sinema 
ilanları, tramvaylardaki yeni (genel 
saynn) kartonları, bazı vCTesiyecile
rin rekUunla.rı var. Lakin en kıyağı 
Gülhane bahçesindeki "Utumobil ve 
motusıldet geçemez" yazısı. Eğer de
diği cibi gerçekten otomobil ve mo
tosiklet bu imlada yazrldise yazıklar 
olsun bana ki böyle kazık gibi yanh
§1 cörememiıim. Lakin görsem ne 
olacaktı. 

Hikiye ederler ki, Timur Anadolu• 
yu utili ettiği zaman ailib taınnayı
yuak etmi9 ••• Bir garip adam olan ve 
kimee ile lamlı bıçaklı olmryan Nas
rettin Hoca, ıilablar toplandığı za. 
man kendi yatağarum vermemi§ ve 
bir gün gizlice pazarda aabnağa gö
türmüş. Yolda Timur.un adamlan 
raatlamıflar. Nebdar aaklacMse de 
RocaMn Biçafiiiı süiiiıtTtft. ve araı~ 
mışlar. Yatağan meydana çıkmış. He
men yakalayıp Timurun merkez ku· 
mandanına mı, polis müdürüne m~ 
götünnüş er •• Ve palaıpandıras Hoca· 
yı huzura çıkarmışlar. 

[Siz bu hikayeyi bilirsiniz ya! Zi
yanı yok, bir kere daha dinleyin!] He
rif sormuş : 

- Nedir bu bre mGlla? 
- Kalemtraş ağa. 
- Bu nice kalemtraştır böy:e ? 

Bununla ne yaparsın. 
- Kalem açaron, yazılarımda yan

bılık olursa kazırım. 
- Bununla yanlış kazılır mı bre 

nabekar? •• 
- Ağam Öyle yanlışlar var ki; bu 

bile ufak geliyor... diye işi tatlıya 
bağlamıı. 

Bizim halimiz ele böyle. Oyle yl\n
Jışlar var ki; bir gazetenin sü 'unJ~ 
ve bir yazıcının kalemi onları düzel~ 
meğe yetmiyor. Onun için benden 
paso! 

B. FELEK 

20 ilkteşrin 1935 
Pazar günü 

Sayım memurları, sayım kont· 

rol, memurları, bu işle ilğili res

mi orunlar, büyük ve küçük iş

yarlar, say!ma girecek bütün 
yurtdaşlar ve yurtda oturan ya

bancılar bir tek ödevle yükümlü
dürler : 

NE BİR EKSİK.NE BİR FAZLA 

Türk Ulusunun sayısını doğru 
çıkarmak 

Başvekalet 

İstatistik Umum Müdürlüğü 

--===~~-~~--__.,--=----' 

ran dcm.ryolları, yarın pazarlarının 
ticareti. toprağının verimliliği ve hal
kının z, ıginleşmesi ile atbaşı berabe r 
doğup biıyüyecek olan bir Orta Ana
dolu fikir merkezinin medeniyet üriın· 
lerini gene bu Sıvastan alacak, doğu
ya doğru taşıyacaktır. 
. Sıvasın yarını yalnız bir vagon fab
rıkasının sırtına yüklen'ecek değ.ldir. 
Sıvasa, geçen hergün bir bin bir ı,ece 
sürprizi hazırlamaktadn. 

Ve galiba... Türkiye, Sıvas Kon
gresinin yıldönümlerini ulusal birer 
bayram kıymetine yükseltmek için 
böyle bir neticeyi bekliyor ... 

N. N. 
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ÖGÜTLERi 

Evli Bayanlara 
Müjde! 

Evli bayanlann hekimlere anlat· 
tıkları dertler araaında, biribirinin 
aksi, iki büyük dert vardrr: Kimisi 
çocuk olduğunu istemez, bunun için 
hekimden çare ıorar. Kimisinin de 
çocuvu olmaz, gene hefdme başvu
rur. 

Bu iki türlU derde hekimlerin c;a
re buldukları pek azdır. Çocuk ol· 
rnama11nın çareleri pek çok olmak· 
la beraber kendini bilen, meıletinin 
haysiyetini koruyan hekim böyle iıe 
karışamaz. Bir defa, iıe karıımamak· 
la beraber, benden çare uman ka· 
dıncağı.ca içimden bak vermiıtim. 
Zavallı anne: 

- lnaaf edinis, doktor, diyordu. 
on bir tane oldu. On ilcincisini nasıl 
büyütürüm? 

lıtediline delllet etmediğim için 
zavallı bana danldı. Fakat ıonradan 
duydum, on ikinciıini de cü•el ııü
zel doğunnuı ve gene cü.ıel ıüzel 
büyUtmilJ. 
Çocuğu olmıvan bayanları anne 

edebilmek için de hekimler öteden
beri uiruırlar. Çocuk olmaaına en· 
gel olan ıebtbl bulup en ıonunda 
muvaffak olanlar da vardır. fakat 
bu hayırlı i•te muvaffak olunamadr· 
ğı da, maalesef, hill çoktur. 

Biri Amerikanın timalinden, öteki 
cenubundan ııelen ilmil haberlere · 
göre oralardaki hekimlerden buıla· 
rı bu iki türlü derde çalı~ıyorlarmış. 
Amerikanın gimalinde Ontario üni

veraiteıi prof csörlerinden Dr. Earle 
çocu~u olmıyan altmıı bet kad•na E 
vitamin ıırıngaları yapmıı. Bu vita
min et içinde, tereyağ ve ye§il yap
raklarla hububat taneleri içinde bu
lunur. Profes6r hububat tanelerini 
yağ içinde tutarak ondan '1nnga et. 
miş. Bu •ırıngalardan ıonra, çocuk
larını daima düşürdüklerinden dola
yı anne olamıyan kadınların hepsi 
dütürmek korkusundan kurtulmu;lar 
ve anne olmuşlar. Falcat taaıen kJ. 
sır olan kadınlara tırıngaların bir fay
dası olmamı!··· 
Amerikanın çcnubunda Arjantinli 

iki hekim Schtelngart ite Ramas 
çocuk İstemiyen yüz kırk bir kadm~ 
erkek insan veya erkek hayvan to
humunu, deri arasından şmnga et
miıter •. (Er .kek hayvan tohumuna se 
bep t«bit kocaların kıskançlığı ola
cak ... ) Bu kadınlar esaacn çocuk do
furablldlklcrl •e ba•kaca bir tedbir 
_,_.., .. 1.-1-- r.-• ~ t..J- :-: _, .... "'0 lrf 

Sevmek lçın mutlaka 
sevi.mek lazım mıdır? 

Sevdiğini iyi bilen ve sevildiğini 
sınan bir genç nasd bir hayal inki
sarına uğradığını anlatıyor. Bu acı 
inkisar pek herkesin başına gelme
miştir. Ondan dolayı Üsküdardan M. 
K. Ş. tarafından 'önderilen bu mek
tubu aynen alıyoruz: 

Bundan ııekiı: ay kadar evveldi : 
bir tesadüf karşıma güıel. çok gü
zel bir kız çıkardı. Gözleri durgun 
bir göl ıuyuna benziyordu. İlkönce 
derin derin bakıştık. O bana, kal"§ı 
şiddetli bir alaka gösterdi, çok mü
sait fıraatları önüme koydu; onu 
çılgın gibi sevmeye ba~ladım. Halbu· 
ki ona, yaklaştığım ve söz söyliyece
ğim zamanlar sanki dilim tutuluyor· 
du. 

İgte, bu mahcubiyetim yüzünden 
kendisine aşkımı itiraf edemedim. 
Günler ıeçti, bu aıkılganlığım ü:ı:e· 
rimden hiçbir vakit gitmedi, sevıim 
iıe çoğaldı. 

Ona rasladığım zaman duru beyaz 
teninin. kızardığını görür ve ayak· 
]arımın biribirine çarparak dolaştığı· 
nı, yere düşecek ~ibi olduğunu göz 
ucuyJa sezerdim. 

Dü? ainemaya gitmi~tim. !çeri rl· 
rer ~ırmez onunla kar~ılaştım. Ya
nında bir arkıdap vardı. Kapının 
yanındaki bir yere oturmuılardı. 

Beni görünce mütemadiyen benim 
tarafıma bakmıya baıladı. Dayana
madım ve arkalarına geçerek otur· 
dum. Dikkat ediyordum. hep kapı 
tarafına, demin benim oturduğum 
yere bakıyordu. İçimden her hatde 
dedim, benim arkasında olduğumu~ 
farkında değil de onun için o tarafa 
bakıp beni arıyor ... 

Fakat sinemll başlayınca hemen 
yanlış dU§ündüğümü anladım. O, hl· 
la kapıya bakıyordu. Nihayet bek· 
]ediği geldi, bu benim eski bir arka
datımdı. SevdiPim kızın birdenbire 
ycl"fndcn ~Jkan.k onun yanma Sft· 
.•,.ıs • t _ .. ''!-

Bu ümit olmakırzın sevenler de var
aa ~a bunlar pek nadirleşti. Çoğu_yı 
sevıleceğini, ya sevildiğini sanır. Us· 
Jcüdarlı olcuyucumuzda olduğu gibi .. 
Karşıdan görmü,, beğenml§t ıevmitı 
sevildiğini ummuş; derken acemilik, 
cesaretsizlik ona bir adım attırama
mı§~en bir baıkasmm sevgilisini 
kaptığını görmüş. Onun sinemada 
ba§mdan ~eçen hem acı, hem komik 
sahne ve aldanış galiba seki• aydan
beri devam ediyor. Sekiz aydanberi 
genç kızı da kendisile me§gul sanı· 
yordu. O zaman umarak ıevmi§. 
Şimdi bu ümidi bo§a çıktığı halde 
gene seviyor. Fakat ~ene uzak bir 
Umit besldiğine şüphe yoktur. Bu 
ilmit bUsbUtUn ıuya düıecek olursa 
kendisine limit veren bir başkasını 
ıeveçektir. 

• 
iki nı,an1111ndan 

ayruan gen; 

Kızıltopraktan Fahire imza sile: 
"Üç aydır niııanhyız. Seviserek ve 

ailemin istemediği halde ~l§anlan
dılc. Nikahımız hazırlanıyor. Fakat 
amcamın tahkikine göre bu genç 
benden evvel iki kızla nişanlanmış. 
ikisinden de aynlmı,. Ben ona so
ruyorum. Kat'i bir cevap vermiyor. 
Halbuki amcam bu ayrılıştan gencin 
huysuzluğuna atfediyor. Şimdi te
reddüt icindeyim. İki nişanlıdan 
ayrıldığı J?ibi benden de ayrılır.-..• 
Dedikleri gibi huyıua bir genç iıe .• 
Bunları nasıl anlı yayım?., 

. Tanı§tı~ınız, ıevlıtitiniz bir gen· 
cın huysuz olup olmadığını ü~ aydı 
a~lıyamadınızııa biraz daha bekleyi· 
nız. Bir adamın iki niıanhdan ayrıl· 
mıı olması muhakkak kabahatli ol
duğuna bir delil değildir. Nişanlan• 
dığt kızlar kabahatli ise? .. Maamafih 
biitün bu rivayetlerin asılısı:, nişa· 
nın yalan olması da muhtemeldir. 

• Bakırköy!! Repdıyeden A. Şadan 
u11r,r.vnr. 

Sarııın Bette Davi,'in ıüzel 6ir po~u 
miıi bir yıl cebe kalmaktan kurtul: 
muı. 

Biraz ıonra gene steldi, /yüıUnde 
keder aliiml vardı. Arkadaşına: 

'.oenaen f.ı~ 1 aıı u .. , -- .: • 
ğu olan bir dul kadını ıeviyorum. 
Bu kadın bizim çok eskt bir tanıdı· 
ftmmn klı:ı olduğu ve ben onun an
ne1l tarafından bilyütUldUğUm için 
kendisine abla derim. O da benim 
kendiıini ıevdllimi ıeziyor. Fakat 
adeta eğlenerek mukabele ediyor. 
Bir rUn kendisine aşkımı illn ederw 
ıem fena bir mukabele g8rUr mU
yUm? Bundan korkuyorum ... 

Jan Harlov 
"Bana müsaade, dedi, evden çağrı
yorlırmıg.11 

Kadınlara Güzel Olmak Ve Şık Giyinmek 
için Bir Siirü ·Nasihat veriyor 

Altı ay,· bir yıl da fena bir' şey de
f il. Altı llvlık ondüle ııibi. cebe kal· 
mamak için altı ayda bir aıı. tabam· 
ınUl cdilmiyecek bir ıey delil. Saç 
kıvırtmak kadar uzun d& sürmez. 

Fakat altı ay ıonraki aşı, timdillk 
birincisi kadar emniyet vermiyor· 
muş. 

Bununla beraber Umidl kesmeme
li. Bir kere bu yola girilince ikinci 
ve sonraki aşılann da teılrll olmuı· 
nın, hatta bir aşıda büsbütün kısır 
etmenin çaresi de bulunur. 

O gençle beraber uuklaıtılar. 
Yalnız, •unu da ili ve edeyim ki, 

bu genç onları ailece tanır. 

Etninim ki o kız, bu manzarayı 
bana göıtererek kıskandırmak için 
yapmamııtı. Kendıiine karıı dehıet· 
li bir kin duydum. 

Fakat hlli onu seviyorum, inu· 
nın sevmeıl için muhakkak ıevilme· 
ıi lbım mıdır? 

Buna aevgl delil. çapkınlık amJ• 
au derler. Naaıl mukabele göreceği
nizi keıtiremeyiz. Bu ıbin cUretini
zin dereceıine, kadının iki çocuğuna 
rağmen ahlikının hafif olup olmadı· 
tına, yahut tiddetli bir agk ihtiyaci· 
le kıvranıp kıvranmamaıına bıkar. 

Sarışınlara, 

Beyu perdenin en alımlı, cinai 
cazibesi en kuvvetli yıldızı Jean Har· 
lov şimdiye kadar kadınlık hakkın· 
dil çok az ıöz ıöylemiı bir artisttir. 
Bu itibarla a ağıya çıkardığımı• ya· 
zıaı bUtUn kadınlık alemini alakadar 
edecek mahiyettedir. Kendimiı:den 
faıla bir ıey ilave etmekıizin bu ya
zıyı olduğu aibi alıyoruz: 

"Süslenmeğc çıkan her kadın her 
§eyden evvel ıüsünü kadınlara mı 
yoksa erkeklere mi ıöstermek iste· 
diğini kararlaştırmalıdır. Maamafih 
ben kendi hesabıma bir kadının er
k~k için ıüslenmediğini bir an için 
bile kabul edenlerden değilim. Her 
kadın erkek için süslenir. Böyle yap
mıyorsa bence bu mahlQk kadından 
ba-şka bir şeydir. 

Maamafih başh bir bakımdan bir 
kadının kadın için süElendiği de va
kidir. Kıskandırmak için 1 Bir kadın 
kadınlan kıskandırmak için süsleni· 
yorsa iki şeye dikkat etmelidir. Mo
daya son d erece uygunluk ve vücu
dünU milrnkUn olduğu kadar ince 
göstermek. Yok eğer erkeklere hot 
görünmek içinse, sadece renk uy
gunluğuna, alımlılığına dikkat klfi
dir. Kadınlar biribirlerine doğuşta 
rakiptirler. Bunun için baıka bir ka
dına bakınca esvabının bugünkü 
modaya uygun olup olmadığını mü
dekkik göı:lerle hemen anlarlar. Hal
buki erkek hiç de höyle değildir. 
Onun gözünü alan renktir. Bir kadı· 
na: 

" S l z 1 bu • k ' a m k i ka· 
dar güzel ıannemittim,, diyen erkek 
mutlaka o kadmın giydiği tuvaletin 
rengine vurulmu!tur. Fakat bunun 
aksine olarak erkek susarsa emin o· 
lun ki tuvalctinizin rengi uymamıı
trr. 

Renk meselesi yalnız kadın tuva· 
letlerinde değil, kadına ait her ıey
dt çok mühim rol oynar. Mea~~ ben 
6arışın olan saçlarımı platin ttngine 
boyamakla ve diğer artistlere naza
ran renk hakkındaki telakkilerimin 
daha yüksek olmasından hakikaten 
sok istifade etmiş bir kadının. Me· 
sela &açlarımın pHitin sansı olduğu 
için üç rengine o kadar sadık kalı· 

Esmerlere rteler 
rmı ki, bunları deli•tirmome imkln 
yoktur. Geceleri beyaz, gündüzleri 
beyaz ve siyah renklerden kat'iyyen 
ayrılmam. Spor elbiselerimde de mı· 
ıır rengi ve beyazdan her ne paha
ıına olursa olsun vazgeçemem. 

Beyuın, platin aarııı kadınlara 
çok uygun oima11 için de çok göze 
çarpan bir dudak boya.ar, el çanta· 
ıında ve ayakkabılarda da gene gö
ıe çarpan bir renk oldu mu, elektrik 
ziyası altında kendine güvenir bir 
kadının en uygun dekor içinde göril· 
keceğine 11la ıUphemiı olmaun. Ay· 
ni ıama~da benim gibi her kadın da 
beyu bır tuva.letle kendisini aon 
derece rahat hisseder. Ayni ıa· 
manda beyaz renk inaanm ruhunu 
da ar.an, ıenlendiren bir renktir. He· 
le beyıı:, ıiyıh, yahut siyah, beya
ı:ın birleştirilmesinden Msıl olan te· 
ıir o kadar ttktır ki bundan daha iyi· 
ıini tasavvur edemivorum. Bu 11rrı 
Franaız kadınları asırludanbcri keı· 
fetmiş bulunuyorlar. Beyazları bir 
altın büyüklüğünde, fonu aiyah bir 
elbise kadar bir kadınr güıel göste
recek hiçbir ııev tasavvur edemem. 
Çevirdiğim filmlerden birinde böyle 
bir elbise ile çok iyi bir tesir bırak
tı&ıma eminim. 

Beyaz tuvaletlerin ağır krepten 
olması insanın üı:erinde çok dilı:gün 
durmasını temin eder. Bana kalırsa 
tül ve tafta tuvaletler çok u kadına 
r_akıaır. Akıi olarak bu gibi elbisele
rı. yakışanlar değil, yakışmıyanlar 
gıyer. Ben iae bunları hiç giymem. 

Yakışar? 
Maamafih bu, bütün ıarııınların taf· 
tadan vazgeçmeleri manasına alınma· 
malıdır.. , 

Uciverdi çok hoı bulurum. Ancak 
lacivert renkler çok iyi kumaşlardan 
olmalıdır. Bunun arasına biraz da 
başka renk karıştırılırsa çok iyi bir 
teıir hbıl eder. 

Mor ve kırmızı renkler bana hiç 
gitmez, çok fazla göze çarparım. Sa· 
rı.tın bir kadına portakal rengi de 
'hıç yara~maz. Açık renk gözlü ve 
aaçlılara yeşil yakışırsa da ben bu 
renkten hotlanmım. 

Sarışınlara olduğu gibi eımerlerc 
d.e beyaz son derece yakışır. Beyaz, 
ııyah ve altın rengi hem esmerlerin 
hem de sarışınların esas renkleridir. 
Muhakkak surette bunların esas 
renkleri değil; bunlara bakan renkle· 
ri seçerlerse yanlı§ yapmamı~ olur
lar. 

Kadınlar esvap hususunda yaptık
ları büyük bir yanlı& da çok cicili 
bicili tuvaletlere kaçmalarıdır. Bil· 
hassa Amerikalılar bu hususta fazla 
şatafat severler. Halbuki Avrupa ka
dınları sadelik hususunda hakkile 
kopye edilmeğe değer. Sade ve vücu· 
de uygun üç beş tuvaleti iyi giyinmi§ 
olmak için kafi olmasına mukabil: 
gardrobunuz faı:la süslU esvaplarla 
dolu olsa da iyi giylntnl§ olmak .:Uc;· 
tUr. Sadelik, vücude uygunluk ve 
iyi renkler: 1ık giyinmek hususunda 
esas prensipler olarak kabul edilirse 
şık ~iyinmek ı:annedildiği kadar &ilç 
bir şey değildir. 

Anlaşılıvor ki, insanlık ilerledikçe 
kendi nev'ini yok etmenin çareıini 
de bulacak. 

Lokman Hekim 

ÖIUm 

Hayır, ıevmek için mutlaka sevil· 
mek lbım değildir. Yalnız her ıe· 
ven bir gün ıevileceğini de umar. 
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Ebe Mektebine Talebe Yazllma
!111n1111111nm111mım111111•11111! Si na Başlan ı I mıştı r. 

1 
Bugün MELEK'de ~ · 

Trabıonun tanınmı§ tikcarından 
Hacı Hamdi zade Hacı Hami dUn 
Tanrının rahmetine kavu§muştur. 
Rahmetli yıllarca Trabzon Ticaret 
odası başka~ı ve ulusal savaşın ilk 
günlerinden ıtibaren CUmuriyet Halk 
Partisinin memleketindeki ilk Uyele
rinden biri olarak yurduna hasbi hiz
met etmiş, te!1'iı a~ltkıyle ıevilmiı 
ve aayıhnı§ bır zat ıdi. Cenazesi bu
ıilnkü Pazar gilnU saat on birde Ka· 
dıköyilnde Feneryolunda tramvay du 
rağinda t 86 numaralı evden kaldırıla 
cak, namazı Kmltoprakta, ZUhttlpap 
camlinde kılındıktan sonra Karacaah 
mette aile kabristanında defnedilecek 
tir. Olene rahmet, ailesine sabırlar di· 
Jeriz. 

Me,hur bır •nem• 11ıdı1tn•n i :f ıp Fakültesi Dekanhğından: 
çılıın maeera1tD1 r3ıteren ! 

büyük komedı ~ Mektebe gireceklerin Orta mekteb mezunu olması ve 

DELi
• KIZ i yaşları yirmiden aşağı, otuz beşden yukarı olmaması la· 

zımdır. Bu şartları haiz olanların getirecekleri kağıd• 
lar şunlardır. . 1 1 - Tıp Fakültesi DekanlT~TT"~ v~vlnır~ d;lpk kağ-ydı. 

•ilrllllll BugUnkU tatllinlrden istifade ederek tlllrlll'• Oynıyan 1 2 - Mekteb diploması. 

1 
....... SÜMER sı·NEMASININ JEAltltE HARLOW 5 3-Sağhkveaşıraporu. 

PRAltCHn TOnl! :! 4 - Nüfus tezkeresi -:a 1935·1938 alnema mevsimi zarfında göaterecetl Aynca : Paramount dOnya i 5 - İyi hal ve ikamet kağıdı (polısçe tasdıklı olacak) 
ı; söper fllmlerln nanat hakkındaki haberleri " Tenlı Denleri = 6 - Altı tane kartonsuz resim. 
i$ B u·· y o K R E s . M v E • DiKKAT: Bu sene MELEK ve 1 ' - Taşradan vaki müracaatlara cevab verilmek için 
~ 1 = ı •PEK ıınemalannda ıörecetıniı ! adresli ve pullu zarfın kiğıdlara eklenmiş olması. 
5 FQTQGRAF M EŞH ER;r..ı· i büUla filmler. b' ~ni~ içınde 1 8-Kayıd zamanı Eylülün sonuna kadar her gün 
!i n -,ı I s= Be1otluda hı~ bır . uaemada i 10-15 kadar yapılır. 
... ~,11111111 t dl 1 DUh 1 111111 '- - ı•çmıy•ctlrtır. : 9 - Yazılma için Tıb Fakültesi Dekanhgw ına başvu-

• Zlyare e n z. ul ye serbesttir. d il• • 1111111111111111111111111111111nm11i rulmalıdır. ( 5 5 7 2) 7072 
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BUYUK 
ALM~N 

CASUSU 

Matmazel 
HAKiKi 

Doktor'un 
ESRARI 

'-i _c M_A_L_J 
LAVAL'IN SÖYLEVi 

Kralcılar Çaldarisle Çal;
şacaklarını Söylüyorlar 

Sizi Gayet Mühim Bir işte Kullanacaiız, Zaten 
Ulualar kurumu aaamblNİnin İç· 

timaında lqıltere Dıt Bakanı 
işiniz Yokmuş I Gelir misiniz ? 

-50-Hoare'dan aonra Fraıuız Batba- Atina, 14 (Ozel) - Sü Bakanlığı çevrelerinde generallerin 
kanı Laval bir aöylev verdi. Anı· toplanarak Kondilisten Sü Bakanlığını ı almasını Başbakandan 
uluaal münaaebetlerin buıünkü istediklerine dair bir haber yoktur. Eğer böyle bir hareketi ta _ İki adam hakikaten yaptrkla-
durumu kartıaında Insiliz Dıt Ba- rı kabalığın farkına varmışlar • 
kanından ziyade Bay Laval'in hakkuk ederse bu süel disipline uymıyacağmdan, buna teşebbüs dı; 
aöylevi daha büyük merak ve ala· edenler cezalandırılacaktır. 
ka ile beklenmekte idi. Çünkü Ayni çevrenle ortaya çıkan bu yayıntmın bazı generallerin - Doğrusu affinizi rica ede • 
kurumun varlığını tehlikeye ko- yalnız başlarına Baıbakana böyle bir teklifte bulunmuş olmala - riz. Sizi böyle hiç yok yere ra -
yan ltalya • Habet davaıına kar- rmdan ileri gelmi~ olmasının da muhtemel olduğunu söylüyor - hatsız ettik ... Fakat sizinle ga -
ıı lnıiltere keain bir durum almıf" la ~ yet mühim bir mesele konuşaca-
t r. l 
ır. Baı:;bakan kendisinin böyle bir teşebbüsten haberi olmadıgw ını ğız... sterseniz bizi §U kaI"§tki 

Muaaolini kurum konaeyinin tek- -ır lokantada bekleyin. Biraz son • 
lif edeceği ,artları kabul etmediti ve Kondilisle aralarında bir ihtilaf bulunmadığını gazetecilere 
takdirde lnıilizler kurum miaakı· bildirmiştir. ra geliriz. 
nın on altıncı maddeaindeki müey· General Majarakis dün Başbakana verdiği bir raporda son ha- J enny alaya vurarak cevap 
yidelerin tatbikini iatiyorlar. lnıi- diseler üzerine bozulan Süel itaatin bir an evvel yerine getirilme verdi: 
liz diplomaaiai bu noktada tered- - Mühim iş! .. Mühim iı ! Siz 
düde yer venniyecek derecede •· si lazmıgeldiğini bildirmiştr. d bo üh' · l . d 
çık bir yol üzerinde yürümekte Kondilis ile arası açılarak parlimentodaki hadisede yaralanan e yuna m ım 11 er Petm e-, 
olduğundan Sir Samuel Hoare'ın General Panayotakosun eski memuriyetine muadil olacak bir siniz. · 
kurum aaambleainde na11l bir Ji. süel enspektörlüğüne tayin edileceği söylenmektedir. Jenny bu sözleri söyledikten 
aan kullanacağı •,atı yukarı belli sonra derhal uzaklaştı.: Ve kar 
idi. Naaıl ki öyle oldu. lnıiliz Dıt K v s B k 1 ~ıdaki lokantaya girdi. 
Bakanı, lngilterenin kuruma olan G d · ı · s e .. a a n 1 g" ı . d . d baihhiını vazıh tekilde anlattı. • on 1 1 u 1 kı a am kendisinı a-rfa an 

Faka\. acaba Laval naaıl bir li- süzüyorlardı. Acaba oraya mı 
.. n kullanacaktı? İngiliz noktai Atina, 14 (Özel) - Başba - Bunlar merkezlerinin ismini girdi. Yoksa başka yere mi diye 
na zanna mı iltihak edecek, yok·· kan Çaldaris dün birçok süel ve "genoyda krallık taraf tar lığı bakıyorlardı. 

1 - Matmazel, size gayet mü-
him bir iş havale edeceğiz. Bu 
hem sizin hem bizim menfaati
miz icabıdır. Yalnız sıkı çalış -
mak ve hiç korkmamak lazımı 

J cnny meseleyi derhal idrak 
etmişti: 

Bunlar da kendisine casusluk 
teklif edeceklerdi. 

- Peki amma dedi. Bu iş na
musuma. haysiyetime dokunmı 
yacak ve beni tehlikeye solanı
yacak bir iş olmalı ... 

- Ondan yana merak etme -
yin. Y apacağmız iş gayet ba • 
aittir. Hem son zamanlarda iş· 
siz kaldığınızı da söylemişti -
niz bu it size biçilmiş kaftan ola 
caktır. 

- Vaziyeti bilmeden hiç ce
vap veremem. Evvela ıiz kimsi· 
niz? Birkaç saattir beraberiz . 
Beni bir sürü maceralar içine ıü 

rüklediniz ııri merak ve teces
süs saikaıile sizinle beraber do 
laştnn. Fakat kim olduğunu~a 
dair bir tek kelime söylcmedı • 
niz. Vakıa kabarada dansözüm 
amma öyle her rastgele işe bur 
numu 'sokamam .• Evvela kim ol 
duğunuzu söyleyin: 

Bunun üzerine sanşın adam 
soğuk bir tavırla cevap verdi: 

- Amerikan istihbarat da.ire 
si memurlanndan Parker ... 

Parkttr'in hususi bUrosunda 
Parker, bürosunda J enny'nin 

o kahvede gördüğü kasketli, a
dama hiç te benemiyordu. O zc· 
rinde gayet bii3ilk bir ciddiyet 
vardı. 

J enny'ye marı.ıken koltuklar
dan bir tanesini gösterdi. Vr. 
derhal söze başhyarak : 

[Arkaaı var] 

a ltalyayı koruyacak mı idi? sıyasal mahafile mensup kim - merkezi,, ismine tadil etmişler Genç kadının ne yaptığına i-
:;~j;~~n ~:·b:~tı:::~:n ·~a:~ i~: selerle konuşmuştur. Başbakan dir, kralcılar, Başbakanı mer. yice kanaat getirdikten ıonra Sovyet Konuklarımız Dün Geldi 
bu auale cevap verilmit delildir. otuz kadar Makedonya sayla - kezlerini ziyarete davet etmiş - içeri girdiler. 
Bay Laval'in nutku her iki tarafı vım evinde kabul etmiştir. Bun lerdir. Jenny pencerenin önüne o • [B. i tarafı 1 incidej 
da korumak aiyaaaaınm bir ıahe- dan sonra parlamento başkam Venizefos hUkOmet ve part· turmuş karşıki otelde ne olup 
Mri aayılabilir. Bafbakan hem ve birinci kolordunmı yeni ku • ne bittiğini seyrediyordu. z~rine ruaça "Safı celdiniz" yazılı t0nra TUrkiye pamuklu besini artık 
Franaaıun uluslar kun11DUna o- mandam General Papagos ile de başkanhOı istemiyor Aradan bir çeyrek, yirmi da • bilyUk bir levha asılmıttı. Sovyet he· ithal etmıyecek. kendiıi imal edecek-
lan ebedi ve ezeli bailamu bir Ö · yeti rıhtımda hükumet namını ilbay tir. Bu ıuretle ulu11l ekonomi bir ta· 
defa daha tekrar etti. Miaak neyi .uzun boylu konuşmalarda bu - Atina, 14 ( zel) - Venize • kika geçtı... Muhiddin Uıtündai, Ekonomi Bakan raf.an en kıaa bir aamanda pamuklu 
icap ettiriree yapacaiını aöyledi. lunmuştur. Söylendiğine göre los Sofulis'e gönderdiği bir mek İki adamdan hili ıea yok • Iıiı namına Türkofiı direktörü Mab· iatilcl&line kavqacak, diler taraftan 
Hem de ltalyaya hak verdi. Bu bu konuşmalarda genoyun yapı tupta partinin liderliğini bir da tu. mut Celil ve Sümer Bank namına cenif bir d6viı tasarrufu yapacaktır. 
nutkun akiılerinden de anlatıl•· lacağı v•kit alınacak tedbirler ha kabul etmiyeceğini şimdiden Nihayet yanın saat oldu. bankanın Istanbul fUhesi direktörü Kayıeri pamuklu bea kombinaaının, 
caiı üzere, Laval her tarafı mem· tetkik edilmiştir. demiş. ıonra ve hele Yunanistanda İki adam ortalarında Klark Muhip ile Sovyct Rusyanın Ankara teknik teçhizatı bakımından yalan 
nun etmek aiyaaaamda muvaffak K k 1 1 d ld kl krallık tekrar kurulursa bir da- olduğu halde otelden rıktılar. bliyük elçiıai Karahan Yolda§ karpla· prkta ve Balkanlarda ql yoktur. Te 
olmuıtur. oyu ra cı ar an o u an ~ nuılardır. Konuklarımızdan vapurdan ıitatının en mUbim lauıu Sovyctler· 

Ronuıdan ıelen bir haberde de- için parlamento açıldıktan son- ha hükumetin başına da geçmi- J enny'nin bulunduğu tarafa doğ çıktıktan ıonra 011 Bakanlık tarafın- den ahnmıf olan fabrika, en ileri ve 
niliyor ki: "Lanl'in aöylevi ıeniı ra kabineden ayrılan beş eski yeceğini yatmaktadır. ru ilerliyorlardı. dan kendilerine mihma.dar tayin e· en yeni teknikte mUcehhudir. Fab-
bir anlayıt hini ve miiaait bir aih· bakanla diğer birçok kralcı say CumhuriyetçHer genoya Genç kadını müthiş bir kor - dilen Feyıinin refıkatile ve otomobil· rikanın cecell «ttndüalil ~ıttır~~~ı 
niyetle karıılanmııtır . ., lavlar Çaldarisi ziyaret ederek ku almıştı: Ya Klark'la ka111 • terle Perapalaı o.eline ıitmitlerdit. amele mikdarı takriben Us bın ır 

Diğer taraftan Londradaıı t•· kendilerinin amacı Yunanistan- hazırlamyorlar laştığı zaman onunla olan ah • Sovyet heyeti erklnı otelde bir mild· Uç et;-..Je çılıttılı dman 
1 b. t ı f d tL '--- Ö b 1 - d d•t ı"ıti"rahat ederek a~ıe yemeklerini i ... i aded; dart bin bet yi1z olacaktır. en •r e sr• • nu •• _..,, n- d k ıı - k k lma Atin~ 14 ( zel) - Ayrı~ık ap ıgı mey ana çıkarsa?... ~ 6 :sY "d •iliz payıtahtında buaule ıelen a ra ıgın te rar uru 11 ..., • ~h yemisler ve öfleden sonra vali Muhid Bunların &ileleritH ve diğer ı are un· 
intıbaı §Öyle kardediyor: "Reami fikrinin kuvvetlenmesi olduğu- cumuriyetçi partıler genoya a Ya bu adamlar hakikaten din Uıtündatı makamında siyaret et surlarını da h ... ba katanak Kayseri-
mahafil, Lival'in Franaanm ulua- nu, Çaldarisin krallık lehinde zırlanrnak için kızgın hareketle Klark'ı değil de Jenny'yi anyor mitlerdir. Konuklarımı• dUn akşam b fabrikanın ıçılma11 dolayıtile, ıe· 
lar kurumu miaakına aadakatini beyanatta bulunmaeile artık a- re başlamışlardır. Sofulis, Ka • larsa... saat 17 de Ankara ekıpreaine bağlı- ill on bin fazla nilfua akmıt ola
yeni battan teyit ebnelinden ve ralarında hiçbir suitefehhüm kal fandaris, Milonas, Papaandreu Onun için buradan kaçup kur nan huıuıl bir vagonla Ankarayı ha- cak.ır. Sanayi proırarru me~ek~t~ 
nutkun Fran11z ve lnailiz tezleri 1 ket" dol · t talmak isti u. telııetitttit" Jentk. He~fie earlilfte S.V alnı& -sanayi ~uu kurma a ~• -
arasında tam bbi~r~m=u:ta~b!:a~ka~t"'re:~hmmta~d~ımğ~ın~ıny~e!\TikraTıb~in~eP.yfae~g~irm?1ek~e~·1-ımrı·~em~~erit:ı~J ~~a~J:!J?::·:• ~~"'"'u~ı~~~~:X~~:•. ~,......._...., .. .-...,. • ._...,plilliflh=~~lifıe;l~lflll'flil-.ıMıJIWfllill~~~IQ~~ ıftWuaunpa da 

-ca&t •WMi •• .. ~ - ın ısamıru icaıp Bu partilere mensup bulunan sıvıştı mı artık tehlike kalma • ra an ° at ta n araya tm ıt r. lınna "!tire 
(l' edecek bir harekette bulunma _ b"" ·· k" l l Sovyet heyeti bu sabah Ankarayı vi- makul bir dağılıtını temin ediyor. Sa 

ır.,, utun es ı say av ar ve ayan mış demekti. Fakat bu takdir • stl olacak ve istasyonda Ekonomi Ba nayi, nüfus bolluğu getirir. TUrlriye 
Bay laval, her iki tarafı da !arının da ihtimal dahilinde ol- üyeleri telgraflarla Atinaya de bütün ipin ucunu bırakmış kanı Celal Bayar, Sümer Bank Genel aanayiletirken sanayie liır:ım olan kol 

memnun etmit amma, Franaanm madıgw mı söylemişlerdir. ragw nlm 1 d ol k b"t.. 1 k · o· k ır •• N 11 h E D · 1 • kuvvetini yaratmıt olacaktır. bir ltalya • Habet davaaı kartıım. :s ış ar ır. aca , sonra u un casus u ış ıre turu uru a sat, ı§ ıı erı 
da Ulualar Kuıtunu miaakımn mü- lerine yeniden başlamak mecbu Bakanlıiı namına Ferruh Ankara il· 
eyyidelerini tatbik etmeie karar T · ı f f 5 6 6 k 1 f riyetinde kalacaktı. Bu çok bay ve ıarbayı ile emniyet direktörü 
•erip vermedifini kesin olarak ayyare 1 e saa e i ome re müşküldü... tarafmdan karıılanacaktır. 
aöylememiıtir. _ İyisi mi, cesareti elden bı Bu alqam Ekonomi Bakanlığı An. 

Fraımz Batbakanmm tÖylm Los Angelos, 14 A.A. - Zengin sinema ıenİıayedarlarından rakmamh ve vaziyete hikiın kara Palasta heyet ıerefine bir ziya· 
hiae ltalya • Habet davaamın bal· Howord Hugıhes, saatte vasati 566 kilometre katetmek suretile fet verecek ve gece saat 24 de diğer 
li İ.-İb L-n•i yol ~~-en'nde viiru""n· k d"' k k olmağa çalışmalı! davetlilerle birlikte huıuıt bir trenle ... na ııa - ,_ uça unya re orunu ınnıştır. o· d"' .. d"' 
melde oldujunu anlatımı olmaıı T ıye U§Un u... Kayseriye hareket edilecektir.Fabrika 
dolayıailedir ki dikkate ıayandır. an - Bundan evvelki rekor saatte SOS kilometre ile Fransız İki adam ve Klark lokanta ~ ıun açılıı törni yarm ubah tam aaat 
Bay Laval demittir ki: "Betler ko- tayyarecilerinden Delmotte'a aid bulunuyordu. nın önünden geçtiler ve uzak - 10 da yapılacaktır. Batbakan lımet 
ıniteainde ulualar aoayeteainin aza- lac::t ı lnönU bazı itleri dolayııile bu tören-

A 1 :r ı ar... d ...... 1 ..,..., lh • • ,_ ö i 
•mclan oı- cliter bir devletin hu- rsıulusal lran yat Hltlerln sByfevl tı..isi de genr kadını "'özleri • e uu una-,.aca •• ıçın açı.., t ren. 
kuka bükümraniai ile kabili telif ~ ~ 1111 ni Ekonomi Bakanı CeW lar-r yapa 
olma11 niabetinde ltalyanın nıetru Kongresinde Nüremberg, 14 A.A. - Hit - l~ selamlamışlar ve Klark'a hiç caktır. Açdıı törenine lıtanbuldan da 
lıaklannı tatmin edecek mahiyet. ler elli bin Hitlerci gencinin ö- bır şey hissettirmemişlerdi... vetli bulunan aent Ye pnteeller için 
teki bütün teklifleri tetkik ediyo- Moskova, 14 A.A. - Arsıulu nünde büyük bir söylev vererek Bu ne demekti? bu ubab saat 10 u 10 ıeçe huıual blr 
ruz.,, sal İraniyat kongresindeki gençliğin çok kuvvetli olması Ne derneğe bunlar genç ada- tren Haydarpapdan Kayıeriye bare-

Bay Laval bu aözlerile, kapalı Türk delegeleri ilim doğu ensti lüzumunu bildirmiştir. mı alıp götürüyorlardı? ket edecektir. 
hir oda içinde çalıtan betler ko- tüsünü gezmişlerdir. Türk ve Jenny beş dakika on dakika Kayseri febrlkaaının u 'uıal 
miıyonunun m ... iaini küçük bir S k 1 S bekledi... Nihayet ikı" adamdan d k Jt 
pencereden bise söatermit olu- ovyet şar çı an ovyet ve K U ç U K H AR i C 

1 
ekonom e unemı 

yor- A. Ş. E. Türk i?imenleri arasındaki bağ kısa boylu sarışın olanı lokan • Kayseri pamuklu komblnaaı, bet 

Yabancı ülkelerde 
Bulunan Almanlar 

Nuremberg, 14 A.A.- Ya • 
hancı ülkelerdeki Alman bir -
likleri delegelerinin yapukları 
toplantıda Hitler, yabancı ülke 
lerde bulunan bütün Almanları 
kendilerini Alman ulusal birli
ği üyesinden addetmeğe çağır
mıştır. 

Hess, delegeleri yeni Alman
ya için saygı istemek hakkını 
haiz oldukları gibi, misafiri bu
lundukları ülkelerin kanunları
na da saygı göstermeğe davet 
etmiştir. 

Törenin sonunda delegeler, 
Führer'e baynhk (sadakat) ye
mini etmi,lerdir. 

Pirede yeni askerler 
Atina, 14 (Özel) - Tripoliı 

ve Navpliyo'daki alayların bir
çok taburlan dün buraya gel -
nıişler ve Pirede kararglh kur
nıuşlardır. Bu taburlann terhis 
edilen Makedonya hudut asker
lerinin yerine gönderilecekleri 
bunun hilafına çrkan yayıntıla • 
rrn aslı olmadığı tebliğ edilmiş 
tir. 

lan kuvvetlendirmek meıelesi- H A B E R L E R tadan içeri girdi: senelik sanayi proırarıu mucibince 
ni görütmiişlerdir. "fürkilimen - Affedersiniz Matmazel! Sümer BınlcJn kurduğu ve pllnda 
leri enstitüsünün faaliyetine, ki • Hyde-Park, 14 (Nevyork) (A. dedi. Sizi beklettik. Fakat rok Bakırköy Bea fabrikasından aonra 

A.) - Jeneral Jhonaon, dün Cumur- ""h" ;of' • J t ti"' :ı.· · f b k d taplanna ka-ı büyük bir ı'lgı' .. , mu ım bir iş çıktı. Arkadacı - lf e meye aç •' uı.ıncı ı rı ·a ır. ·.. batkaru Rooıevelt ile ıörüttükten aon ~ 
göstermişler ve Türk tarihi ku r~ bu ay sonunda ''Nevyork yardım mm bir adamda mühim miktar- 33 bin iğ ve bin ıeksen tezg hla 
rumunun çıkardığı Türk tarihi itleri teıkilitı" direktörlüğilnden çe- da alacağı vardı. Çoktanberi ~ mücehhez olan fabrikanın senelik ıma 

· 1 d b' · · ı..iJeceıi'ini aöyl~i•tir. nu gözd kayb tm' t" B' t"' 1'tı SO milyon metre bezdir. Senclık nın en son sayı ann an ınnı f" & --, en e ış L ır ur nrfedeceği pamuk mikdarı bet mil -
enstitüye hediye etmişlerdir. • Panama, H (A.A.) - Panama· lü izini bulamıyordu. Bugün yol yon kilodan fazladır. Bu aarfiyatı bu· 

ltalyada Arapça telsiz 
neşr yab 

Londra, 14 A.A. - Daily Te
legraph gazetesine göre, İngil
tere Drş Bakanlığı Bari telsiz 
istasyonunun, arapça neşriyat -
ta bulunmasını İtalyan büyük 
elçiliği nezdinde resmen protes 
to etmi~tir. 

Bu neşriyat, İngiltere aley -
hinde telakki edilmektedir. 

MUlteciler meselesl 
Cenvre, 14 A.A. - Asamble. 

nin 6 ıncı komisyonu, de Vale -
ra'nın başkanlığında toplanmış 
ve Norveç delegesinin, Nansen 
ofiei yerine mülteciler için Ce -
nevrede merkezi bir tetkilit vü 
cude getirilmesi hakkındaki tek 
lifini dinlemistir. 

Bu proje, 15 üyeden mürek. 
kep bir tali komiteye verilmiş
tir. Tali komite, bilihara bir ra 
por hanrlıyacaktır. 

dan gelip Davide'e giden 3 motörlü da ld"k B'ld' - · · gib' rasge ı . ı ıgmız ı ıünkü vasati pamuk fiyatile kıymet • bir uçak, ormana düımügtUr. içinde- k 
ki 6 yolcu ile pilot ölmUılerdir. ar asından gittik... lendirinek ve bu fiyatı ela sabit far· 

• Varıova, 14 (A.A.) _ Anıulu· - Peki buldunuz amma pa • ıedenek fabrikanın iılemeye bati•· 
sal meteoroloji konferansı çalııması- ralan alabilecek misiniz?.. maaile köy clconomiaine, pamuk a1ınu 
nı bitirmiştir. Konferanı, hav~ müna- - Bakalım ... Bir defa adresi- için iki milyon liradan fazlı para, ya-
kalatının emniyetine nezaret için bir · 1 1 "k .. h d n: alım kabiliyeti akacakbr. KlSylüde 

nı a a ım, ı ametga a rapte e • alım kabiliyetinin yükaelmeıi, endilı-cihan meteoroloji konseyinin ihdası - l" d k .. f" I ım, o a a ı .•• tri mallarının ut .. ının yülcselmeaine na karar vermİ§tİr. J "':'" 
eany sarışın adamın gözle- tekabül eder. Köylü alım abiliyeti-

H 1 N Ç 1 
Olttıyacvl•rıtnıaın ae11lrı. talıip el· 
tiltleri "Ahnoa Bileailı.. romanı 
euuellti gün bitti. Büyült aalnta ,... 
mcuy muharriri Edwar Wallace'rn 

H 1 N ÇI 
Adlı epiz der•c• laeyeconlı oe 6Ü· 
ul •Nrİni paartesinden itihar•n 
"Ahnoa Bileailr,,iıt telrilıa edildi
li aitanlanla olannafa batlı,.. 
caunıa. 

ri içine derin bir bakışla baktı, nin bu satııı hiç şüphniz dalı• dalıa 
bu bakıılarda zeki bir mina giz ekonominin diler kollarında d& tesi
li idi; halinde ıanki •• rini ıöıterecektir. Yalnız tek bir fab-

rikanın uluı ekônomiıinde yaptığı bu 
- Beni mi kandınyonunuz 1 geniı dalcalanına hareketine program 

Diyen bir eda vardı. mucibince klirulacak diğer fabrikala-
San§m adam tekrarladı: nn tnirlerini de illve edenek dıt pa 
- Ne o, inanmıyor musunuz? sarlarda malına müşteri bulamıyan 
- 1'ıanıyorum. .. Fakat bu it bulsa bile dUtUk fiyat alan tarım ek~ 

nomtıinin ve dolıyııile bUtUn uluaal 
bir alacak meselesine pek ben - ekonominin memlelcettekl endUıtri· 
zemiyor... letmeden temin edeceii fayda kendi

- Öyle iıe ne derneğe arka - lifinden anlatılır. 
smdan •ittik? Kayseri pamuklu kombinau, bet 

- Orasını bilemem. Yalnız senelik endüıtri proırammm ·uand İf 
siz sakın polis olmıyasınxz... leme~e batlıyan fabrikaaıdır. Fakat 

Genç adam batını önüne eğ J' bu fabrika batlıbafına ekonomik kal-
v kınrnanın kuvvetli bir mlnivel111 ola-

di. e: ktı K d"i Lt ca r. urulacak olan ı er pamuıro u 
- Bırakın bu bahsi 1 Sonra gö fabrikaları 11ra ile Bakırkay, Ereğli, 

riişürüz. Diyerek ,unlan ilave Nazilli, Malatya pamuklu kombinala
etti: ndır. Bu fabrikalar da kurulduktan 

Tarih Tetkik 
Heye i Sökede 

lzmir, 14 (Özel aytarımıs 
bildiriyor) - Türk tarihi tet -
kik kurumu Ertuğrul yatile bu 
sabah aaat ıekiıde buraya ıel 
di. 

Kurum üyeleri doğruca Al • 
sancak iıtaıyonuna indiler, ora 
dan hu•uıi bir otokarla Didim 
ve Milet harabelerini tetkik et
mek için &aileye (ittiler. Ak 
tam 18,30 da döndüler. 

Kurum üyeleri burad.ı üç gün 
kalacak ve Atatürk konağında 
konuklıyacaklardır. Bu arada 
Efez ve Bergama harabelerini 
de göreceklerdir. Belediye ya
rın onurlarına bir şölen veı ecel~ 
tır'. 

Çanal ka1ede ve Truvada 
Çanakkale 14 A.A. - Diın 

sabah Ertug~ ya ı ıle gelen 
Türk tarih kurumu heyeti Arı
burnu ve Anafartaları gezm1ş · 
tir. 

Buralardaki muharebelerde 
bulunmuş olan Tümgeneral Ga 
lip, heyete, İngilizlerin Çanak
kaleyi düıünnek maksadıyla 
Conkbayırına doğru yaptıkla -
n ilerleme hareketini Atatür • 
kün nasıl durdutunu bugün hi
li mevcut olan siperler \izerın • 
den anlatmqtır .• 

Bundan ıonra ulu önderin 
Türk tarihinde yilkaek ıtCref ve
ren karargahı hürmet ve min
netle ziyaret edilmiş, Trua yı· 
kılarında ilmi araştırmalar ya • 
pılmııtıt 

Şehre dönüılerinde heyet 
onuruna bir çay ıöleni verilmiı 
tir. 

Heyet saat 20 de lzmir'e ha
reket etmiş, ilbay ile tümkomu 
tanı, aaylavlar ve seçkin bir ka· 
la balık taraf mdan utur1anmq • 
tır. 



6 .. ......_..._.. ..... 
ETTE TAN 

Karısını 18 Yerinden Yara-~~=--ı .. Yıkılan Kopru 
layarak Oldüren Adam Gecikilmeden 

İzmir, 14 (Özel aytarımız bildiriyor) - Karısı Nesibeyi on 
sekiz yerinden bıçakla yaralryarak öldüren Abdullah adliyeye 
verilmiştir. 78 yaşındaki katil sorguya çekildiği zaman cinaye
ti itiraf etmiş, şunları anlatmıştır: 

"- Nesibe evvelce yanımda hizmetçi idi. Ölen karımın vasi
yeti üzerine kendisini nikahladım. İki çocuğumuz oldu. Fakat 
Nesi be üç ay önce mahkemeye müracaat ederek ayrılmamızı 
istedi. O vakittenberi beni: eve almıyor, kahve köşelerinde yat
tI}iiğa mecbur bırakıyordu. Eski karımdan olan büyük oğlumla 
eVlenmek yollarını aradığını duydum. Bu beni çileden çıkardı. 
Anahtarla kapıyı açarak sabaha karşı eve girdim. Önce boğazı
na sarıldım. Sonra bıçağı çekerek vurmağa başladım. Öldüğü
ne kanaat getirdikten sonra bıçağı sapladığım yerde bıraktım." 

Soru hakimliği katili tevkif etmiştir. T,,ı..ı..;ır::ıt::ı rle.v::ım e.nil
mektedir. 

Karakolda Düşüp Öldü 
· :Adana, 14 (Özel aytarımız bildiriyor) - Adananın Agçames

cit mahallesinden Yusufla Kilise köyünden arabacı Ahmet 
ehemmiyetsiz bir meseleden kavgaya tutuşmuşlar, o sırada ci
vardan geçen bir polis memuru kendilerini yakalıyarak karako
la götürmüştür. Yusuf, karakolda da tehditlerine devam etmiş, 
arkadaşının üzerine hücuma kalkışmıştır. Bundan korkan Ah
met birdenbire kalp sektesinden düşüp ölmüştür. Hadiseye ad-
liye el koymuş, tahkikata başlanmıştır. . 

Sivas Barajı Dün Açlldı 
~ıvas 14, (Özel aytarımız bildiriyor) - Urayın yaptırdığı ba· 

ra1 ?ugün büyük törenle açılmıştır. Törende Şarbay Hüseyin 
Velı Gürlebük bir söylev vermiştir. Baraj, 24 saatte bir boşala
bileceği gibi, Mmdar ırmağının bırakacağı fena maddeleri Kı
~ılırmağa kadar sürükliyecektir. Açılma töreninde ilbay, bara
Jın kapısındaki kurdelayı iyi temennilerle kesmistir. Yeni ba
raj, Sıvasın büyük bir eksiğini giderecektir. 

Urayin Hazırladığı Modeller 
. Sı~as 14, (Özel aytarırnız bildiriyor) - Çarşafın menedilmesi. 

üzenne Sıvas U rayı yerli gre bezden ucuz manto modelleri ha
z!rlat~ıştır .. Modeller, uray üyeleri tarafından da beğenilmiş
tır. Cumhurı~et Bayramına kadar bütün Srvas kadınlan çarşa
fı atmış bulunacaklardır. Yeni modeller, her tarafa yayılmıştır. 

Göçmen ~vleri Tamamlanıyor 
. Çanakk~le 14, (Özel .~ytarnnız bildiriyor) - Göçmen işle

rı etra~mda~ı ça~ış~::ı~ar on:~ıe d~vam etme~tedir. tıselerde 
yerleştırme ışlen bıtırılmek uzeredır. Tarla, pulluk verilen göç-
menlere bu ay içinde çift öküzü de dağıtrlacak, kıştan önce yer
leştirilmeleri ve yetiştirici duruma getirilmeleri temin edile
cektir. 

Turhalda ilk Pancar ürünü 
Tokat 14, (Özel aytarımız bildiriyor) - Turhal Şeker Fabri

kasında yeni yılın ilk şeker ürünü işlenmeğe başlanmıştır. Aşa
ğıdaki resim yeni ürünün fabrikaya törenle alınışım göstermek
tedir. 

~ ... ,-.....,,.,--~-----· -..------··--
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Yenilenmelidir 
Karamürsel aytarımız yazıyor: 
"Karamürsel - Yalova yolu ü

zerinde büyük bir köprü vardır. 
Y alakclere adı verilen bu köprü, 
sürekli yağmur ve sellerin tesiri 
ile yıkılmıştır. Y alovadan Kara
mürsele gelen otobüsler ve diğer 
nakil vasıtaları bu yüz:den büyük 
güçlük çekmeğe bCl§lamışlardır. 

Kışın yaklaşrncuı, otobüsçüleri 
büsbütün endişeye düşürmektedir. 
Nakil vasıtaları için olduğu ka· 
dar, gece geçen yolcular için de 
tehlikeli bir vaziyet doğuran bu 
aksaklık giderilmelidir. Ayni yere 
yapılacak muvakkat ve tahta bir 
köprü ile bu ihtiyaç karşılanabi
lir. ilgililerin dikkatini çekeriz.,, ............... _ 
izmirde kanii bir 
Hid.se oldu 

Kanlı hadisenin kahramanları 
Rasim ile arkada§ı Süleyman 

Izmir 14, (Ozel aytarımız bildiri-
yor) - Tepecikte kanlı bir hadise ol
muştur: 

Rasim, Abbas ve kardeşi Rıza is
minde üç kişi ebemmiyetsii bir mese
le yüzünden kavgaya tutuşmuşlar, Ra
sim Abbası bıçakla yarahyarak öl -
dürmijştür. Işe Rasimin komşusu Sü
leyman da karışmış, maktul Abbaı;m 
kardeşi Rızayı ve bir diğer arkadaşı· 
nx ağırca yaralamıştır. Katiller yaka
lanarak adliyeye verilmişlerdir. 
L! y 

• Söke, (Tan) - Ilbay Ozdemir 
Günday bu hafta ilçemiz köylerinde 
incelemelerde bulunmuştur. Atbur
gazında köylüye dağıtılan arazi işini 
tetkik eden ilbay gezisini diğer ka
munlara ve köylere kadar uzatmıştır. 

• Kütahya, (Tan) - Mülkiye 
müfettişlerinden Orhan Sami ve Mu
zaffer idarei hususiyenin ve beledi
yenin yıllık teftişlerini bitirmek üze
redirler. 

• M. Kemalpaşa, (Tan) - Genı;
ler İdman Birliği klübü başkam Mü
nif Çetin isetifa etmiş, yerine kurul 
üyelerinden İsmail seçilmiştir. 

• Foto muhabiri Cemalle defter
dar Şerefin kızı Muallanın evlen
eme töreni Yozgat Halkevi salonun
da yapılmıştır. Her iki tarafa saa
ıdet dileriz. 

• Biga, (Tan) - Biga kazası, iyi 
cins hayvan yetiştirmekle bölgede 
ün almıştır. Her yıl devletçe yolla· 
nan temiz kanlı aygırların sayesinde 
bu sahada çok iyi sonuçlar alınmış-
tır. 

hşına baktr. İlk önce Fazıl ki- kalsın: 
lide anahtarım soktu, oradaki - Aman Allabım, deli olaca-

No.120 

işyar da anahtarını soktu, kasa- ğım ! .. 
nm kapağı açıldı. İşyar, zayıf, Diye bir çığlık atacaktı. lçe-

Etem Izzet BENICE ufaktefek yapılı, esmere kaçan, ride deste deste banknotlar, bir 
YOSMA! 
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TEKNIK MATLAR 

Şaha karşı şah ve iki fil-Çıplak bir 
şah,bir şah ve iki fil tarafından ancak 
köse hanelerinden birinde mat edi
lehllir. Şu noktaları hatırda tutmak 
lazımdır: 

1 - Filler, biribiri ardına çapraz 
yolları keseceklerdir. 

2 - Parti sonuna doğru Şah kö
şeye sıkıştırılacaktır. 

3 - Arazi kaybetmekten ve Pat'a 
düşmekten kaçılacaktır. 

4 - Mat, kösedeki haneye hükme
den fil ile yapılır. 

(Şeki 11) 

Şimdi (Sekil 1) i ve hareketleri 
takip ediniz: 

1. Ffl - h3 Şe8 - d8 
2. Fcl - f4 Şd8 - e7 
3. Şel - f2 Şe7 - f6 
4. Şf2 - f3 Şf6 - e7 
5. Fh3 - fS Şe7 - f6 
6. Şf3 - g4 Şf6 - e7 
7. Şg4 - g5 Şe7 - d8 
8. Şg5 - f6 şµs - e8 
9. Ef4 - c7 Şe8 - f8 
10. Ef5 - d7 Şf8 - g8 
11. Şf6 - g6 Şg8 - h8 (f8 

hanesine de gitse 14 cü 
hamlede mat olur.) 

12. Ft:.7 - d6 (Bunun yerine e6 
daki Fili oynasa Pat o
lur.) 

12... Şh8 - g8 
13. Fd7 - e6 + Şg8 - h8 
14. Fd6 - e5 Kiş ve mat. 
Şaha karşı şah, fil ve at - Çıplak 

bir şahı şah, fil ve atla mat etmek 
biraz güç olmakla beraber en fazla 
otuz altı hamlede kabildir. Bunun 
için şunları hatırda tutmak lazım
dır: 

1 - Mat, ancak filin rengindeki 
lr~Qo .h::ı.nAlPrinb u::ı. mb hiH,r

1
. 

2 - At, !hasım şaha fı ın rengı· 
nin aksi renkteki haneleri menet
melidir. Şimdi (Şekil 2) yi ve hare
ketleri takip ediniz. 

(Şekil 2) 

1. AgS - f7+ - Şh8 - g8 
2. Ff5 - e4 Şg8 - ·f8 
3. Fe4 - h7 Şf8 - e8 
4. Af7 - e5 Şe8 - f8 
5. AeS - d?+ Şf8 - e8 
6. Şf6 - e6 Şe8 - d8 
7. Şe6 - d6 Şd8 - e8 
8. Fh7 - g6+ Şe8 - d8 
9. Fg6 - f7 Şd8 - c8 
10. Ad7 - c5 Şc8 - d8 
11. Ac5 - b7+ Şd8 - c8 

15 -

KENDiKENDiMiZE ÇATI 

Esnafın Hilesi 
Eski Manakyan tipi tiyatrolarda, , "Uç aylık ma 

sık sık oynanan bir piyes vardı: Ari- yük sıkıntı çeki 
fin Hilesi!.. şiğimiz olması, 

Telif piyes yazanların yerinde ol- zı kayıt muamel 
sam, bugünün icaplarına en uygun bir riyor. Bu muam 
piyes adı düşünürken hatırıma ilk ön- müdürlüğünde 
ce şu gelirdi: Esnafın hilesi... Bin türlü müşkül 

''Arifin Hilesi" sanırsam bir kome- da da ayrıca sık 
di idi. "Esnafın hilesi" ise, kusursuz leri bir yoluna 
bir vodvil olabilir. Bir vodvil ki. Ba· den kurtarmak 1 
lıkpazarmdan başlıyarak, dükkanlar· Nöbetçi 
dan balıkçı tablalarına, yemişçi küfe-
lerine kadar bütün ahm satım yerle
rinde, gündüz, gece aktörleri ve se
yircileri hiç değişmeden oynanıyor. 

"Uzun yolcul 
kire geldik. A 
landı. Bir eczalı 
zımgeldi. Vakit 
du. Dört eczaha 
betçi olduğunu 
oldu. Sonra hiç 
bulamadık. Bir 
na dolaştık. No 
txrmak için ecz 
mak lazımdır? 

Esnafın hilesini, balıkçı dükkanın
da, kokmuş balıkları göz göre göre 
canlı diye yutarken, kasapta; keçi eti• 
ni halis kıvırcık niyetine pakete sar
dırırken, yemişçide bir kiloluk şefta
liyi, bir buçuk kilo parası vererek 
alırken, daha ne bileyim, nerede, na
sıl aldanarak, yutularak, kabullenir
ken doya doya seyredebilirsiniz. 

''Esnafın hilesi" belki, üçü beşi manası nedir ? 
aramıyacak varlıklı keseler için basit, dım." 
eğlenceli bir mevzu olmaktan ileri ge-
çemez. Fakat, gelirini giderine kıta
krt uydurmağa mecbur olanlar için, 
bir dram olmak istidadındadır. 

''Arifin Hilesi" ni, tiyatro repertu
varlarında artık göremiyoruz. Ne 
olur, birisi çıksa da şu "esnafın hile
si" nden bizi kurtarsa!. 

Salahaddin GÜNGÖR 

• KARi MEKTUPLARI 

Dört aydır ayhk alamıyan 
bir ö!)retmen 

"Uzun zamandır Edirne ve civarın
da öğretmenlik yapıyordum. son za
manlarda hastalanarak tedtvi için Is
tanbula geldim. Hastalığıma rağmen 
dört aylık maaşımı henüz alamadım. 
Ailemi ve kardeşlerimi geçindirmek 
vaziyetindeyim. Uzunköprü Hususi 
Muhasebesine yaptığım müracaatler 
neticesiz kaldı. Alakadarların dikka
tini çelmenizi rica ederim. 

Uzunköprü Oğretmenlerinden 
Mikail Tuncel 

40 senedir tamir görmiyen 
bir cadde 

Tacettin isminde bir okuyucumuz 
gönderdiği mektupta diyor ki: 

"Büyük Selim Paşa caddesi, Üskü
dar ile Kadıköy ve Haydarpaşa ara
sında en kestirme cadde olduğu için 
yolcusu çoktur. Fakat bu yol, Elma-
~.s'!r~.~~C:..~~!~1:azi_ b~_ruları fö§~nd~· 
görmemiştir. Usküdar llçebaymdan 
himmetini bekliyoruz." 

Üç ayhklarm tevziatındaki 
gUçlUkler 

Eşref isminde bir mütekait matba
amıza gelerek şu şikayette bulundu: 

12. Şd6 - c6 Şc8 - bS 
13. Şc6 - b6 Şb8 - cS 
14. Ff7 - e6+ - Şc8 - b8 
15. Fe6 - 67 Şb8 - a8 
16. Ab7 - c5 Şa8 - b8 
17. AcS - a6+ Şb8 - a8 
18. F67 - c6 Kiş ve Mat. 
Yahut dördüncü hamlede karalar 

e8 hanesindeki şahı dS hanesine oy

nadığı takdirde: 
5. Şf6 - e6 
6. AeS - d7 
7. Fh7 - d31 
8. Ed3 - e4 
9. Şe6 - d6 
10. Fe4 - g6+ 

ŞdS - c7 
Şc7 - c6 
Şc6 - c7 

Sc7 - d8 
Şds - e8 

Şe8 - d8 
11. Fg6 - f7 
Bundan sonra yukardaki ilk mi-

salde gösterilen varyantın tatbikile 
18 inci hamlede mat yapılır. 

• Ali Ozbek 
deren okuyucu 

Bahsettiğiniz 
doğruya bulund 
büyük mülkiye 

• Ankarada 
Bu tecrübe il 

t.atbik edilecekt. 
hareketlerine te 
tedir. 

UskUda 
geniş 

Usküdar iskel 
letilmesi için · 
yordu. Fakat, 
tülmesi ve bura 
prlabilmesi için, 1 
nan bir adanın 
si lazımgelmekt 
bütçede tahsisa 
cek yıl burada ç 
tır. Usküdar 
hatlarının da ye 

Şayet B 
Olsaydı 

Londra, 14 
banş lehind 
levde, demişt 

"Başbakan 
min teslihat 
kesin olarak 
~rtQfıkaUah1 
bu hareketi t 
söylemek içi 
dim.,, 
"Süveyş k 

ve saire gibi 
sal bir kontr 
üere, uluslar 
mesi icab e 
uçak alanları 
şeyin yapılın 
bildirirdim. 
bütün iptidai 
ulusal bir teş 
lidir. Hindis 
lar sosyetesi 
lerini seçme 
bir örgenliğ 
lar. 

Ben, bu 
lusları bekle 
dim. Eğer, 
emperyali 
vazgeçmek 
rak karar v 
!uslar onun 
edeceklerdir 

Diyordu. Birden güneş yü
zünün rengi menekşe moru gibi 
koyulaştı, kaşları çatıldı, sesi 
katıldı, doktora döndü: 

verdi. Güney bu paketleri de ka
saya koyduktan sonra: 

- Şimdi bana da bir kasa 
alacaksın. 

Burada b" 
ğa kalkışma 

Haydi art 
muz. 

saçları biraz ağarmış, orta yaş- yığın tahvilat, bir yığın beyaz 
edebiliyordu. Fazıl, Cemal ile ı k k 1 ı b · d torba vardı. Hemen torbanın 
rok konuşmadı. Biribirlerinin ı, yumşa onuşuş u, çe e 1 u-

- Fazıl bütün foyan artık 
meydana çıktı. Sen benim ko -
cam değil, düşmanımmışsm !. 

Dedi. Doktor şaşırdı, çırpın
dı, kekeliye kekelive: 

Dedi. Bu, tabii, durgun bir 
söyleniş değil, en k e s i n bir 
emirdi. Doktor, mırıltı halin
de: 

Son par 
Kasayı ki 
Güney: 
-Bütün 

':f - ruşlu ı'nce kı.bar bı"r adam 1 ı bı·rı·ne saldırdı, dışarrya çektı·, 
nasıl olduklarım sordular, Ce- ' ' .... · 

Kasayı açar açmaz çekildi. Gü- içine baktı: 
mal: ney hemen doktoru itti. - Altın liralar!. 

- Çoktandır görilrımiivordu- - Dur, ilk önden içine ben / Diye keskin bir ses çıkardı. 
nuz?. bakacağım. İçinde en dayanılmaz ~cıdan 

Dedi, doktor: Doktorun eli ayağı titriyor- en yukarı sevince fırlıyanlarm 
- Hastaydım.. du. Ne Güney'e, ne kasaya ba- şenliği, hafifliği vardı. Buna: 
Karşılığını verdi, doğru ka- kamıyor, oradan kaçmak, başı- - Buğday ambarına düşmüş 

ı;asına gitti. Güney keyifli idi. na, beynine saldıran, kendisini aç tavuk. 
İçinden: kıvrım kıvrım kıvrandıran sızı- Sevinci de denebilirdi. Tıpkı 

- Okay Cemal.. Yoksa beni dan kurtulmak istiyordu. Şa- öyle seviniyor, ellerini çırpa çır-
mahvedebilirdin ! kakların~~n yukarıya bükülen pa seviniyor, üstüste: .,,.. 

Diyor, ilk kere girdiği kasa ve beynını deşecek gibi sapla- - Altmlar .. 
bölümünü dikkatle seyrediyor- nan ok gibi, yel gibi bir ağrı ba- Ah ne güzel, sarı sarı!. 
du. Bankaya gelmiş, Cemal'le şma saplanmıştı. Diye söyleniyor, torbanın bi-

N .. ? - ıçın .. 
Neden?. 
Diyecek oldu. ...... ........ y uunla

rı dinlemiyor bile, kendisi söy
lüyordu: 

- N ekadar aldanmışım!. 
Bu ne hayınlık böyle .. 
İnsan bu paraları karısından 

nasıl saklar?. ı 
Bu bana dostluk değ-il, düş

manlık. 
Ve sordu: 
- Öteldeki p ... )· 

1 

tın?. 
- Yannnda .. 
- Ver onları da .. 
Doktor, aptal, hımbıl, irade-

- Ne yapacaksın kasayı?. 
İşte kasa .. 
Diye söylenirken o kesti, at

tı: 

- Bu paraların hepsi benim 
olacak. Bunlar senin elindey
ken ben rahat edemem. Bunlar 
benim birinci düşmanım, sen 
ikincisi. Bunların senin elin
deyken bana her türlü kötülü
ğü yapabilirsin. Beni ihmal 
edersin, üzerime evlenirsin, 
metres tutarsın. İstediğin ka
dına tutulursun. Akla fikre ge
len her şeyi yapabilirsin. He
men bunları benim üzerime çe
virteceksin ! 

Doktor son bir direnme ve 

sen misin? 
Der gibi l 

lm yüzüne 
onu eritecek 
nın bütün 
açıyordu. B 
mahalle çocı 

- Ben ça 
rum. Duru{ 
açtırma. Şu 
kalım. Yok: 
kepaze olun 

Doktor pc: 
türmüş: 

- Sus .. s 
Derken, ( 

bir sesle sö: 
Kasa 

konuşmuş, buraya girememiş, Güney baştanbaşa ve göz göz rini eline alıyor, öbürünü bıra
geri dönmüştü. Şimdi kutu ku- sıralanan bu kasa duvarıntn or- kıyordu. Bu sevinç sarhoşluğu 
tu, numaralı, duvar gibi dört tasında kendi boyundan yukarı uzun sürmedi. Hemen kendisi
yana yükselmiş kasaları, kapı- düşen doktorun kasasımn içini ni topladı. İçinden bir ses san-
1~~T t~u~~l.ftL-.._..ı,~"l'l"llALaro-r,.._..,,._J~.A.----t.-:_..,.;...._,~rtt1· n...cK.::L!Z.IL'~·~U.....ı....;~~~~-------------------....L..-..:.._,:_.ı.....-...-. ...... ~--:ı...-._ı_,,__,..,._J,._~--1-l..._,~~....L;_.,.I_ ...... ,.;.,u..ı_......_,,k..t. ___ ~~L..Il~~..ı...._;_. 
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DORDUNCU BALKAN GÜREŞLERi Yunan ve Yugoslav matbuatının 
Balkan oyunlarının sonuçları etrafın
da kopardıkları münakaşa hala bütün 
şiddetile devam etmektedir. Yunanlı
lar neticeyi daha şimdiden kazanmış 
gibi konuşmakta, buna karşılık Yu
goslavlar daha aşağıdan almaktadır. 
Yugoslav gazeteleri, birinciliği Yu
nanhlann elinden almak için değil, 
Yunan gazetelerinin neşriyatını pek 
yüksekten buldukları için şiddetli 
şiddetli yazılar yazmaktadırlar. lstan 
bulda çarpışacak olan bu iki takımın, 
son seçmelerde vasıl oldukları dere -
celeri m\ıkayese için karilerimize ve
riyoruz: 

Dün Fenerbahçe stadırıda Balkan 
oyunları için atletlerimiz arasında 
seçme müsabakaları yapılmıştır. Bi -
rincilerin derecelerini aşağıya yazı • 
yoruz: Vapbğımız Aiti Müsabakadan Dördünü 

Tuşla, Bir ini Hükmen Kazandık 
100 metre Semih 10 9/ 10 
110 ,. Faik 16 3/ 10 
800 ,, Talip 2.4 6/ 10 
Gülle İrfan 13 m. 31 

Dördüncü Balkan güreşleri dün 
"I'aksim stadında dört beş bin seyirci 
Önünde parlak merasimle açıldı, ilk 
devre programındaki 14 müsabaka bil 
}'Ük bir intizamla neticelendirildi. 
Dünkü güreşler gerek organizasyon, 
gerek spor noktalarından lehimize 
&eçtiği için hakkiyle övünebiliriz. 

Stadm manzarası 
Daha stada girer girmez, atadın ha

li ve manzarası büyük bir günde ol
duğumuzu anlatıyordu. işi olmayan
lann ringin etrafını doldurmaması i
çin federasyonun çok isabetli bir dü
ıünce ile yalnız alakadarlara dağıttığı 
rozetle ringin bulun'duğu sahaya gir
dim. Ortada, evvelce yazdığımız gibi 
8x8 metreye çıkarılmıJ güreş minde
ri, üstünde güreşecek ağırlıklan yıl
ll'ladan taşıyacağını gösteren bir va
karla bekliyor. Şöyle bir bakındım : 
Balkon, iki tribün, ringin ön tarafına 
yapılmış numaralı ve hususi yerler 
tıklım tıklım dolu. Ringin iki ':arafın
da yan hakemlerinin sandalyeleri ve 
Önlerinde verilecek hükümlerin işaret 
leri olan kırmızı, yeşil ve beyaz lev
haların bulunduğu birer kutu ... Rin
gin arka tarafında hakemlerin uzun 
rnasası, mikrofon ve uzaklard;ı hopar
lörler. Hakemlerin sağ tarafında ga
tetecilerin masaları ve bütün bunların 
en gerisinde seyircilerin tam kar-şısın 
tla altısı bir boyda ve biri daha uzı.ın 
yedi direk. Direklerde alfabe sırasile 
Arnavut, Bulgar, Romen, Türk, Yu
goslav, Yunan bayrakları, bunların or 
tasında da beyaz zemin üzerine mavi, 
•arı, siyah, kırmızı, yeşil renkte biri
birine geçmiş beş halka taşıyan Bal
kan oyunları bayrağı y~.nyana süzülü 
yorlar. Esen rüzgar, hareketlere isti
kamet veren bir dostluk havası halin
de bu bayraklara tek bir bayrak imiş
ler gibi hep ayni istikameti veriyor; 
ne güzel şey: Balkan Birliği, Balkan 
dostluğu. 

Merasim başhyor 
Saat on beti biıraz geçe bir allatttr 

ltoptu. Gürq takımları öade bayrak
ları tildııii ı..J.l,.: Ü. • - - ""9 .. 

tn aflfiöa
1

ulusal takımımız sahaya 
çıktılar ve ringin etrafına sıralandı
lar. istiklal marşımız ayakta dinlen
dikten sonra, Balkan marşı çalındı. 11-
ba y muavini Btikneddinin dördüncü 
Balkan güreşlerini açacağı bildirildi. 
Rükneddin ringe çıkarak Balk.m ulu
•u ve sporcularının dostluğundan hah 
aeden kısa, fakat veciz bir söylevle, 
:Balkan gürcılerini açtı. Açılıştan son
ra sırasile Bulgar, Rom..nya, Yugos
lav ve Yunan kafile başkanlan ır.i.kro
fonun önüne gelerek, ayni dostlLk ve 
ıamimiyetten bahseden söylevl::rini 
~erdiler. Bulgar ve Yunan ba§kanl.t
rının sözlerini sonlarında türl:çe ola
rak, ''Yaşasın Türkiye Cümuriyeti" 
diye bitirmeleri şiddetli alkışhr1a kar 
ıılandı. Her başkan, söykvlerir.den 
sonra güreş federasyonumuza birer 
hediye verdiler. Romanyalılar bir bay 
rak, Bulgarlar zarif bir kupa, Yugos
hı.vlar iki güreşçi taşıyan ~ronz bil· 
yük bir madalye yerleştirilmiş · mer
tner bir plak, Yunanlılar büyük bir 
kutu içinde eski Yunanlılar zamanın
da bir güreşi gösteren kabartma bir 
ıanat eseri verdiler. Yunanlılar ayrı
ca güreş federasyonu başkanı Ah:nct 
Fetkeri ile Balkan güreş kongreleri 
başkam Bürhan Feleğe gümüş birer 
plak hediye ettiler. En son olarak 
Türk takımı namına Bürhan Felek gü 
zel bir söylev verdi ve söylevini: ' 'Ya 
fasın Balka, Birliği, Yaşasın Balkan 
een~liği,, diye bitirdi. 

Takdim merasimi 
Sıra güre§ takımlanmn takdimine 

gelmişti. Her ulusun ulusal marşları 
ayakta dinlenerek sıraslle Bulgar, Ro 
tnanya, Yugoslav, Yunan ve en son
da da ulusal takımımız alkışlar ara
sında halka takdim edildi. Merasim 
bittikten sonra takımlar çekildiler ve 
günün müsabakalarına başlandı. Dün 

Birini de 

100 m.- Yunan Frangudis (10,8), 
Yugoslav Kovaçiç (10,6). 

200 m.- Yunan Frangudis (22,4), 
Yugoslav Kovaçiç {22,4 ). 

400.- Yunanlı Mandikas (51,9), 
Yugoslav Çançiki (51,5). 

800 m. - Yunanlı Yorgakopulos 
(l,58,2), Yugoslav Mikhazi (2,01). 

1500 m. - Yunanlı Yorgakopuloı 
(4,13,1), Yogaslav Flas (4,13,4). 

5,000 m.- Yunanlı Arvanitiı 
(16,16), Yugoslav Brücan (15,48.6). 

10,000 m.-Yunanlı Gutis (33,48), 
Yugoslav Brücan (33,03,8). 

110 maniali - Yunanlı Mandikas 
(14,8), Yugoslav İvanoviç (15). 

400 m. manialı - Yunanlı Mandi-
kas (55), Yugoslav İvanoviç 
(55,03). 

Tek adım - Yunanlı Lambrakis 
(7,15), Yugoslav Novokaviı (6,89). 
Yüksek-Yunanlı Fantazis (1,75) 

Yugoslav Martini (1,83. 
Smk - Yunanlı Glengoz (31877), 

Yugoslav Buradoviç (3,50). 
Uç adım - Yunanlı Simeonidis 

(14,64), Yugoslav Nikiç (14,05). 
Disk - Yunanlı Sillas (48,74), 

Yugoslav Klent (44). 
Gülle - Yunanlı Floris (13,27), 

Yugoslav Kovaçeviç (14,84). 
Cirit - Yunan Papaorgiyo 

(58,45), Yugoslav Smejda (57,65). 
Çekiç - Yunanlı Dimitrapulos 

(45,47),Yugoslav Stepismik (47,85). 
Bu cetvelin ihtiva ettiği dereceler, 

seçmelerde alınan sonuçlardır. Atlet
lerin Balkan oyunlarında, bu nisbet
lerin üstüne çıkmaları pek muhtemel
dir. 

200 metre Raif 22 7 / 10 
Disk Veysi 44 m. 78 
Uzun atlama Hüseyin 6 m. 74 

Yugoslavlarm reisi de 
aramızda 

Yugoslav atletizm 'federasyonu re
isi U grinich bu sabahki ekspresle ls
tanbula gelecek ve misafirlere tahsis 
edilen Tokatliyan oteline inecektir. 

den 2 dakika 49 saniyede tuşla kazan 
dı. 

Sayı ile galibiyet 

ikinci müsabakada Nuri ile Roman 
yalı Kokos karşılaştılar. tık on daki
kada Nuri çok üstün güreşti. Ancak 
Romanyahyı yenemedi. Ikinci on da
kikada ikisi de yorulmuştu. Esasen 
hasmını tuşla yenemiyeceğini anlayan 
Nuri, Ankaralı Hüseyin gibi bir akı
bete uğramamak için sayı hesabile ka 
zanmak yolunu tutmuştu. Netekim 20 
dakika sonunda Nuri sayı hesabile ka 
zandı. 

82 kilo 

Yugoslav galip 

Bu siklette ilk müsabaka Yugoslav 
Palkoviç ile Bulgar Yorgiyef arasın
da idi. Tecrübeli ve eski bir güreşçi 
olan Yugoslav altı dakika 56 saniye
de hasmının sırtını yere getirdi. 

Arslan Mustafa 

Doğrusu da arslandır bu Mustafa!. 
Yunan kafile başkanının dediği gibi 
(Megalos Mustafa), Büyük Musta -
fa!... 

Dünkü güreılerden bir enstantan• 

Atletizm deneme 
Sonun~ları 
İstanbul,14. A. A. - Balkan Atle

tizm müsabakalarına iştirak edecek 
1staıibul atletlerinin bugün Kadıkö· 
yünde Fenerbahçe stadında yaptık· 
ları deneme müsabakaları sonuçları 

şunlardır : 
200 metre.- Birinci Raif"22 7 / 1 O, 

ikinci Hilmi. 
100 metre.- Birinci Semih"lO 

9/ 10 ikinci Cemil İzmir. 
Uzun atlama.- Birinci.Hüsf'.!'l" 

Ulusal takımın kaptanı Mustafa 
kampta zağlanmıt bir durumda ve bü 
yük bir iştahla mindere çıktı. Musta
fanın mindere çıkışını şiddetli bir al- r 

kış kovaladı. 

Takdim töreninde ar•lan Türlı ,ürcıçileri 

Fakat, ne de olsa, bu sonuçlar iki 
takımın bugünkü vaziyetini mükaye
se etmek ve bir fikir sahibi olmak için 
dayanılacak bir varlık teşkil ediyor. 
Buna bakarak Yunan takımının daha 
kuvvetle şampiyonluk namzedi oldu· 

Yunanlı Stano Panayotis ile cüreş 
tutan Mustafa ilk saniyelerde hasmı 
nı altına aldı, sonra iki elini Yunan
lının göbeği altında biribirine kenet
ledi, bir tarttı, nihayet onu yüzü ko 
f"' .. n=p 1 \i5 ıım:a ;Js •••"MJr 'll&iı' 
kendi beli hizasına kaldırdı, bfrltaç 

1 ve " numara ile 3 ve 4 numara çe
ken güreşçiler karşılaştılar. 5 numara 
yı çekenler ikinci güne bırakıldılar. 

~fi!Wfflfda!J.cf#IM ~Fıçnr8~n 

ilbay muavini Rükne:lclin clörclüncü 
Balkan güreılerini açan 

•Öylevini verirken •• 

ondan başka bütün güreşçilerimiz bi· 
rer müsalıaka yaptılar. 

56 kilo 
Romanyalı galip 

Bu siklette ilk güreş Romanyalı 

Tojar ile Bulgar Yürükof arasında 
oldu. Bir müddet ayakta güreştikten 
sonra, Bulgar kafakol akpmak ister-

~~~ ro~n;'aıı üç daltlka'°iki
1 :a. 

niyede hasmının sırtını yere geti:'di. 
Civa Hüseyin 

lkinci güreş Küçük Hüseyinle Yu
nanlı Biris arasında yapıldı. Hüseyi
ne Civa Hüseyin demek daha doğru. 
Güreşe hatlar başlamaz hasmını altı
na aldı ve durmadan civa gibi çalışa
rak iki dakika yirmi saniyede tuşla 
kazandı. 

61 kilo 
Yunanlı Salis 

Bu sikletin ilk güreşi Yunanlı Sa
lis ile Romanyalı Yörgöt arasında ya
pıldı. Salis Yunan takımının en iyi 
güreşçilerinden biri. Biraz sonra Yu· 
nanlı hasmını altına aldı, birçok kere
ler yenecek duruma girdikten sonra 
ilk on dakikayı büyük bir üstünlükle 
bitirdi, kendi isteğile ikinci on daki
kayı ayaktan güreşen Yunanlı netice• 
de sayı ile kazandı. 

Y a~rrn kuvveti 

lkinci güreş Yaşarla Bulgar Maşa
lof arasında oldu. Yaşar Bulgarı yere 
atmağa çalışıyor, fakat muvaffak ola
mıyordu. Çünkü Bulgar da oldukça 
kuvvetli idi. llk on dakika bu suretle 
ayakta ve beraberlikle bitti. Ancak 
kur'a neticesinde Bulgar alta düşün
ce Yatar has~ının kolunu kaptı ve 
bütün kuvvetıle yüklenerek 13 daki
ka 31 saniyede sırtını yere getirdi. 

66 kilo 
Romanyalı galip 

tık müsabakayı Romanyalı Borlo
van ile Yunanlı Deloka güreş iler. 
Romanyalı çok hakim bir gürqten 
sonra 12 dakika 55 saniyede tuşla ka
zandı. 

W O A 

Yunanlı galip 

Yunanlı Vatanidis ile Bulgar To
dorof arasındaki güreşte Yunanlı çok 
üstün oyunlarla hasmını dört dakika 
28 saniyede tuşla yendi. 

72 kilo 
Ansızın yenildik 

llk güreşi Ankaralı Hüseyinle Ro
manyalı Bati Valantin yaptı. Ankara
lı Hüseyin Romanyalıyı hemen yere 
attı ve acı kuvvetile ezerek üç dört 
kere hasmını tuşla yenecek duruma 
getirdi. Fakat muhakkak ki teknik iti 
barile Hüseyinden yüksek olan Ro -
manyalı en güç vaziyetlerde bunlar
dan kurtuldu. Herkes Hüseyinin ka
zanacağına emindi. Ne çare ki teknik, 
kuvvete galip geldi. Hüseyinin bir 
gafletinden istifade eden Romanyalı 
bir türlü köprü kuramıyan Hüseyini 
9 dakika 58 saniyede tuşla yendi. Hü 
ıeyin kuvvetile birlikte kafasını da iş 
}etseydi, dünkü güreşlerde hiç mağ
h'.ibiyet tatmamış olacaktık. Fakat 
bundan ümitsizliğe kapılmak doğru 
değildir. Bu sikletteki öteki güreşçi
ler en sonunda şampiyonluğu Hüse
yine getirebilir. 

Yunanlr galip 

ikinci müsabakada iyi bir gureşçi o 
lan Zaharias hasmı Bulgar lvanofu 
kolaylıkla ve 3 dakika 11 saniyede sır 
tını yere getirerek yendi. 

79 kilo 
Yugoslav galip 

Bu ~ikletin ilk güreşi Yugoslav Kiş 
pavle ıle Bulgar Içukayef arasında ya 
pıldı. Usta ve kuvvetli biı güreşçi o
lan Yugoslav hasmına aman verme· 

saniye bu vaziyette tuttu. Sonra ha
vada döndürerek yine havada sırtüs 
tü vaziyete getirdi ve öylece indirip GürefÇiler, Tesimde görüldüğü gibi 
yere bıraktı. Mustafa bu güç işi ya- ayakta bile oyun tatbik ediyorlardı 
parken ne belini bükmüş, ne de gö - İzmir" 6.?4, ikinci Tevfik" 6.72. 
zünü kırpmıştı. 

Sevimli güreşçimizin bu sevimli tlç adım.- Birinci lrfan' 13.31'
1 

tarzını, halk dakikalarca süren alkış- ikinci ateş İbrahim "1'3.13". 
larla karşıladı. Cırıt.- Birinci Karakaş "57 .80' 

Arslan Mustafa dünldi tuşla ga- ikinci Necded". 
libiyetler arasında hasmın sırtını ha- Disk.- Birinci Veysi "44.78" i· 
vada ve yerde yere Jtetirmek sureti -
le bir yenilik yaptığı gibi bir dakika kinci Naili "38.62". 
yedi saniye gibi kısa bir müddetle sü 800 metre.- Birinci Galip '' 
rat rekorunu da aldı. 2.4.6/ 10 ikinci Besim. 

AOır sıklet 

Yugoslav galip 

Yugoslav Begaç ile Yunanlı Lalas 
arasındaki müsabaka altı dakika üç 
saniyede Yugoslavın tüşla kazanma
sile bitti. 

Çobanrn kafa kolu 

Çoban Mehmedin karşısına Bul -
gar Dimitrof düşmüştü. Mehmedin 
cesur atakları önünde, bol mayosu -
nun içinde daha cüssesiz görünen 
Bulgar, karşısındaki müteharrik kuv 
vet karşısında ancak kendisini müda 
faaya çalıııyordu. Fakat Çoban Meh
met, kendisine biraz emniyet gelir 
gelmez hemen baş vurduğu kafakol 
kapmasile Bulgara havada bir luping 
yaptırdı ve bir dakika 46 saniyede 
tuşla kazandı. Bu son galibiyetimiz 
de ı1iddetle alkışlandı. 

icmal 
Dün ulusal takımımız altı müsaba

ka yaptı. Bunlardan dördünü tuşla, 
birini hükmen kazandık ve birinde tuş 
la yenildik. Bulgar takımı yedi güreş 
yaptı, yedisini de tuşla kaybetti . Ro
manya takımı yaptığı beş müsabaka
dan üçünü tuşla kazandı, ikisini hük
men kaybetti. 

Yugoslav takımı dört güreş yaptı. 
Uçüncü tuşla kazandı, birini tuşla kay 
betti. 

Yunan takimı bizim gibi altı müsa
baka yaptı. Jkiıini tuşla, birisini bük
men kazandı, üçünü de tuşla kaybet
ti. 

Bu icmalden anlaşılıyor ki en kuv
vetli ra~iplerimiz Yugoslav ve Ro -
menlerdır. Ancak onlar bizim kadar 
müsabaka yapmadıkları gibi ekser gü 
reşlerini de en Hyıf oldukları analşı
lan Bulgarlarla yaptılar. Bugün saat 
14 de gene Taksim stadında yapıla
cak ikinci devre müsabakalarında ra
kiplerimize farklı bir üstünlük temin 
edeceğimize inanıyoruz. 

Yüksek atlama.- Birinci Cihad • 
Pulyos 1. 7 5 ikinci N ecded. 

Sırıkla atlama.- Birinci Fethi 
3.40. 

110 mania.- Birinci Faik 16.3/ 10 
ikinci Rasim 16.5/ 10. 

400 metre. - Birinci Mufahha~ 

54,8/ 10 ikinci Receb 55.4/ 10. 
5000 metre.- Birinci Remzi 17, 11 

ikinci Teodoridis. 
400 mania.- Tevfik 1.06. 
4 X 100 bayrak yarışı.- Semih, 

Raif. Cemil, Hakkı, 45. 

SaiJcı, 1acım11nı tuıla yenen Küçük Hü•eyin galibiyetinden birkaç acıniye evvel, aolJa miaalir pregilerJen ikiai ltar~ karııya ! Sadun O. SAVCI 

Yaptığımız altı mi:•abakaclan ilki· 
ni iki dakika içinde bize kazandı

nveren KÜfÜk Hü•e;yİn 
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Diinya Gazetelerine GOre Hidiseler 
MISIRDA 

BULGARISTANIN • • • 1 

Yakın Şarktaki Meni ti . Rıckett Ga~ete M_uhab~rlerı~e Bır 
Soly•'dan: !arın vasıflan bü~~iğc~~~ Tek Kelıme Bıle Soglemıgor ltalyanın Propagandası 

Bunlar çok eski bir tarihe ma letlerinkine üstündür ve Mısır 
liktir; fakat mukadderatnnıza elçisi Hamza bey de bÜnu bir 
am~l olanlar, ~izi aıırlardanberi bey~natında açıkça söyfemi§tir. 
tecımel ve saır sebeplerle ken • Elçı bey memleketimi~ hakkın· 
dilerine bağlı bulunduğumuz daki sempatilerin saklanmamak 
memleketlere kih uzakla,tır • ta ve hükumeti ile hükfuneti -
makta ve kih yakmlaıtırmak • miz arasında daha yakın ve da 

Ekonomi BakfUU Stono Mııfanol 

tadır. Bundan yirmi bCf ıene ev 
vel yani 1909 da Türkiye, Yuna 
niatan, Surye, Mısır ve Kudüt 
gibi ıark pazarlarile Akdeniz 
adalanna olan ilk tecim anketi 
yapıldı. Bu aakete Sofya, Fili • 
be, Vama tecim kamaralannm 
mümessilleri i•tirik ettiler ve 
bu satırların yazıcısı da Vama 
tecim gemileri cemiyeti murah 
hası sıf atile hükfunet mümeHi· 
li olarak bulundu. Bu seyahat 
ve tetkiklerin neticesi bir cilt 
kitap teklinde ortaya konuldu; 
fakat okunamadı. Aradan 25 ae 
nelik bir zaman geçmiı ve orta· 
hkta bir hayli deiitildikler 
meydana gelmif olmasına rağ -
men o zamanki incelemelerimi 
zi hatırlamak faydadan hali et.e
ğildir. Baıhuaua bıas\\D prk ~ 
zadarından birisi bizim çikan 
mallanmız için yeniden canlı • 
hk göstermekte ve hele kutsi 
parlak bir ümit vermektedir. 

Bundan 25 sene evvel Mıaır 
pazarı bizim için az tanınmıı ve 
yeni idi. Halbuki bugün Mısır 
pazarlarında Bulgaristanm iyi 
bir namı vardır ve Bulgar tcci -
menleri orada iyi ve namuslu 
adamlar olarak ıeny>ati kazan -
mış bulunuyorlar. Bu, ıüphe 
yok ki, bizim menfaatimize te -
celli eden bir hadisedir ve Bul 
garistan bundan istifade ederek 
Mısır pazarlarında bütün diğer 
Balkan devletlerini geçerek bi
rinciliği kazanmalıdır. Bu, bu -
günkü tecim sıyasamızm idea
lini teşkil etmelidir ve bunda 
muvaffak olmak için planlı ve 
sistemli bir çah§ma gerektir. 

Mısıra geniı ölçüde kereste 
ve petrol veren Romanya bir ta 
rafa bırakılacak olursa, arkada 
kalan bütün Balkan devletleri 
içinde birinciliği almak, bizim 
için pek kolay bir ıey olur. Esa· 
sen oraya göndereceğimiz mal-
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ha sıkı tecime! münuebetlerin 
teessüs etmesi icap ettiğini ba
riz bir surette anlatmaktadır. 

Şimdi, son seneler zarfında 
tecimel münasebetlerimizil}l11e 
şekilde inki§af ettiğini gözden 
geçirelim: bunun için ölçü ola
rak tecimel istatistiklerimizin 
delillerini alacağız. 

1929 - 1931 seneleri zarfında 
Bulgaristan Mısıra 417 milyon 
605 bin levalık mal satmıştır. 
Beş ıene içinde yapılan bu sa . 
tı,, Mısır hükGmeti ile tecime 
batladığımız gilndenberi yapı -
lan satışlann rekorunu teşkil e
der. 

Bunu takip eden 1932 • 1934 
seneleri zarfında ise Mısrra sade 
ce 242 milyon 251 bin levalık 
mal satmışız. Bu, o memleketin 
müstekar olmayan bir ticaret 
pazarına malik olmasına dela -
let eder. 

1934 ıeneıi zarfında Mısır' -
dan 13 milyon levalık mal ahnıı 
ve buna mukabil kendi menfa -
atimize 84 milyon leva fazlasi
le 97 milyon levalık mal satmı 
şız. 

Son üç sene zarfında yapılan 
satış rakamlan ise bizi tesem 
etmekten uzaktır. Çünki ileri 
gideceğimiz yerde geriye gitti
ğimizi gösteriyorlar. Sattığı • 
mız malların o -alacağı yerde 

Ta,.I 

azalması neye delalet eder? Bu 
nun birinci sebebi dünya buhra
nı hasebile müstehliklerin daha 
az mal istihlak etmeleridir. Fa
kat bundan başka daha mühim 
sebepler de vardır. Biz, etrafı • 
mızda olup bitenleri takip etmi 
yoruz. Dış tecimeldeki teşkili 
tımız noksandır. Mesela renk 
ve içim itibarile tütünlerimiz 
Yunan tütünlerinin bütün va -
sıflarım haiz bulunmakla bera
ber Yunaniıtanın Mısıra bizden 
2-3 misli tütün satmuma mü -
aaade etmekteyiz. 

Rickett A tinada büylJk 

Habeşistan'daki petrol/arın 
imtiyazını alan meşhur Riclıett 
Mısırdan tayyare ile Atinaya 
geldi. Ve derhal Budapeşteye 
hareket etti. Sahaya birçok ga 
seteciler ••lmifti. Fakat Ric • 
lıett bunlardan hiçbirine Habes 
petrollat1 hakkında beyanatta· 
bulunmak istemedi. Yalnız §Btk 
ta fOk marul olan petrol taciri 
Arvanitidi'nin ka11sı bu imtiyaz 
sahibi Amerikalı ile bilyilk Bri
tanya otelinin barmda yirmi da. 
kika kadar konuştu. 

Madam Arvanitidi'nin Kathi 
merini gazetesinde neşrettiği 
makaleyi aşağı alıyoruz: 

... Kendisine İngilizce olarak 
maltim suali sordum: 

" - Sizi bir dakika rahatsız 
edebilir miyim?,, 

- Allahaıkına mülakat iste
meyin. 

Dudaklaniıda tatlı bir gülüm 
ıterne hasıl olmuştu. Sonra bü -
yük bir nezaketle ıordu: 

- Bir ıey içmez miıiniz?,, 
Kendisine hayretle bakıyor -

dum. Yüzünde büyük bir neş'e, 
bir tatlılık ve bir sükW1et vardL 
Boyu kısa idi. Yaşı kırk kadar 
vardı. Sarııındı. Herhangi bir 
İngilizden farksızdı. 

Dudaklanndaki tebessümü 
muhafaza ederek: 

KIRMIZI VE SiYAH 
anameai idi; bunu bir öykü tarzında 
kaleme aldı, mademoiaelle de La 
Mole'u mümkün olduiu kadar leke· 
lememeğe -çalııtr; fakat durumunu ta· 
mamile anlattı. 

kendimden itrenecelim 1 Bütün öm
ründe bu it içimde blr dütUm diye 
kalacak ve b<Syle bir fÜphe benim 
için felaketlerin en acııı olur. Aman .. 
da ••ıkına ıes çıkarmadım diye içim 
içimi yemedi mi? Bana öyle celi yor 
açıkça bir cinayet ifleaem onu daha 
kolaylıkla unutur, affederim: bir ke· 
re itiraf ettim mi bir daha aklımdan 
çıkarırım. 

"Kaderim, t.alihim beni. Fransa· 
nrn en ünlü adlanndan birini tapyan 
bir adamın ka1"11tma öndq diye çı
kartın da ben, gönül nnlile, ona 
peı diyeyim ... Olacak it mi? Dotru
ıu, ![İtmemek alçaklık olur.,, Jullen 
ayal• lcalkank: "Kararım verilmit· 
tir. dedi... Zaten kız da pek cüzel. 

"Bu yaptılı bir bayınlık detilae. 
benim utruma aımna da delilik edi· 
yort ••. Bu bir alayu, alayı ciddileı
tirnıek benim eliaıde, baylar; gCSre
celcıiniz, ben de bundan kaçınmryaca· 
ğım. 

''Ya ben odaya ıirer ıinnez kolla
nmı ballar tarsa? Olabilir a 1 belki bu
nun için tertibat almıılar. uıtabklr bir 
tuzak kurmuşlardır!" 

STENDHAL 

Sonra gülerek: .. Bu da düello gibi, 
dedi; bizim eıkrim hoc:uı: ''Her hü
cuma kartı koymanın yolu vardır 
ama Tanrı, itin ıonu ıelıin diye, iki 
taraftan birine, naıd kartı konacaiı
nı unutturur" diyor. Ben onlara itte 
bunlarla cevap veririm." Cebinden ta· 
bancuını çıkardı ve barutu daha ta• 
ıe olmasına raimen bofaltıp yeniden 
doldurdu. 

Daha bcJdeınekle ıeçirilecek çok 
vakit vardı; Julien, bir i§ yapmak 
için, oturup Pouqu''ye bir mektup 
)'ciZdı: 

''Dottum, bu sarim içindeki mek
tubu, ancak bir kaza olduğunu, be· 
nim batım• garip ıeyler celdilini du
yarun aç. O uman aana giSnderdi
lim yazıdaki intan adlannr ıU, sekiz 
ıuret çıkanp Manilyı, Bordeaux, 
Lyon, Bruxellea, v. ı. ıuetelerine 
gönder; on gün ıonra bu yanyı baa
trrt, ilk nilıbayı marquis de La Mole'a 
ıönder: on bet gün aonn da, geri 
kalan nüahatan geceleyin Verri~rea 
ıokaklarrna at." 

Fouque'nin ancak bir kaza haberi 
alıraa açağı o yazı Julien'in müdafa 

Julien zarfı kapatırken aktam ye· 
meği zili de çaldı; bunu duyunca Ju
lien 'in yüreği oynadı. Yazdığı öykü· 
ye kapılmı§ olan hayali hep kanlı va
kalar uyduruyor, ölüm sahneleri batı· 
rına ıetirip korkuyordu. Julien'i 
uıaklar yakalıyor, iplerle ıımaıkı bağ· 
byor, ağzına da bir mendil tıkayıp 
boduruma atıyor ... Oradan bir Uflk 
batından ayrılmıyor ... Ailenin ,erefi 
bu itin kanla, iilUmle bitmalni icap 
ettirirae hiç iz bınlanadıfı a8ylenDen 
.ehirler ne JUne duruyor1 Jullen haa
talrktan öldü diye oduma çılcanrlar, 
olur biter •.. 

Bir tiyatro muharriri sibi, bndl 
uydurdutu öyküden kendi de beye. 
cana celin Jullen, yemek odamaa ıir· 
dili ...... cerçekten korku içinde 
idi. Reamil kıyafetlerini siJmit upk· 
lara birer birer bakıyor, onJann yil.z· 
!erinden anlamap çabfıyordu. .. Ace
ba" bu akpmki ite hanıilerl ıeçildi? 
diyordu. Bu ailede III UncU Henrt 
aarayının batırılan o kadar canlı, on• 
lann o kadar ıMSdl oluyor ld bu adam
lar, kendilerine bir hakaret otdutu· 
nu sanıp ıınıflarmın öteki adamlann
dan daha fazla cesaret ıöaterebilir." 
MademoiıeJle de La Mole'a bakıp 

Britanya otelinin barmda 

- Ne öğrenmek iıtiyorau • 
nuz? diye sordu. Ne yapmak 
istediğimi •mi? İşte dostum 
Haig ile bir iki viski içeceğim 
sonra mehtapta hülyaya dal -
mak üzere Akropola gideceğim. 

ana hayrot1c hakıyorıunuz, 
niçin? Ben eski Yunanistanın 
ta'"-lirkariyim.BilhaBBa Olympe 
ın iki ilahesini çok seviyorum: 
Artemis ve Venuı'ü ... 

- Ya Athena'yı? 
- Zeki kadınları sevmem. 

Size söyliyecek daha enteresan 
sözlerim var. Bu gezmeden son 
ra uyuyacağım, sonra yarın sa· 
bah Budapeşteye hareket ede • 
ceğim. 

- Mösyö Rickett müsaade 
eder misiniz size ... 

Rickett sözümü keıti: 
- Dostum Haig'i tanıyor mu 

sunuz? Bu me~hur John Haig 
viskisinin sahibidir. Kendisine 
Yunanistana niçin geldiğini so
runuz? 

M. Haig'e döndüm. Bu san -
şrn uzun boylu bir delikanlı idi. 
Şimdiye kadar ağzını açmamış
tı. Çünkü Rickett ona fırsat ver 
miyordu. Gayet muammalı bir 
surette gülümsedi. Ve hiçbir 
söz söylemeden, tekrar tekrar 
viskisi-.e J ohn Haig viskisine 
daldı. 

onun ıözlerinde, aileainin kararını 
okumağa utraıtı; kızın ben.ıi uçuktu 
ve yüzüne Orta - uman adamlarının 
hali, tam o hal eelrnişti. Julien onu 
biç bu kadar vekarlı görmemişti: Ma
thilde o anda cerçekten çok ıüzel, 
karıısındakinin kalbinde büyük bir 
aayıı, korku hissi uyandıran bir kız
dı. Julien ona adeta aşık oldu. için· 
den: "Pallida morte futura" dedi. 
(Benlinin uçukluğu, büyük itler ta· 
ıarladığını gösteriyor.) 

Yemekten aonra, kendini sakin gi
bi catterip bahçede uzun uzun dolat· 
tı iae- de mademoiıelle de La Mole 
onun yanına celmedi. Oyaald o 11rı· 
da onunla konuımak Julien'i bUyUk 
bir yükten, azaptan kurtaracaktı. 

Niçin itiraf etmiyelim? korkuyor· 
du. mr i\ cörmeıe karar vermit ol· 
dulu için kendini, hiç utanma duy· 
~ bu korku hiaıine bırakmıftr. 
''lt b9pnda kendimde lunn ıelen ce. 
ureti bula)'lk• da timdi korkmuıum, 
ne çıkar1" d'ly~du. Gidip durumu 
bir kolaçan etti, merdivenin atır olup 
olmadılma baktı. 

GWerek: ''Merdivenrn benim lllm· 
yamnle blr ilitiii var r dedi Verri· 
•rea'de de kullanmak lazım ıelclt. bu· 
rada da. Ama Udai araunda ne tark 
var!" içini çekerek: ''0 zaman, ken
diıi için hayatımı tehlikeye koyduğum 
kadından da çelrinmeğe mec:bur de. 
ğildim. Tehlike de bu seferkine hiç 

il Giornale d'ltalia'dan: teşvik görmektedir. Halbuk· f .. 
talya, Mııı raaığlarma karşı ha• 
reket göstermiştir. Mısır ulu • 
sunda samimi bir doat saymak· 
tadır. Bunun için İtalya gerek 
Mısır ve gerekse Büyük Britan 

Moming Poıt ile Manches • 
ter .Guardian gazeteleri İngilte .. 
rem~ emJ?eryalizm asığları a -
leyhınde Italyanm Mısırda bil· 
yük bir propaganda yaptığını 
iddia etmektedirler • 

İngiliz kamoyunda bir İtal • 
yan tehlikesi binini uyandır • 
mak ve İtalyanın muahedelere 
karşı bir mütecaviz devlet ol • 
duğunu göstermek niyetile bü
tün büyük Britanya ıueteleri 
İtalyan propagandumm tehli
kesinden bahsetmektedirler. 

Hakikatleri göatermeil blr 
ödev sayanz. Muuolini mepıı 
lnıiliz aııilanna hiçbir ıuretle 
dokunmıyacatuu Bolsan diye • 
vinde aleni ve net bir ıekilde be 
yan etmi,tir. İtalyanın takibet· 
tiği ıiyaıetin direktifi budur. 
Fakat bu ııya1a karplıklı ola· 
caktır. İngiltere tarafmdln ya· 
pılan bazı hareketler ve taniye 
ler l talyanm nazan dikkatini 
celbetmektedir. Sankaiyonlar 
meselesini bir tarafa bırakalnn 
çünkü; İtalya buna dair gere • 
ken cevabı vermiştir. Bugün İ
talyanm Mısırdaki aıığlan a • 
leyhinde .yapılan bir hareket 

Benim tehlikeli bir gazeteci 
olmadığımı gören Rickett bu es 
nada dedi ki: 

- Siz Yunanlılar Avuıturya
l~la~ gibi./tvrupanm en sempa· 
tık ınıanlanımız.. Çok neıeliıi
niz. Biraz ıefihsiniz, ıamtmiıi • 
niz, miıafirperveniniz, ıizi an • 
lamak, ıizi keıfetmek liznn. 

Mahcubane ili ve ettim: 
- Tıpkı petrollar gibi detil 

mi? 
Sahte bir ciddiyetle: 
- Petrollan rahat bırakın! 

dedi. Ve bana gazetenizin hın
g't Jfaitly• m&ıitıp ôldu&uAa v 
Yunantstanda sıy.uıcll viiı;iyedö 
ne olduğunu anlatın bet daki • 
ka kadar M. Rickett'te Yunan 
politikasının eırannı, darbai hü 
kfuneti anlatmağa çalııtım. Ve 
sonra ilave ettim: 

- Gitmeden evvel bir tek ıu
al daha ıorayun mı? Niçin ıi. 
yah gömlek giyiyonunm? Fa. 
giıtler ıonra nederler? 

- Gömleğim ıiyah delildir. 
Liciverttir. '.Fakat hakkmıs var. 
Yan hı anlqılaıbilir. Yarından 
itibaren pembe gömlek giyece
ğim. Bundın dolayı ıize müte
şekkirim. 

Rickett'le yirmi dakika kadar 
konuıtum. Şunu itiraf ederim 
ki, ağzından ciddi olarak bir tek 
kelime bile alamadım. 

Çıkarken Reuter'in muhabiri 
ne raıt geldim. O Rickett'ı ya· 
.naıamadı bile. Fakat bana kı1-
kanc; nazarlarla bakıyordu.. 

Kendi kendiaine belki clemit
tir ki: 

- Rickett'le yirmi dakika ... 
Kaybedilmlı bir zaman r ... 

benziyor muydu? 
"M. de R!nal'in bahçesinde Hldü· 

rUlıeydim, 1erefime leke .Urülmudi. 
Benim <>lümilmün anlaplma• bir JtY 
olduğunu tayleyip heup sormak ko· 
lay olurdu. Oyaaki bu alqam beni 
öldürürlerse Cbaulnea konatının, 
Caylus konağının, Retz konağının ... 
lonlarında, haaıh her tarafta kimbilir 
ne kötü kötü hikayeler uydurulup 
soylenir. Benim adım tarihe bir Ca• 
na var adı diye ıeçer ," 

GUlüp kendi kendiıi ile alay ede
rek: ''Tarihe, yani iki üç yıl için, de
di.'' Fakat bu dütllnce onu mahvedi· 
yordu. ''Ben ölürıem, ıuçau oldutu· 
mu naıd iıpat edebilirler? Fouqu6'nin, 
o ya.zdıtım yerpyi baıtırdıiını far
ıedelim. o da bir alçakbk olur. Ben 
bir eve kabul olunayım. orada ıardtı
IUm iyi muameleye, iltifata, iyilikle· 
re karphk orada olup bitenler tlnd
ne bir yerst çıkanyım r kadm1ana .... 
muıuna hücum edeyim 1 Aldanmak 
bundan bin kat bayırb olar r· 

Jullen o ıkpmı bin bir aap lslnde 
ıeçirdi. 

Ali l'Gfa 

yamn asığlanna karşı hiçbir 
tecavüzde bulunmadığını beyan 
eder. Fakat eyi beslenmekte ve 
ıilihlanmakta olan kuvvetli Sil 
nusi guruplannın İtalyan sını • 
n boyunca toplanması ve bu ha 
reketin Mısır topraklarında ce 
reyan etmesi hakkında izahat 
istemek h.lkknnızdır. Bu grup
lara kim silah veriyor? ve kim 
kolaylıklar gösteriyor? Bunla -
n kim teşvik ediyor? SUnusile • 
rin Trabluggarp amırlannda 
yaptıkları hareket karşısında 
Mısır hükiimeti nasıl bitaraflığı 
temin edecek ve bunun için ne 
gibi tedbirler almıştır? 

Müşterek emniyet 
iti ve .Avusturya 

I ":.."!.'::!' .. ~h~ ,A~ •11-ue onemı aa. o an muıt .. 
relı emnİ.)'et .UCemine ln~lterenİll 
iltillciını m•o.z- hlaHt,,..lrtedir
ler. ( Reiacla•po•t) tı:-'••İ ıunlan 
yaaıyor: 

Lauol, handan 6ö.)'l• vı .. ı,., .. 
l'9taıi niMmnamainin lıa.)'lfaıa .,. 
f'lrl•• oloralı totbilımo tlofnı , .. 
119Ceila •tmİf olflll ln.U~ clrı •iro· 
....,/aJıi delifilılili 6ütün tlünJl(I• 
J1C1 il«n etti. Ve f,u di,)'C11i ile ••relı 
UtUelHıl.,. prelı fimcli lıorueyi al· 
NffıNR 6una hnur ...-.leler içİll 
ln-1ldl•rin iÖalinü Nnef olorolı al· 
dı. fllluılıilra müıt•r•lı emniyel 
.ut..U her ı•.)'d•n euvel Avrapa)'I 
iMilulal etmelrtetlir. Avrapa hilta• 
metleri arcısantlalri elbirlifi, bunlar
dan birinin menlİıati, diferleril• 
~rpıftriı .saman dahi mahaltUtı •· 
clilmelitlir. LallGlin .Ö.)'leuindelri diia 
tar ( laerıe.)'den e1111el Aunıpa) 1ı .. 
limelerile iltule Niebilir. Ba •Öyl .. 
uin Rorrt11 .,. Lonclratla a.)'ftİ mat• 

lıı teairi JIClpacafını umut Nİyoraa. 

enıum xv~ 
SABAHIN BıRINOE 

O bahçe ıayet bü,.Ulrtü: daha 
birkaç yıl önce kuıurıuı b·r 
zevkle dilzeltilmiı ,tarhlar açd
m19tL Ama afaçları yüz yıllık· 
tan fula idi. Kö7leri, lruları an
duan bir hali vardı. 

MASSlNGER 
llk mektubu ile verdi&i emri iptal 

için Fouqu~'ye bir mektup daha yu• 
ınak tbre iken aaat on biri vurdu. 
Julien aanki artık odaıına kapanıyor• 
mut 1ibi odanın kapcıınr cürWtil il• 
kapayıp kilitledi. Bütün evde, bel• 
utaldann yattıtı dördüncü katta ne• 
ler oldµpnu kolaçan etmete çıktJ. 
Her -..nldnden aykırı bir ıey yok
tu. ...... da La Mole'un hbmet
sDll'lnclen biri ellenti itertip etmif 1. 
upkll• da Defdi nqeli punç içiyorlar• 
dı. .._,.lı stllenler, dedi, bu ıeceld 
itte cılma•lar ıerek, yoba daha cid• 
dil olurJarc1r.'• 

Nilaa,.e flklp bahçenin karanlık bit 
lslfnlnı bldldtı. "Onlar konatm 
upkJanndma uklanmak ite, beni ya• 
kalatacaldan ıclamlın bahçenin drva• 
n tuerlnden atlatarak içeri alırlar. 

••11. de Croiıenoiı bu itte ıotuk• 
kanlılıfını billblltUn kaybetmediıe, 
yann karnı olacak kızın ıerefini, na· 
muıunu korumak iıter ve beni, onun 

N. ATAÇ 
f A rltnr v"rı 
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Nizamettin NAZiF 

"Saltıkof, Saltık Oğlu Demektir. Saltık ise Su 
Katılmamış Bir Tür ·dir ? -~ 

Cüzeeel... Sonra? 
- Jıte Hatunum o ~-· Omrü

bıün bütün uzunluğunca bir daha 
duymadığım tatlı bir heyecanın ... 

- Y aaa? .. Sakın bana bir aıkı • 
llızdan bahsetmek iatemiı olmaya
•ımz? 

Süyün Dikenin yüzünde birdea • 
bire bir çapkınlık belirmiıti. Ve 
aol elinin orta parmağını aüaliyen 
büyük zümrütlü bir yüzüğü aağ e
lile tırnaklıyarak ve otuz iki diıi
lli göateren bir ağız yayılııile; 

- Aah ... Ah. Demek yirmi altm 
eı yaıınıza bir de Nogay kızı kanı 
llııt bulunuyor ... -diye ili.ve etti

Fakat Mamıı Bırdı bu ıuhluğa 
nu.ikabele etmedi. Bilakia daha 
büyük bir ciddiyetle devam etti: 

- Omrümün bütün uzunluğun • 
ea bir daha duymadığım tatlı bir 
heyecandan bahsediyorum Hatun. 
Ben bir defa aevmiı ve bir daha ae 
~ememiı olan bir kulunuz~ 

- Niçin Han?. - ..... 
- Tecrübe etmemit olac:Uıı • 

bız her halde? - ..... 
- Suauyoraunuz. Suamak doğru 

lamaktan ötürü ,.elir. Ben Kazan· 
da aizin aevginizi reddetmiyecek 
birçok güzel kadmlar bulunduiu· 
llu aanıyorum. 
Mamı§ Bırdı gözlerini YUJDlllUf • 

tu. içini dinliyor ıibiydi. Nihayet 
dedi ki; 

- Unlü Hatun ... Zaten zihnim 
~arma dağın. Hatırllarımı ıüçlük 
le iatif edebiliyorum. 

Yüzünde binbir ölümlü aerıü • 
aeıtin çizgilerini taııyan kuinanda 
ııın fU anda çok aamimi bir hava· 
•ı vardı. Belliydi ki, baıladığı hi
kaye, hayatınm en yaldızlı hayal· 
lerini kırnııı bir nkadan mevzu 

·~cn-.d"; ~·m·~~!fmı .. ,bea-cW-
tutıarile dolu bir bodruma dalmıt 
aibi idi. içinde birtakım acıların 
biribirlerine kenetlendiği, her aani 
Ye ruhunu bir parça daha karar • 
tan bir matemin içine "cumhur -
lop!,, dÜflllÜf bulunduğu seziliyor -
du. 

Derin derin içini çektikten aon
l'a; 

- Tecrübe etmit olaaydım bel • 
ili Hatunum hadiaeler aize hak ver 
clirebilirlerdi. Liıkin ile tetebbiiSÜln 
Leni öyle bir hayal kırıldıima ui· 
l'atmııtı ki, bir daha bir kadına, 
bir ıenç kıza bir erkek ıibi bakma 
ia ceaaret edemez oldum. 

- Demek aiz aevdiniz, Noıay 
kızı aizi aevmedi? 

- Vaziyet buna yakmdır, fakat 
'-atllmlım da böyle değildir. Botb 
bııt'ıa kızı yirmi dört yıl önce be -
hİ ıördüğü zaman gözlerinde beni 
Pek beğemnemiı bir bakıı aezilmi
)'ordu. 

- Yaaa? .• 
- Evet ünlü Hatunum ••. Zaten 

hunun için değilmidir ki, yirmi altı 
>'•tmdaki ıenç Mamıı hemen iki 
aiiıı aonra Botluunıt'a lozile evle•· 
inek iatediğini aöyliyebilmiı ve 
~kamıı luzile komıftuktan aonra 
bu evlenme teklifini reddetmediii· 
ili bildirmiıti • 

- Mükemmel... Demek d.,-bal 
evlendiniz? 

- Keıki hemen evlenmiı olaay. 
ili-. Botk-mı'ı dinlememeicle ne 
derece boı kafalılık ettiğimi timdi 
~ 11e1 biaaetmiyor değilim. Noıay 
Leği bana hemen bir düğün yapıl • 
llıaaı doğru olacağını aöylemiıti. 
Fakat ben ne o iün için, ne de on
dan bir ay ve bir yıl aonraaı için 
bunu yapabilecek bir durumda bu
lunmuyordum. 

- Tuhaf ıey! Yirmi altı yaıın
da bir gencin bir evlenme teklifi
:ıııi naaıl olup ta ıeciktirebildiiini 
doğruau ya Han ben aklıma aıidı
l'anııyorum. 

- Bunun ne müıkül bir ıey oldu 
iunu o zaman ben de anlamııtım 
Hatunum. Y almz Mamıı Bırdı, on 
aekizinci yaımdanberi Kazanın ui 
t'una canını feda etmeii kunnuf o
lan Mamıt Bırdı o ıün de Kaza • 
lllft iıini bırakıp kendi itil• uirat
l'llak iatiyememiıti. 

- Zira ben ancak bir yılda bata 
l'ılabilecek bir büyük vazifeyi üze 
l'İıne almıı bulunuyordum. Niçin 
•izden gizliyeyim. Kazan beni bu
aiin eair edilmit olan Kinyaz Salti-
1tof'un babaaı Demeler Saltikof'a 
la..,, büyük bir düımanlıkta bulun 
aıata memur etmiıti. 

Uyandıiun ~an lıendimi laarilıul ade dö,.nmif bir odada buldum. 

- ???... 1 dıdır. 
- Biliyonunuz ki, Saltikof'lar [Arkası var] 

Sihirli bir Türk aileaiaden ıelirler. 
-Yaaa? 
- Evet ünlü Hatun.. Adlann • 

dan da anlayamıyor muaunuz? 
Saltıkof, Saltıkoilu demek değil 
midir? Ve Saltık tam bir Türk a • 

Yeni hazırlanan 
Kitaplar 

{Baş tarafı 1 incide] 
caktır. Herhalde bu yıl lise ve orta 
okullara girmek isteyen talebe açıkta 
bırakılmıyacaktır. 

imtihan talimatnamesi 
Lise ve orta okulların imtihan ta

limatnamesi de gözden geçirilmekte· 

BfMaJIN''M~~ftTl'tti~tir:" Bu 
yıl olgunluk imtihanlarında bir ders
ten muvaffak olamıyan talebenin Uni 
versiteye kabulü hakkında düJiinül -
müş hiç birşey yoktur. 

Bu yll ruh!yat dersi 
okutulmıyacak 

Ruhiyat dersi tamamen kaldırılmış 
değildir. Ancak Ankarada toplanan 
uzmanlar komisyonu bu kitabın ağır
lığını gözönünde tutarak yalnız bu 
y{l ruhiyat dersinin okutulmamasını 
ve bu derai lise onuncu senede oku
tulduğu ,itin önümüzdeki yıl içinde 
daha kolay anlaşılabilir bir kitap ha
zırlanarak bu yıl ders okumıyan ta
lebenin lise on birinci senede yeni ki 
tabı okumasını daha uygun bulmuı· 
tur. lçtimaiyat kitabı dahi bu yıl ye
ni yapılan programa göre Necmeddin 
Sadık tarafından yazılmaktadır. Bu 
yıl içinde yeni programa göre içtima
iyat okutulacaktır. Lise ilk ve ikinci 
devreler için adları geçenlerde yazı
lan arkadaılarımız Falih Rıfkının baş 
kanlığı altında çalıımalarına devam e
diyorlar.Lise ilk devresi için hazırla
dıkları eserler matbaaya verilecek bir 
hale gelmiştir. ikinci devre için ha
zırlananlar da vaktinde yetiştirilecek
tir. 

Üniversitede yeni 
Enstitüler açllacak 

Univeraitede Edebiyat fakliltcsinde 
mühtaç olduğumuz Pedagoji ve dil 
enstitülerinin açılması yolunda gerek 
öğretmenler kadrosu ve gerekse biit
çe bakımından incelemeler yapmakta 
yız. Pozitif sonuçlara varılınca bun
lann açılması gereklcştirileccktir. Ec
zacı mektebi için bu yıl birıey düşii
nillmüş değildir. Bugün Tıp Fakülte
sine bağlı olarak vazifesini görmekte
dir. 

Köy okullarında lsllhat 
Köy okullarını, köylü hayatında, 

köyde köylünün bilgisini ve düzüğü. 
nü yükseltecek bilgiler verecek suret
~e. bir programa bağlayacağız. Bunun 
ıçm Ankarada ilk okul ispckter ve öğ 
retmenlerinden bir komisyon çalı§· 
maktadır. 

Ankarada yeni FakUlterer 
Ankarada Hukuk fakültesinin dar 

old~ğunu biliyorsunuz. Bu yıl da dil, 
t~?b· coğrafya fakülteleri açılıyor. 
Sumer, Akat, Eti, Mıaır, Çin, Hint 
~i~e~i için arsıulusal tanmmıı değer
lı alimler getirtmek yolundayız. Her 
halde bu fakUltenin Birincitcşrin son
larına doğru açılmasına ve i§e baıla
masına çalışıyoruz. 

Musiki isllhah 
Musiki ıslahatı için memlekette mu 

siki hayatının temellerini atmak ve 
tetbirler almaktayız. Bunun için Av-

• T uhih: Dünkü tefrikanın birin
ci aütununun 105 inci aatınnda 
"kurdu bol Allahı lot" olacağı yer. 
de "Allaha münbit,, bırakılmııtır. 
özür dilerim. 

POLiS 

60hk bir adam 
Tramvaya atlarken 
Düştü, öldü 

Dün akşam 60 yaşlarında Michel 
adında ihtiyar bir adam, Takıimde 
tramvaya atlamak isterken, ileri yaşı· 
nın kuvveti yetmediği için atlamağı 
bece~memiş, takılı bir halde bir müd 
det sürüklendikten sonra, yolcuların 
baiırıılan qzerw tüUD)'av~.durJIWL• 
-nza. ı .. 9 tfTM a r a-ı?Trabanın 
vatmanı Şaban, arkada olup bitenden 
haberi olmadığı için, tramvayı mutat 
seyrile idare ederken, yolcuların çığ
lığını duyunca, hemen tramvayı dur
durmuştur. 

O vakte kadar da bir hayli müddet 
yer~crde aürüklcnen Michcl perişan 
halılc derhal Fransız hastanesine kal
dırılmış, ilk bakımı hemen yapılmış, 
fakat kendisini kurtarmak kabil ola· 
mamıştır. Michel hastanede ölmüştür, 
zabıta tahkikata elkoymuştur. 

Bir kırmızı kafir hırsızı 
zakalcndı 

Dün Sarıyerde bir kırmızı katır hır 
sızı >:ak~lanmıştır: Muhtar oğlu Rüs· 
tem. ı~mır~dcki suçlu, Bakırköyünde 
~rtının çıftliğinden atırdığı kırmızı 
hır ~~~~rı ~tmak üzere Kemerburga
za 'ot.~rm~ş, müşteri bulamadığı için 
~~~ı ~onmuıtür. Rüstem Ayazağa çift 
lıgı cıvarında §Üpbe üzerine jandar • 
malar ta~a!ından yakalanmıştır. Rüs· 
tem, Artının kendisine borcu olduğu
nu, katırı bu borca mukabil aldığını 
söyle?,lif, tahkikata batlanmıştır. 
• Dun akşam Y cmişte kıskançlık yü 

zünden çok feci bir cinayet oldu. 
Tahtakalede ı 6 numaralı dükkanda 
atçılık eden Arap Sami, metresi Fat• 
madan ötedenberi tüphelendiği için 
arkasını bırakmıyormu,, nihayet dün 
akşam saat on dokuz buçukta metre
sini sıkııtırarak, söyletmek iatemit· 
tir. Kadını. tazyik eden Sami, b.irıey 
öğrencmcyınce ve hırsını da yeneme
yince, cebinden ~•çağını çekmi§ ve 
Fatmayı, kaçmak ıatemesine ve bağır 
masına rağm~n, batından, göğaünden 
ve kaba etlerınden olmak üzere aekiz 
yerinden ağır~a yaralamııtır. 

Yerlere serden kadın, polisin yardı 
mı ile derhal çağırılan sıhhi imdat o
tomobiline konmuı ve Haseki hasta
nesin~ gönderilmiştir. Kadının yara • 
lan ağırdır. Arap Sami yakalanmış· 
tır. 

• İhlamurda Yıldız caddesinde 27 
numaralı evde oturan Bayram ve ar· 
kadaşlarının bodruma doldurdukları 
talaşlardan yangın çıkmış, aeıeş geniJ· 
lcmeden sön4ürülmüştür. 

rupada maruf uzmanlarla muhabere 
ediyoruz. Yakında iyi bir sonuç alaca 
ğımızı umuyoruz. Herhalde bu ite 
önümüzdeki den yılında batlamak ka 
rarındayı.ı.,, 

Kliltür Bakanı dün de Kültür di
rektörlüğüne gelmit ve batkanlığmda 
genel bir toplantı yapılnuttır. Bu top 
lantıda teftiş heyeti batkanı Cevat, 
başmilfcttit Salih Zeki, genci müfct· 
tişlcr ve Kültür direktörü bulunmuı· 
tardır. Toplantıda latanbulun Kültür 
işleri gözden geçirilmiştir. Bakan pa
zar olmasına rağmen bugün ve yarın 
da tetkiklerine devam edecektir. 

FAYDALI 
BiLGiLER 

BUGÜNKÜ 
PROGRAM 

lstanbul 
12.30: Hafif musiki ve danı musikisi 

(plik). 18.30: Dans musikisi. 19.30: Ço
cuk saati. Mes'ut Cemil. Hikayeler. 20: 
Konferans. Ziraat bakanlığı namına. Ek
mekçilik hakkında. Saffet tarafından. 

20.30: Radyo caz ve tango orkestraları. 
21.35: Son haberler. 21.50 Bayan Pate
relli. Mandolin orkestrası konseri. 22.20: 
Plik neıriyatı. 

Budapeşte 
19.25: Piyano konseri. 20.10: Macar-Çek 

Fudbol maçının ikinci yarısını nakil. 21: 
Stüdyo tiyatrosu, 22.45: Duyumlar. 23.10 
Bachman kuinteti. 23.30: Budapeıte kon
ser orkeatrasL 

BU kreş 
12.40: Radyo orkestrasL 13.45: Duyum

lar. - PliJı:. 13.55: Plak. 14.30: Plik. 17: 
Köylü yayımı. 18: Radyo orkestran 19: 
Duyumlar. 19.15: Konserin süreci. 20: 
Sözler. 20.20: Plik. 21: Sözler. 21.15: 
Radyo orkeıtrası. 21.50: Spor. 22: Kon
ıerin ıürefi. 23: Duyumlar. 23.15: Kon
serin süreği. 24: Hafif müzik. 

Varşova 
19: Piyano - Viyolonsel konseri. 19.30: 

Skeç - Sozler. 21: Hafif müzik. 21.45: Söz 
ler. 22: Lemberg'den: Şen yayım. 22.45: 
Spor. 23: Kuintet konseri. 23.45: Dans 
pliklarL 

Stokholm 
21: Radyo orkestrası. 22.15: Sözler. 23: 

Plik. 
Belgrat 

20.30: Ulusal yayım. 21: Sırb ıarkılarL 
23: Spor ve duyumlar. 24: Röle konser. 

Barı in 
19.30: Hafif müzik. 20.30: Spor. 21: O

pera müziği. 23: Duyumlar. 23.30: Gece 
müzifi. 

• NÔBETÇ. 
ECZANELER 

Bu ıece nöbetçi eczaneler ıunlardır : 
Fenerde Vitali - Divanyalunda Esad 

- Kumkapıda Belkiı - Zeyrekte Hasan 
Huluıi - Aksarayda Pertev - Kara· 
ıümrülı:te Suad - Modada Sıhhat - Pa
zaryolunda Rıfat Muhtar - Bahc;ekapıda 
Salih Necati - Şehzadebaımda t. Hakkı 
- Samıtyada Rıdvan - Bakırköyünde 
Hilal - Beşiktııta Nail - Şehremininde 
A. Hamdi - Hasköyde Halk - Kasnn
paıada Merkez - Büyükadada Şinasi Rl"
za - Heybelide Yuıuf - Galatada Dot
ruyolda Merkez - Tünelde Matkoviç -
İıtiklil cadd. Kemal Rebul - Şiılide A
ımı - Eyüpte Hikmet eczaneler. 

• 
Türk Mürettipler Cemiyeti 

ğından : 
Boşta bulunan arkadaşların hergün on 

ikiden bire kadar Cemiyet merkezine ıe
lip isimlerini yazdırmalarL 

• SiNEMALAR 
TiYATROLAR 

• Tepebaşı Belediye bahçesinde her 
hafta Perıembe, Cuma, Cumarte
si, Pazar akşamları saat 22 de 
Şehir Tiyatrosu Artistlerinden 
Hazım tarafından " Karagöz •• 
oynatılacaktır. 

• Melek: Deli kız 
• Sara,.: Günabnn aıktır 
• ipek: lıpanyol Danıözil 
• Yıldııı: ı Yapmak iatiyonu. Ben fahi· 

ıe miJ'im? 
• Alkazar : Voran.refin Eararı - Zabit 

Namzetleri etleniyor. 
• Aari ı Ekmekçi Kadm - Petrol Ma

bar,besi. 
• Şık : Aıka irim inanır ve 20 bin sene

lik kürek mahk6mlarL 
• Sümwı Senin cibi bir kadın - Cdım 
uçuı 

• Oaküdar Hile ı ltto. 
• Alkaıı:ar ı Bataklı damm km. 
• Milli ı Bataklı damın kızı Aysel -

Eıırarıengiz çiftlik. • LI M AN 
HAREKETI..ERI 

Buıün limanımızdan cidecek vapurlar: 
Saat -20.-

9.-
9.-

10.-

Karadeniz Karadenize 
Güzel Bandırma lmıite 
Aıya Mudanyaya 
İnebolu Mersine. 

o 
Bııaün limanımıza ıelecek vapurlar: 

Saat 

12.- Kocaeli tmrozdan 
16,15 Ayten lzmitten • 

MÜRACAAT 
YERLERi 

Denls •onan acentesi Telefoa 42362 
Akay CKııdıkö:r iakelHI baı m• 

murlah) 437!2 
Sirlreti Hayriye, Telefoa 44703 
Vaparculak Sirketi merkes aceo-

teai. Telefon 22925 
$arlı Demriyollan mancaat ka-

lemi. Sirkeci Telefon 23079 
Devlet Demiryollan mUncaat 

kalemi ~ Telefoa 42141 

• 
lstanbuJ ftfal7ell 
Beyofla itfaiyesi 
Kadıköy itfaiyesi 

iTFAiYE 
TELEFONLARI 

24222 
44644 
60020 

Yeıilköy, Balrrrköy, Büyük. 
dere. Oskiidar itfaiyesi 60625 
Paşabahc;e. Kandilli, Erenköy, Kartal. 
büyükada. Heybeli. Burıaz K mıh mm
takalan için telefon aantralaıdalri mema
ra (yanım) kelimesini aö7lemek kifidir. 
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Ağır adımlarla eve yaklaşıyorum. 
Aktamın en güzel saati. Etrafa git
tikçe koyulaşan mor bir duman yayı
lıyor. Mecidiye Köyünde oturuyorum. 
Evim, gül bahçesinin içinde modern 
mimarinin bir minyatürü. Erken ya
tılan ve bol bol uyunan her sayfiye 
gibi evim de güzeldir. 
Ağır adımlarla evime yaklaşıyo

rum. O ne? Akşamın alacakaranlı· 
ğında, yerde boyluboyuna uzanmış 
iki ceset ve parçalanmış iki bisiklet. 
Koşarak yaklaştım, genç karı koca. 
Nabızlarını tuttum, yaşıyorlar. Kadı
nın şakağından ince bir kan 11zmış. 
Kocasında pek görünürde bir şey yok 
ama kımıldamaksızın yatıyorlar. Evim 
on adımlık yer. Çocuklara seslendim. 
Oğlum, uşak ve ben baygın karı ko
cayı kucakhyarak eve taşıdık. Ben 
uşakla kırık bisiklet parçalarını geti
rirken oğlum da doktora koştu. On 
dakika sonra gelen doktor, benim kü
çük ceza dolabımın yardımile onları 
biraz kendilerine getirdi. Karı koca 
biraz kımıldandılar, 

- Burası neresi? Neredeyiz der gi
bi etraflarına bakındılar. Ve tekrar 
uyudular. Doktor, yaralarını sardı, 
korkacak bir şey olmadığını, istirahat 
etmeleri lizımgeldiğini söyliycrek git
ti. 

Odaya büyücek bir yatak yaptık. 
Misafirlerimizi uyandırmaksızın ya
tağa yatırdık. Sabaha kadar yanmaaı 
için elektriği açık bıraktık. 

Bilmem herkes böyle midir? Fakat 
ekseriya sayfiyede oturanlar daima 

. . .. .. f . 
ıe ır en, §e a a tf1~= 
sakin ve tenha bir hali vardır. Gerçe 
sükünet, bütün kış yorulmuş insanla· 
rın asabını tedavi eden güzel bir ilaç
tır. Ama ne de olsa bu sükun içinde 
sayfiyede oturanlar bu yeknesak ha
yatlarını biraz değiştirebilmek için 
misafir gözlerler. Bizim de bu tanı
madığımız, fakat kibar oldukları giyi
nişlerinden belli olan karı kocanın mi
safirliğini işte böyle bir his ile karşı
ladıı. Karım da, ben de çocuk gibi 
aeviniyorduk. 

Misafirlerimizi ağırlamak için sa· 
hah kahvaltısının bahçede hazırlanma-

Zehirli gazlar için 
bir konferans 

Adapazar, 14 A.A. Özel işle -
rini düzeltmek için şarımıza ge
len süel sağlık işleri başkanı 
doktor Tümgeneral Mazlum 
Halkevinde zehirli gazlar ve 
korunma çarelerini anlatan bir 
konferans vermiştir. Bir saat -
ten fazla süren konferans halk 
tarafından çok ilgi ile karşılan
mış, Halkevi salonu dinleyici • 
lerle dolmuştur. • 

Konyada ath spor 
Konya, 14 (Özel aytamnız 

bildiriyor) Yeni kurulan 
Konya atlı spor klübü bu akşam 
verdiği bir tedansanla işe baş -
tadı. 

Konyada tiyatro V{t mUzlk 
Konya, 14 (Özel aytamnız bil 

diriyor) - Konya gençleri bir 
temsil ve müzik kurumu vücu
da getirmişlerdir. Yakında ha
va kurumu menfaatine ilk kon 
serini verecektir. 

YENi NEŞRIY AT 

Patron 
Bilrhan Cahidin "Patron,, adlı 

romanı kitap halinde neşredilmiştir. 
Karilerimizc tavsiye ederiz. 

• ANNELERE ÖÖUT - Çocuk Eıirıe-
me Kurumu. Genel Merkezi; yeni dotm 
ı;oc:uklarm bır Y•ıma ıelinceye kadar na
aıl bakdacafmı öireten "Annelere Ö
iiit" ün birinci sayısını tekrar baatır· 
m11tır. Bu öfütler birer aylık 12 tane Ja· 
zıdır. 

Ayrıca çocuklarm nasıl belleneceiini 
ve mamalarmm nasıl huırlanacaimı öi
reten "Annelere Öiut" ün 2 inci aay11mı 
da bastırmııtır. 

1 ve 2 sayıl( öfütleri iıteyenlere Ku
rum parasız olarak ıönderir. Ankarada 
Çocuk Esirıeme Kurumu Genel Merkezi 
Başkanlıiuıa yazı ile adres bildirmek ye
ter. 

sını tenbih ettikten sonra odalarımı
za çekildik, uyuduk. 

Sabah. Hcrgünkü gibi bu sabah ta 
sütçünün sesile uyandım. Bahçede 
masa hazırdı. Misafir odasında bir kı· 
mıldanış vardı. Karımla beraber ken· 
dilerine seslendik. Kapıyı açtılar. Gi
yinmişler. Bizi igülerck karşıladılar. 

- Gece rahat uyudunuz mu bari? 
Her ilcisi de memnun. Minnettar

lıklarını anlata. anlata bitiremiyorlar. 
Başlarından geçen kazayı, kendile

rine hatırlatmamak için o tarafı açmı
yordum bile. Dereden tepeden konut
tuk. Köyümüzü pek şirin buldukları
nı, evimizi pek beğendiklerini anlat
tılar. 

- Buyrun bahçeye çıkalım! Kah
valtınızı oraya hazırlattım. Bizim gıi· 
zel güllerimiz vardır. 

Bahçeye çıktık. Oturduk, sütlü 
kahvelerini içerken genç karı kocaya 
ne zamandanberi evli olduklarını sor• 
dum. 

Erkek ~ülerek cevap verdi: 
- Dün gecedenberi. 
Ben ve karım, hayret içinde ba· 

kıştık. Bir şey anlıyamamıştık. 
Bizim şaşkınlığımızı görünce genç 

erkek: 
- Anlatayım, dedi. Ben lstinye• 

de otururum. Eve bisikletle gidip gel
mek en ho,ıandığım sporlardan biri· 
dir. Bu gezintilerimde ekseriya bisik
letli bir genç kızla karşılaşırım. Her 
defasında bakışırız. Dün akşam yine 
bisikletle eve dönüyordum. Karşıdan 
bisikletli güzel kız göründü. Nazarla· 
rımız bu defi biribirile .he.r zamankin
den fuJa Çarpmı§tı. :Biliklctlcrimlz 
de. Yuvarlanmışız. Kendimizi kay -
betmişiz. Uyandığımız zaman kendi
mizi bizim için yaptığınız yatakta bul
duk. 

Tekrar karım bana baktı. Ben karı
ma baktım. Şaşkınlığımız daha çok 
artmıştı. 

Erkek: 
- On beş gün sonra düğünümüze 

davetlisiniz, dedi. 
Genç kadın ilave etti: 
- Ama mutlaka beliyeceğiz. ZI· 

ra nikah memurundan evvel nikahı • 
mızı siz kıydınız. 

SOLDAN SAGA VE YUKARDAN 
AŞACI: 

ı - Maarif ı(6). Sınir (4) 
2 - Yeni değil (4) 
3 - Lif (7) 
4 - Anlayış (5) 
5 - Karadeniz kıymmda ( 4) .Erkek 

(2). 
6 - Kabul etmemek (9) 
7 - Gizli ıey (3). Farenin arkadap 

(4) 
8 - Beyaz (2) Yama (2) Ciier "3" 
9 - At cambazbaneaı (4) Pıılik (3). 
1 l - Erkek kard" (7). 

DUnkU Bulmacamızm halli 
1 - Kitap (S). Kasa (4). 
2 - İrin (4). Masal (5) 
3 - Tiyatro (7). İle (3) 
4 - Ana (3) iade (4) im "2,, 
5 - Tiryaki (7) 
6 - Ray (3) 
7 - Moda (4). Teyze (5). 
8 - Kar11ık ekmek (4). tı (3) 
51 - Asi (3) Ene (3) 
10 - Sah (9). İzin (9) 
11 - Alem (4) Eser (4). 

Kaçakçılar 
Ankara, 14 A.A. - Geçen 

bir hafta içinde gümrük muha · 
faza örgütü biri ölü 20 kaçakçı, 
855 kilo gümrük kaçağı, 3 tü -
fek, 27 menni 24 gümüş mecidi 
ye ve 44 kaçakçı hayv.•.u ele 
geçirmiştir. 
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italyanlar Uluslar KurUlundan 
Çekilmeği de Düşürlüyorlar 

................. -~ 
BORSA 
~ 

14 EYLÜL. CUMARTESi I 
PARALAR 

• Bo§azlçlnde Çubuklu Sarayının Mobilyaları ~ 
Çubuklu Sarayında mevcud ASARI nEFISE· 
DEn addedllmeaine •••• bllQmum KIY• 
METLi e9ya ve mobilyalar RIZAYI TARA· 
FEYn ile aattlacakt1r. Bu harlkalar1 merak 
i~ln gidip görmelerini muhterem halka tav· 

yetcsl Uycsl olarak kalmalı devam et 
mesini imkinsız bırakmuı ihtimali O• 

lan ıeraiti göıden geçinniılerdir. Ba 
kanlar, İtalyan - Habeı meselesinin, 
Italyanın yaptığı geniı fedakArlıklar
dan ve gayretlerden sonra, uyuıma 
yolu ile kotartlmaaı kabil olmadığını 
açıkça ve tekrar söylemek ödevleri 
olduğunu kaydetmiılerdir • ., 

Yunan sularındaki ltalyan 
gemi ert 

Atina, 14 (A.A.) - ltalyanlann 
bir torpido muhribi ile iki torpidoıu 
daima SUnyon burnu civarında dcmir
lemiJ bulunmaktadır. Gazeteler, hU· 
kfımetin Rima nezdinde teıebbüıte 
bulunmaaını istemekte,-J>azrlan da bu 
hareketi, Yunaniıtana lcu§ı bir teh
dit mahiyetinde tel!kki etmektedir
ler. 

M sırın emniyeti için bUtUn 
tedbirıer alandı 

Kahire, 14 (A.A.) - Guetelerln 
verdiği malumata göre, lııkeiıderiye 
limanında demirlemit bulunan Ingili& 
filosu komutanı Amiral Jorbeı, b&tba 
kanlıktaki resmi bir öile yemeği e&• 

naaında verdiği söylevde, anıulusal 
politikada ansızın zuhuru muhtemi!l 
her tilrlU hldiaclere kafJl koymak 
i.izere Mııırın deniz ve hava emniye
tini aağlamak ergesilc icap eden bü
tUn ihtiyat tedbirlerinin alındığını 
ıöylemlttir. 

Fransız gazeteleri ve 
Lavai'in nutku 

Paris, -14 (A.A.) - Laval'in mem 
lekctin topluluğu namına söz ıı:>yle
mit olduğunu anlamak için bugünkü 
gazeteleri gCSzden geçirmek kilidir. 
Fransız diplomasi.linin pakta ve an
laşmalara hürmet etmekten ibaret o
lan siyasasında, kamoy tarafından 
kayıtsız ve şartsız yardım g6rdilğü
nii gösteren bu hararetli tasviplere, 
muhalif ıosyal - komünist partisi de 
memnuniyetle iştirak etmektedir. 

Petit Parisien diyor ki: 
Söylev tam bir açıksözlUIUk ifade 

etmiıtir. Bı.ı söylev, metaneti ve tesiri 
itibarile, bütün Fransız siyuaaını bir 
kaç muhtasar sahife içinde toplayan, 
ınuaızam bir bildiriğ tesiri yapını§ttr. 

Le J ournal diyor ki: 
''Laval'in diyevi, kayıtsız ve ıart

arz bir tasvip görmelidir. FTansa ile 
lngfltere, durumlannı, daha evvel va 
zıh olarak almı§ olsalardı, hadiseler 
belki bu derece h!d devreye gelmez-
di... • 

L'Eeho de Pariı §Öyle yazıyor: 
"Söylev iyi kar§ılandı ve asamble 

tarafından, Cenevre yükenlerinin ka
yıtsız ve gartsız yerine getirileceğine 
dair bir vait gibi tefsir edildi. Hidi
t;enin önemi buradadır. Ve bunu liyik 
oldufu değerle karşılamalıdır,,, 

L'Oeuvre diyor ki: 
''Laval, harbi dü1Unmek bile iste

mlyen bir memleketin kuvvetli azmi
ne tercüman olmuıtur. Aloisi, Italya
nın herhalde asamble ~al11malannm 
sonundan evvel, harp etmiyeceği hak
kında, akşam, Lavale inant4l venniı· 
tir, Bundan baıka, Italya delegesi, 
Romanın, Habeşistana yapılması muh 
temel aıker ıevkiyatına rağmen, U • 
luslar Soıyeteıini terketmiyeceğini 
keıin olarak vadetmlıtir. 

Populaire diyor ki: 

[Baş tarafı 1 incide] 

Timeı ıueteıine göre, Franaa, Ci
buti limanını Habeıiıtanrn da ıerbest 
çe kullanabileceği bir liman haline ko 
yacaktır. Bu gaıete, lt~lyanın Habe· 
tiıtanda mUıterek yardım ıiıtemine 
i1tiraklnin yavaı yavaı bir himaye 
aistemine muadil bir tekle çıkanlaca
ğt haldnndald ıarip telkini mevzuu 
bahıetmektedlr. Timeı gazetesi, In -
giliz delegasyonunun, yapılan teklif
leri dikkatle takip ettiğini ve bu tek
liflerin Habeıtıtana yardım prenaibi
nin Habeıiatanın eğcmenliği ile kabili 
telif bir ıurette inkipf etmesi için 
mUdıhaleye hazır bulundu&unu kay • 
detmektedir. 

Fransız • ltalyan dostluQu 
Roma, 14 (A.A.) - ''Lavoro Fa. 

elet" gazetesi Laval'in söylevindeki 
iyi niyeti kaydetmek.e ve Fransız Dış 
siyasasını ancak Uluslar sosyetesi 
paktına uygun olabileceği noktasını 
işaret ettikten ıonra, Laval'in yalnız 
Italya ve Franaanın menfaati icabı o
larak değil, fakat Avrupa lataamdaki 
bant adına da Italyan - Fransız dost 
luğuna ve Roma anlı§maaına verdiği 
~.eğeri açıkça ifade etmlt olduğunu 
müşahede etmektedir. 

Laval, Italyanın meıru isteklerini 
tanıdığını ıarih olarak ıöylemiştir. 

''Ciomal d'Italia" gaıeteıi, Lavalin 
Fransız - Italyan dostluğu hakkında 
stiyledili ıöılerdeki samimiyeti kay· 
dettikten ıonra §unları ili ve ediyor: 

''Bu ıi:Szlerln samimi olmadığına 
inanamayız.,, 

Romanya gazetelerinin 
tefsirleri 

BUkrc§, H (A.A.) - Laval'in söy 
levi, Romanya siyasal çevcnlcrinde 
bilyUk bir memnuniyet uyandırmı§tır. 
Bu çevenler, bilhassa Franaanın Ulus 
lar sosyetesine ıadakat poli .ikasında 
sebat etmek hususundaki azmini kay
detmekte ve bu politikanın ayni za
manda Romanya, kUçlik antant ve 
Balkan antantının takip ettikleri po
litikanın temeli oldutunu söylemekte 
dirler. 

Dim!neata gfzetesi, §unları yazı -
yor: 

''Fransa, lngiltere ve Uluslar sos
yetesinin bütün üyeleri barı!ı ve her
keıin elbirllği etmesini istemektedir
ler. Bir tecavUz harbine mini olm<ık 
üzere ıerek Uluslar sosyetesi presti
jinin ve &erek bUtUn hUk\imctlcr an-
tıında ;daya1l,1§PJ4. pr.en~~nw t;yıdi 
Romanyanın menfaatleri için gayet 
bilyUk bir kazançtır. Bu suretle, sela
metle dUtUnmek kabildir. 

2000 nefer daha 
Cenevre, 14 (A.A.) - Aıiyetta fır 

lcaaına menıup 70 ıtibay ve 2000 ne
fer bugün vapura bineceklerdir. 

Seferberlik emri 
Adiaababa, 14 (A.A.) - Reuter 

Ajanaından: Habeı hükumeti, gcıpel 
seferberlik emrinin neşredilmek üzere 
olduiu hakkındaki yayıntıları reımen 
yalanlamaktadır. 

ltalyan gem·lerinde çaltşmak 
isıemiyenıer 

Luderitz, l 4. GUney Batı Afrika
ıı (A . .A.) - Kap'tan gelen ltalyan 
Savoia vapuru limana girdiği vakit 
60 yerli dok amelesi vapuru botalt • 
maktan imtina etmi§lerdir. Polis, lcen 
dilerini çalıtmalda, ~vkif edilmekten 
birini tercih etmeğe davet etmiştir. 
Bunt.rm çoğunluğu çalışmayı kabul 
etmitlerdlr. Birlcaç kiti tevkif edil -
ınl§tir. 

Lltvinof yeni bir teklifte 
bulundu 

••Laval'in, paktın mtidafiler aırasın 
da yer almrı olması eıaatır. Laval, 
Sir Samuel Hoarc'in yUkenine benzer 
bir yilkcn altına ıinnit ve ıöylevine, 
pakta kartı yapılacak her tecavüzü, 
Franaanm, kendi bayaalhğına kartı 
yapılmıt bir tecavUz sayacağını ıöyli
yerek ba:1Iamıt ve ayni tekilde bitir~ 
miştir . ., Cenevre, 14 A.A. - Uluslar 

~imdi ~ussol'nl na ysp cak Sosyetesi Asamblesinde bir söy 
lev veren Litvinof İtalyan mu~ 

Nevyork, 14 (A.A.) - Laval'in rahhasma dönerek "Sovyet Rus 
söylevi, Uluslar sosyc.esi üyelerinin 
ita.ya tarafından tasarlanan harbe ya tarafından tavsiye edilen mü 
karşı birleşik bulunacaklarını kesin tecavizin tarifi maddesi birçok 
olarak gfü:termitir. istenilmiyen hadiselerin önUne 

N evyork Times diyor ki : geçilmesine yarıyacaktı,, de • 
Mussolini, ne yapacak? Şayet Ha- miı ve şunları ili.ve etmiştir: 

bcşistana hücum edec:ek olursa, Ulus 1 
lar sosyetesi, zecri tedbirleri tatbik et "Eğer elimizde talyanm U • 
mek üzere Franıanın ve lnıilterenin luslar kurumu tarafından ka -
gösterdiği yolda yilrümekten ba§ka bul edilmiş bir mütecavizin ta • 
birşey yapamıyacaktır . ., rifi maddesinin hükümlerine u-

Hiç tüphe yoktur ki, Lavalin ıöı. yacak şekilde Habeılilerin teca 
lcrindeki açık ifade, Fransa tarafın • vUzlcrini bildiren bir 4lİkayetna-
dan arzu edilen ar&ıulusal dayanııma. '»' 

mesi olsaydı, İtalya yalnız Ulus 
yı temin edecektir. 

Italya, buıUn müıterek bir yöney l•r 101yetesinin tam adaletini el 
(cephe) karşısında bulunmaktadır. de etmiş olmakla kalmıyacak, 

Herald Tribune: büyük İtalyan ulusunun aramız 
"Laval'in, nizamname mecburiyet· da kazanmı§ olduğu ıempatiyi 

]erinin pratik surette tatbikı meaele- hak etmiş olacak idi.,, 
sinde Sir Samuel Hoare'dan daha aı Litvinof, sosyetenin bu müte 
vazih görUndtiğU mUtıleaaındadır. cavizin tarifi meeeleıine vazi· 

Ee~ er konterensımn tekll • yet edeceği ümidini göstermiş. 
eri ne oıabi ı il' tir. Bundan sonra Uluslar sos • 

Londra, 14 (A.A.) - Gazeteler, yeteıi çerçeveıi içinde bir Avnı 
beıler komitesinin teklifleri hakkın- pa teşekkillUnün vücuda getiril 
da tahminlerde bulunmaktadırlar. mesi teklifinde bulunmuştur. 

Daily Herald gazetesi, ltalyaya ve- Litvinof'a göre böyle bir teşek 
rilecek topraklar mukabilinde Habe- kül çok daha mahdut olan böl • 
tis~na denize çıkmasını aaflryacak gelerc mahsus paktfarı bir ara 
şekilde Fransız Somılisi ile İngiliz 
Somaliıinden ayrılacak bir toprak par ya getirecek olan daha geniş 
çası verileceğini sanmaktadır. . bölge anlapnasmın vücuda ge -

Son Dakika 
----·~~----------

ita l ya 
Cenevreden 
Çekiliyor mu? 

Roma, 14 A.A. - Kabine bu
gün toplanarak ita/yanın Ulus 
lar sosyetesinden çekilmesi İh· 
timal.'ni tetkik etmİ§tir. 

Muahedelerde deC şlklikler 
o' ursa 

Cenevre, 14 A.A. - Asamb. 
lenin öğleden sonraki toplantı .. 
srnda Tevfik Rüştü Aras,, şim
diki muahede/erin tayin etmiş 
olduğu durumda deiiişiklik/er 
husule geldiği takdirde, Türki· ' 
yenin kendisini Boğazlar reji • 
minde önemli tadilat icrasını 
bu değişikliklere tabi tutmak 
mecburiyetinde göreceğini söy 
/emiştir. 

Sünusi kuvvet~eri toplanıyor 

Ah• llut 

Sterlin 617,- &22.-
Dolar 124.- tı&.-
20 Franııa fraqı 165.- 168.-
20 Liret 192.- 194.-
26 Belclb fransı 81- 12.-
20 Drahmi 23.- 24.-
20 tsvlc;re fr. 116.- l20.-
Florin ao.- aı.-
20 Çek Kııron 94.- 98.-
Avın;turJ& tilinı 22.- 23.-
Mart 31.- 40.-
Zloti 23.- 24.-
Penco 23.- 24.50 
20 Ley 14.- 15.-
Leva 23.- 24.-
20 Dinar 52.- 56.-
Yen s4- ııs.-
lıvec Karon 30.- 31.-
Altm .. ~34.- 935.-
Mecidi1e 52.50 53.-
Banknot 234.- 235.-

ÇEKLER 

Parlı bere 
lrııillı llraıı 
Dolar 
Liret 
Belıa 
1avec; frusı 
Leva 
Florin 
Çelı:ollonk kuronu 
Avuıtur1a 
Pezeta 
Mırlı: 
Zloti 
Penıo 
ı-., 
Olur 
v. 
Çerno•etl 
lavec lı:urono 

ltaııan" 

12,03 
t23.50 

0,79.27.25 
9,7o.t4.-
4,69,ll 
2,43,78 

6M3,44 
1,l7,60 

19.ll 
4,20,45 
U0.25 
1,9?,GI 
uı.
• 51.40 
3.77.55 

l4,9U3 
2 71,SO 

10.98 
3,11,47 

Roma, 14.A.A. - Bakanlar mec- ----E--S-H_A __ M ___ _ 
Hsi tebliğine mevzuu bahis olan ve 
Libyalı bazı yerlilerin tahrikatma 
dair olan haber dolayisiyle İtalyan 
gazeteleri, Libya - Mısır sınırında SU 
nusi kuvvetlerinin toplanmakta oldu· 
ğunu hab:r vermektedir. 

Manda için bir hafta içinde 
karar veri ecek 

Cenevre, 14.A.A. - Havas ajanaı 
bildiriyor : 
• Bu hafta zarfında yapılan uzlaş
tırma mesaisinin evrelerini ve geliş
mesini inceleyen Havaa ajansının ö
%el aytarı, bu ak§am Cenevrede hl
lcim olan genel hissin ~u merkezde 
olduğunu beyan etmektedir : 

Bilhassa İtalyan Bakanlar mecfüi
n.in bu sabahki müzakereleri dolayi
sıyle uzlaştırma usulUne devam et
mek gerek her iki taraf için ve ge
rek Uluslar Soaycıcai için faydalıdır. 

Uzlaştırmaya uğragnlann gayre
ti, Hab şıstana bır yardımaa bulun
mak projesi vücuda getirmeye ma
tuftur. Bu yardım, Arsıulusal olaca
ğından mandası İtalyaya tevdi edile
cektir. tJluslar Sosyetesi konseyi, ka 
rarrnı önümüzdeki hafta zarfında 
vermek tasavvurundadır. 

e·ngazi kımı damyor 
Roma, 14.A.A. - Re!mi bir bil

diriğe göre. Muısolinl bakanlar ku
ruluna yabancı memleketlerde otu
ran bazı Bin~azilllerin tahrikitını 
haber vermig olduğundan, Libya hu
dudunun süel bakımdan temini hu
au::m kuv\•etlendirilmektedir. 

h Bankası Mil. 
• • N. 
.. • H. 

Anadolu % &O 
.. % 100 

Slrlı:etJhayri1e 
Tramvay 
Bomonti • Nektar 
Tcrlı:oe 
Reji 
Aun Clmento 
Merkcı Banka11 
Osmanlı Banlruı 
Telefon 
İttihat Detirmencllilı: T. A. S. 
Şark Delirmenleri 
Şark Merkoı Ecıaneli 

92,-
9.SO 
9,60 

25.10 
42.-
15.-
24.-

7,SO 
15,25 

2,40 
9,45 

58.-
33,50 
:",-
8.-
0,75 
4,10 

lstanbul Asliye 
( 2) inci Ticaret 
mahkemesiAden: 

Koıtantin Papadopulonun İspiro 
Nikopulo aleyhine açtığı alacak da-

vasrnda hazır bulunmak üzere lilzum 
&örUlen Yorıi Papayanopuloye ila

nen tebllğat yapıldığı halde tahki

kat gUnU 10·9-935 de mahkemeye 

ıelmemit olduf undan hakkında gi
yap karan verilmiş ve tahkikatl 

15-10-935 sah gilnü saat 14,30 da 

bırakılmııtır. Merkum Yorgi Papa 

yanopulonun mezkur gUn ve aaatta 

mahkemeye eelmeıi ihtar ve eelme

diii takdirde dava merlcum hakkın

da giyaben görillecefi ilin olunur. 

alye eyleriz. 
Şehlmlzde ilk defa olarak bu derece tayanı 
hayret ve fevkalade aatı9a teaadUt olun• 
maktad1r. • 
Fazla tafslllt almak ve sara~n ziyaret için 
BeyoAlun'da Baker maAazalarının M O B 1 L· 
YA dairesine müracaat olunması. 1 

1 Telefon: 44922 
-ııı-Hamit: Bugünden itibaren ziyaretedileblllr . ..., J 

Yeşilköy Tohum lslah istasyonu 
Satın alma Komisyonundan: 

Y eşilköy Tren İstasyonu yanındaki tarlamızda, yığın 
halinde bulunan 7 0-100 ton saman, açık arttırma ile sa

tılacaktır. Arttırma 25 Eylül 935 çarşamba günü saat 

on beşte Vilayet Muhasebeciliğinde toplanacak Komis

yon tarafından yapılacaktır. 
İstekliler şartnamesini dairemizde ve Vilayet Muhase 

beciliğinde görebilirler. Tahmin edilen bedeli 750 lira 

olup muvakkat teminatı 56 lira 25 kuruştur.Arttırmaya 
girecekler teminat akçelerini veya Banka mektuplarını 
ihale saatinden evvel Vilayet Malsandığına yatırmaları 
ve alacakları makbuz ve kanuni vesikalariyle birlikte 

ihale saatinde komisyona müracaatları. (5450) 
6979 

ISTANBUL BELEDiYESi iLANLARI 

Keşif bedeli 1990 lira 39 kuruş olan konservatuvar yatı kıs
mı binasının tamiri açık eksiltmeye konulmuştur. Şartnamesi 
ve keşif evrakı Levazım Müdürlüğünde görülür eksiltmeye gir
mek isteyenler 2490 No. lı arttırma ve eksiltme kanunda yazılı 
vesikadan başka Belediye Fen işleri Müdürlüğünden alacak
ları vesika ve 1'19 lira 27 kuruşluk muvakkat teminat makbuz 
veya mektubile beraber 26-9-935 perşembe günü iaat 15 do 
Paimi Encümende bulunmahdır. (~.) (5481) 

Kc~if Muvakkat 
bedeli teminatı -

Koca Mustafa paşada 29 inci melttep • 
tamiri • 496,86 37 

Kadırgada 3 üncü mektep tamiri 282,99 22 
Yukarda isimleri keşif bedelleri ve muvakkat teminatı yazılı 

olan mektepler tamir ettirilmek üzere ayrı ayn açık eksiltme
ye konulmuştur. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülür. 
Ekailtmeye girmek isteyenler 2490 No. lı arttırma ve eksiltıiıe 
kanununda yazılı ~esika ve Na.fia...Müdürlüğünden. alacaklan 
vesika ile ve hizalarında gösterilen muvakkat temırntL uaClhı.,~ 
veya mektubile beraber 30-9-935 pazartesi günü saat 15 de 
Daimi EncUmende bulunmalıdır. (1) (5602} 

[!stanbul Komutanhğı Satmalma Komisyonu illnları 
İstanbul Komutanlığı ma günü saat 15 de açık 

Birlikleri ihtiyacı olan 23 7 eksiltme ile alınacaktır. 
ton lavemarin kömürü 20 Tahmin bedeli 3120 lira 

Eylül 935 cuma günü saat_ olup ilk teminat 234 lira

on dörtte açık eksiltme ile dır. Şartname ve evsafı her 
alınacaktır. Tahmin Bedeli gün komisyonda görülebi-

3436 lira elli kuruş olup ilk lir. İsteklilerin vakti muay• 

teminatı 258 liradır. Şart- yeninde ilk teminat mak

namesi her gün Komisyon- buz veya mektuplanyle bir 

da görülebilir. İsteklilerin likte Fındıklıda Komutan

Ayni bildiriğe göre, Bakanlar ku
rulu ı:avalm İtalya ve Fransız dost
luğu hakkındaki dostane sCSzlerinden 
malOmat edinmiştir. İtalya, Fran!!ız~ 
İtalyan dostluğunu daha ziyade kuv 
vetlendirm"k isteğindedir. Zira bu 
dostlul,t yanhz iki memleketin men
faatına değil, ayni z:amanda Avrupa 
te~ riki mesaisinin menfaatına da ha
di~ olacaktır. Ve bu teşriki mesai, 
mustemlekevi mahiyette bir anlat
mazlık veyahut §İmdiye kadar ne 
mahiveti tayin ve ne de eski niJ:alar
da .. tat~ik edilmemit olan bir takım 
mueyyıdcler yüzünden haleldar ola
maz. 

!!!!!!!9!ii!i!i!!!ııiii!!ii!i!!9!!!ı!!!!!ı!!!!~ • ilk teminat veya makbuz- lık arttırma eksiltme ko· 

...... • • •r-.....:, I',..'" - • ' • 

ZAYİ - 161 sicil numerolu arabacı
lık ehliyetnamemi kaybettim. Yeni
sini alacağımdan hükmü yoktur. 

Haça tur 

VAPURCULUK 
Türk Anomrr. Şirketi 
Iatanbul Acentahğı 
Uman Han. Telefon: 22925. 

Trabzon yolu 
GÜNEYSU npuru 17 eylOI 

SALI ıünO ... t 20 de RIZE'yr 

1 kad•r· 

• • 

lariyle teklif mektuplarını misyonuna gelmeleri. 
ihale saatinden bir saat ev- (5299) 6779 

veline kadar Fındıklıda Sa- • * • 
tınalma Komisyonuna 

vermeleri. ( 5 2 9 7) 
6777 

• •• 
ıstanoul Komutanlığı 

Birlikleri ihtiyacı olan 5 ı O 
ton Tüvenan kömürünün 

20 Eylül 935 cuma gunu 

İstanbul Komutanlığı b1r
likleri Hayvanatı ihtiyacı 
ıçın aynı gün zarfında an

bara teslim edilmek şartiyle 
16 Eylül 935 pazartesi gü

nü saat 11 de Doksan Ton 

Yulaf pazarlıkla alınacak· 
tır. İsteklilerin nümunele-

saat 15,30 da kapalı zarfla 
•9!1~!!!18 Betlktat i!lii!!!~~· eksiltmesi yapılacaktır. 

Bekiştar lcra Daireııinden : Bir ı iKIŞ y U 
rile birlikte mezkur saate 

Fındıklıda Satmalma Ko
borçtan dolayı tahtı hacza alınıp pa- D URD Tahmin bedeli 5355 lira o-
raya çevrilmesine karar verilen bir : Talebe kaydına batlamıttır 1 lup ilk teminatı 402 lira
buz dolabı kırk rakı kadehi kırk su 1 Mekteb aerJiıi 20 Eylülde açı· dır. Şartnamesi her gün ko
bardağı, yüz büyilk ve kUçük tabak, lauktır Bıçld •e ••n'at öt· ; misyonda g·örülebilir. 
97 tahta demir mermer, eski masa, rtnecekler bu aerriyi fÖrmeli- İsteklilerin teminat 
ayna, üç parçalı dört levha resim, clirler. S.rbqttir Talimat ,an- k 1 . 

derilir. Akaretler 64 No mektup veya ma buz any-
on kanapc mu~ambah ve tahta yüz 1 Telefon ı 43687 iiill!Pii• le teklif n1ektuplarını ihale 
elli tahta hasır demir sandalya, üç 
abajor, yedi tahta 16-9•935 tarihine 1020 saatinden bir saat. evveline 

tesadüf eden pazartesi gUnU saat 9 kadar Fındıklıda Komutan 
dan 12 yekadar Şi1lide Kiiıdhane !stanbul Yedinci len. paireainden: hk satınalma komisyonu· 
caddesinde 307 N o. lu gazinoda na- Bir bo~qn dolayı maheus ve Ga- na vermeleri. ( 5 2 9 8) 
lacağından talil) olanlann mahallin· }atada Eılri Gtlmrilk aokafında 14 

de hazır bulunacak memuruna rnlira .. 
eaatlarr 1Jin olunu!'. (14~10) 

. 
tirilmesine yarıyacaktır. 

Litvinof, barışın bölünmez ol 
duğunu kollektif . emniyetin za. 
ruri bulunduğu ve bu emniyeti 
bölgeler arasmda karşılıklı yar 
dım paktlan ile sağlamlaştır -
mak lizım geldiği noktalarında 
israr ctmi~tir. 

Numarada mevcut haciz altına ah· 
nan Bealr Yalı Katran, lıtubeç ve 

saire boyacılı&a ait mallann paraya 

çevrilmesine karar verilm~ olduiun· 
dan birinci açık artırma 16-9-0SS 

tarihine müsadif pazartesi gunu 

ıaat 12 den 13 e kadar mahallinde 

satılacağından ınahalllnde bulunacak 

memuruna müracaatları ilin olunur. 
(14507) 

6778 

••• 
2. Kor. Birlikleri için 

5-9-935 de alınacağı evvel

ce ilan edilmiş olan 3 2 adet 

arpa ezme makinesinin şart 
namesinde değişiklik ya

pılmış olduğundan evvelki 

ilandan sarfı nazar edilmiş
tir. Bu 32 adet arpa ezme 

makinesi 20 Eylül 935 cu-

mısvonuna gelmeleri. 
(6527) 7062 

Sultanahmed Birinci Sulh Hu· 
kuk Mahkemesinden : 

Holantse Bank Uni N. V. ın ls~ 
tanbulda Kapalı çarşıda Köseleciler· 
de '14 numarada nıukim Manuk Ha
rutunyan % l m m e t i n d e a
lacağı olan 260 lira 4 kuruşun tahsi-
line dair mahkemenin 935 - ısos 

numaraıında açtığı davanın cari 
muhakemeıinde m ü d d a a 1 c y • 
bin filhal ikametglhı meçhul bulun· 
duğu Mtibaıirinin olbaptaki tebliğ 
ilmUhaberfndekl musaddak me~ruha
tından anlaşılmış olmasına nazaran 
ilanen tebli~at icrasına karar veril
miı bulunmasına binaen muhakeme
nin muallak bulunduğu 9-10-935 çar· 
ıamba ıünü ıaat 10,30 da Sultanah
med Birinci Sulh Hukuk Mahkeme
ıinde hazır bulunmaaını ve aksi tak· 
dirde muhakemeıine giyaben bakıla· 
cağı illn olunur. (14501) 
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ıcenup De~ıryolları ~ü~ürlüğünden•. ~:";:.~: Boğaziçi Liseleri :k:: : 
! Cenup Demiryollarında bu kez aşa§ıdakı yenı tarifenin yUrürlUğe il • Bo§azhjınde ArnavutköyUnde, • Çllte Saraylarda • 
= konuldu§u 11ayın ahaliye ilan olunur. = = . . .. -
~ .103 Sayıh fevkalade ve muvakkat se riseri tarifesi ~ • Kız ve .e~kek tç~n ayn bolükl.erd~ ~UrQlmu,. te,k'.lita ta~ uluıaJ bi~ rnOe11eaedlr. • • • 
- . Y - = Kayıt 1çın hergura Dlf'ktep yönehmıne başvurulab1Hr lstiyenlere t1ır1foame ılhtd.-"'lır. = 
! · Avrupa He Suriye ve Irak arasındakı mUnasebata Toros Ekspres tre· il •·ııı•llll•llll•llll•llllİllll•lllllllll• Telefon : 36.210 •lllllJllf•lllllllll•llllllfll•llll•ll' • 
-.- nlle ( Yatakh vagonla ) yolcu ve bagaj nakline aid Ucretlere tatbik edi· = ' . 1 

- lecek hususi ahklın. • 
ij 1 Haziran 1935 tarihinden başhyarak, Semplon Şark ve Toros eka· • ır~~~~!!!!!!!!!!!i!!!!!!!!!!!!i!!!!!!!!!!~~~~ " 1tantafında [ 
:::: pres trenlerlle yolcu ve bagaj nakline adt beynelmilel tarifedeki fiyat ve = Geceli ve gUndUzlU ışı K Eskt L•s ES,. J 

ii tartlarla satllan birinci ve ikinci mevki biletlerini himil yolculara aşağı· il ı • Kız ve Erkek " FEVZİYE ,, . 1 
~ dakl mUnasebatta yalnız gidişe mahsus bilet bedellerinden yüzde beş ve = 1 1 !I bagaj fazlalarının nakil Ucerlerinden yüzde 33 1·3 tenzlUiıt yapılacaktır. • Türkiyenio en Hki huıuıi lieeıidir. Ana. ilk, Ona ıre Liıu! lcııımlan, Edebiyat n fen biHüklerı nrdır 
_ 1 Y etiştirc.h;i talebelerin rnuvaffakıyett ıre çok yiıktelc bir tahm heyetine ınalikıyetile ıeyınç duyan B • ı ınüeıısesc bir ecnebi Jisanı öğretmek i~in eaasb tedbirler almıştır. Talebe kaydrna devam edilmektedir = a ) Londra ve Parisden (Haleb, Telkoçek, Tarablus, ~~sul, KerkUk L. Her gün müracaat edılebiHr M•ktep ıarifnam••i ıat .. yıniıt Tel•fonı 44039 ____ _ il (Hanikin, Ba!}dat ve Basraya il . ~ -
1'11 6805 
:::: b) Baara, Ba~dat, Hanlkln, KerkUk, Musul ( Trfeste, Mllano • --------------------------------~ i Tarablu~, Telkö4j~ ve Halebden ( Paris ve Londraya m ILICA-PALAMUTLUK DEMiRYQlU 
s Şq halde söıı:U geiien yolculardan Cenup Demiryollaranda ahnacak Uc· ii 
M retler şunlardan ibaret olacaktır. := 15 Elul 935 den 31 Mayıs 1936 tarihine kadar tatbik edilecek olan kışlık aeyri hareket cetveli muh~ 

terem halkımızın malumu olmak üzere ilan olı.mur. 

= · TUrk Kuruşu il ! 1) - Biletler 1 nci mevki 2 ncl mevki İi ILICADAN PALAMUTA 
Iİ . f'evzlpatadan Meydanekpe:ı:e ve mUtekabllen 108 7& · = 
~ • Çobanbeyden nasibine ve mQtekabilen 1084 771 g İstasyonlar 52 54 

Katar numaraları 

B. I 56 10 B. 3 58 62 60 82 

'I ( Bu ücretlere vergi ve d•mga resmi dahlldlr ) -- . Ilıca 

Akçay 
Zeytinli 
Edremit 

Hareket -.- 8,06 
8,30 

Hareket saatları 
-. 11,36 12,12 14,51 10, 

10,09 
-.- -.- 17,21 
16,- -.- 17,45 
16~12 -.- 17,57 
16,36 17,36 18,lS 

16.!7 17 ,57 -.-

-.- -.-

~ 2 ) - Bagajlar TUrk Kurutu = 
ji Beher 10 kllo veya kesri için ~ 

.. 
•• 

-.--.- 8,44 -· 
9,03 -. 
9,24 -, 

-.- 11,51 12,21 15,06 
-.- 12,01 - .- 15.18 

19,30 
Ul.42 

10,45 

-.-
., 7.- 20,~ 

§. Fevzipaşadan Meydanekpeze ve mUtekabilen 3,16 a 
~ • Çobanbeyden nasibine ve mUtekabilen 31,85 = 

Havran 
Palamut 

.. 
Muvaısalat 

7,24 
7,48 

10,15 12,18 -.- lS,39 
10,36 12,42 -·- 16,-

13,-
-.-

11,18 
11.51 
12,12 - -. -.- -.- ~.- -.- -.- -.- -.-

= • ! FazJa bilgi edinmek iateyenlerln Karkamışta' c. D. MUdUrlUğUne mUra· İl 
PALAMUTTAN ILICAVA 

jj caat etmeleri rica olunur. ;;;: fıtasyonlar 

11ıını•ı111 •ıı ıı•u11 •1111•1ııı•ım•ıın•ını•ı ıııı 11111111 ı•ı n • ı ııı aııı 111nııa ııı ı•nııa 111 ı•nıı• ıır • 
Katar numaraları 

55 57 B.2 11 59 51 53 83 85 63 81 61 
Hareket saatllrt 

' Palamut Hareket -.- 8,- --.. -.- -.- 13,15 -.- -.- -.- 10,09 11,- t2,18 

İstanbul Mıntakası Varidat Takakkuk Müdürlüğünden Havran ,, ~.- 8,30 9,30 10,54 -.- 13,39 16,09 17,09 18,09 10,39 1l,4Z 12.51 
Edremit ,, 7,15 9,06. 9,51 11.18 -.- 14,- 16,36 17,30 18,30 11,03 12,21 13,18 

Eyüp Maliye Şubesi çevresinde olup ıssılannın oturduğu yer belli olmayan arsalarm yer
lerile tadilat komisyonunca konulan kıymetleri aşağıda gösterilmiştir. Bu kıymetlere 
yarından itibaren bir ay içinde temyizen itiraz edilebileceği arazi vergisi nizamnamesinin 34 ün
cü maddesi delaletile Hukuk Usulü Muhakemeleri kanununun 141 ve 142 inci maddeleri muci

Zeytinli ., 7,34 9,25 -. 11.37 -.- 14,15 16,55 -.- -.- -.- -·- --
Akçay .. 7,51 9,42 -. 11.57 11.15 14.SO 17.09 -.- 11,33 U,51 U.48 
İhea Muvasalat 8,- 9,51 -. 12,06 11,24 14,39 17,18 -.- -.- -.- -.- -.-
DİKKAT : 1 - 81, 82, 83, 85 No. 1ı trenler ihtiyari yük trenleri olup bu trenlere yolcu kabul edilmez. 

bince ilan olunur. (5594) 
Mahallesi Sokak 

~li paşa 
Davut ağa 
Topcular 
Takyeci 
Cezri Kasnn 
Cezri Kasım ... ' 

Takyeci 
İslam bey 

İslam bey 
İslam bey 
Baba Haydar 
İslam bey 
Baba Haydar 

" Takyeei 
Otakcılar 
Rami Cuma 
Zeynep hatun 
Rami Cuma 

" " ,. 
" 

Baba Haydar 

,. " . 

" 
,, 
" 

" " Kızıl Mescit 

Rami Boşnak 
Topcular 

Küçük köy 
İslam Bey 

J\şçıbaşı 
İslam bey 
Naz Perver 
Korucu Mehmet 
Çelebi 
İslam bey 
Baba Haydar 
İslam bey 

Rami Boşnak 
İslam bey 
Korucu 

" 
" Sofular 

Baba Haydar 
Rorucu Hayvan 
ısa ray 

Kuru kavak 
Davut ağa 
Kıs la 
Kıyas C. 
Çömlekçiler 

·mzaı Mahmut ·• 

Kıyas 
Bahçe çık· 
mazı 

Kanun 
Kanun 
Sofular yokuşu 
Kanun 
Mektep 

,, 
Otakçıtar 
Otakçdar 
İbrahim ef. 
Gümüş suyu 
ibrahim ef. 
Dere 
Kahristan 

Bahçe çık
mazı 

Mektep 
Kahya çık·. 
mazı 

Mektep 
Kahya çık
mazı 

Mektep 
Kızıl mescit 

İmam 
Kışla 

İstanbul 
Kanun 
Mehmet ağa 

Cami Şerif 
Kanun 
Naz perver 
Ayvansaray 

Mektep 
Yeni Çeşme 
Teksim çık~ 
r:ıazı 

Mazhar bey 
Kanun 
Ayvansaray 

" 
n 

Bcstan 

Mağrabi S. 

No. Cinsi Mükellefin ismi 

79 Arsa Safiye 
ı ,, Zenciye Ferah kadın 

40 ,~ İstifan Hanci Filip 
7 ,, Gonca Gül 

7 4 ., Kalomet Ağavni 
13 .. .. Sevh Mımt,ttt - ~ 
15 ve Selaha ttın 
19 ,, H tiseyin usta 

7 ,, Zihni ve validesi 

12 ,, Cemal 
25 ,, Karabet 
17 ,, Ağavni Odukya 

6 ,, Ojeni. 
15 ,, Ohannes 
13 ,, Eftik Kadın 
81 ,, Mehmet Şemi 

ı ıs ,. iffet 
60 ,, Abdullah veresesi 
23 Arsa Ayşe 
57 ,, İsmail 
1 7 ,. Hacı Hasan 
10 ,, Malatyalı Muharrem ve 

Fatma 
6 ,, Karnik oğlu Karabet 

56 ,, Kantarcı Ali Mihran 
7 ,, Balıkcı Diran Agop 

Kalifik 
60 ,, Aznif ve Serkis 
9 ,, Pilavcı Haristo 

54 ,, Pruşen, Furat Ezruhi 
49 ,, Remzi, Hulilsi 

Şaziye 
6 ,, Boşnali Nuri veresesi 

22 ,, Emine, Zekiye, Hüsnü 
Çavuş Marko veresesi 

7 ,, Sultana ve Pavli 
16 ,, Nersis 
16 ,, Hasan Hüseyin 
16 

1 
1 7 ,, Osman ve Hıfzı 
11 ,, Mihael evl~tları 
32 u Fitnat ve KıymL 
54 ,, Semiha ve Galip paşa 

4 ,. Agop 
36 ., Zekiye Hadiçe 

2 ,, Siranoş ve saire 
.. 
24 ,, Arif ağa 
32 ,, Siranuş ve Mıgrdıç 
20 ., Recep usta 
16 ,, Recep usta 

" ,, 

Kıymeti 
Lira K. 

375 00 
34 50 

90 00 
85 00 

207 00 
Q,ıı AA 

115 00 
36 80 

182 00 
110 00 
28 80 
30 00 
57 50 
17 00 

230 40 
22 80 
25 00 

10 00 
100 00 
30 00 
40 oc. 

90 00 

180 00 
39 00 

180 00 
39 00 

180 00 
180 00 

88 50 
15 00 

100 O( 

7 50 
30 00 

24 00 
110 00 
56 00 

400 00 

31 50 
345 00 
17 60 

158 00 
100 00 

17 25 
30 00 

34 50 18 
32 ,, Velo 1500 00 

1 

14 " 
58 ,. 

Zehra ve Nizamcttin 
Hacı Mustafa ve anası 
Zeliha 

25 00 
34 00 

Nisbeti 

1000/ 5 

., 

" 

" 

" 
" 
tt 

" 
" 
., 

1000/5 

,, 
" 

" 
,, 
,, 

" 
" 

" 
" 

,, 
" 
" 

" ,, 

" ,, 

" ,. 

,, 
" 
" 
" 

" 

2 - 62, 63 No.h trenler B. tegrin 935 ve Matı, Nisan, Mayıı 936 aylarına nıahsuıtur. 

Vergisi 
Lira K. 

~ - ,.ı;" Nl"I h trerı ~ ... ... •. •- ~:;~·~· "'~,, ·~- .a.,lcrine mahsustur. 

t. P. D. İŞLETME M'OPÜRL000 
1 88 -

· !~ rAdemi iktidar ) Kocaeli Kültür Direk-
1 04 Jlf~~ ve 

"'""'1:8;· ı HöRMôBiN- ı~~,·lr1tiğ üiıden: '-· 
imiz şehir ve köy okullarında 

j Tafsilat: Galat. po.tı kutusu 1 • 10 - 935 Salı gu· "nü derslere başla-
91 • - 1255 -· 
ss nacağından . bütün öğretmenlerin 
~; •~!!!!!!iR~A~D~Y~O~!!!!'• talimatnameye göre günUnde va .. 
29 i' 1 zifeleri başu~ıda bulun maıarı. ı 5607) 

1 1 ~ MERAKLILARINA 
11 Yeni bir uıul ile Radyolanonıı 

12 Avrupa ve Amerikanın 
kısa dalııa iıtaıyonlaranı mü-

5 kem.melen alabılecek bir auret• 
50 te tadil eder 
15 RADYO rtUZHET 
20 Her nevi Radyo m•kineleri Ye 

tranıformatör imal H tamir 
at6lyesı Voyvoda cadde•İ N. 76, 
Galata 

45 

90 
19 

•-. 
DEVREDiLECEK iHTiRA 

BERATI 

.. Çimento yahut betondan boru· 
lar vesaire dökmeğe mahsus cihazlar 

90 da islfilıat" hakkındaki ihtira için alın 
90 mış olan 11 Son Teşrin 1933 tarih 

ve 1746 numaralı ihtira beratının 
44 

90 
19 

8 bu kere başkasına devir veya icara 
verilmesi teklif edilmekde olmakla 

SO bu hususda fazla malfunat edinmek 

4 
isteyenlerin GaJata'da, Aslan han 

ıs 5 nci kat 1-4 numaralara müracaat 
eylemeleri ilan olunur. 

7024 

Yüksek Mühendis Okulu Direk
törlüğünden: 

Bu yılı okulumuza parasız yatılı gireceklerin sayısı 
tasarlanan kerteyi aştığı için bu husustaki talimatname
ye göre aşağıda yazılı derslerden bir müsabaka sınaması 
yapılacak dır. • 

2 Birinciteşrin Çarşamba Riyaziye (cebir, müsel·· 
lesat, hendese) 

4 Birinciteşrin Cuma (Fizik, Kimya} 
Öğleden sonra (Türkçe) 

Sınamalar sabah tam 9 da başlar. Yazılanların bu saat
ta ellerindeki kağıdlarile hazır bulunmaları bildirilir. 

(5575) 

lstanbul Telefonu direktörlüğünden: 
Muvakkaten kullanılmakta olan ve sabık Telefon Şir

keti tarafından tab'ettirilmiş bulunan tahsildar makbuz
ları badema kullanılmıyacaktır. Tasilat Posta T. T. İs
tanbul Telefon Direktörlüğünce yeniden bastınlmış 
olan ve l ı Eylül 935 tarihinden itibaren mer'iyete konu-

12 • ~~~~~~~~~~~ lan makbuzlar mukabilinde yapılacağından abonelerin 
55 D 2 

• Şirketin eski makbuzları üzer;·~ · - _, .. - · ·· ' ·--· ... la 
28 eniz yolları 

1 

rı ilan olunur. (5599) 

z oo l S L E T M E S 1 

16 
1 73 

9 

Acenteleri: Kar.köy K6prftbat> 

Tel. 423152 - Sirked MUhtlrdar

l'llllll ıade H;•n. Tel Zl740 ınnn l 
1 Trabzon Yolu 1 

~~ i KARADENİZ vapuru lS Ey· 
S 1 lül PAZAR günü pat 20 de 

ıs RtZE'ye kadar "5539 .. 7041 

17 
5 00 ı ı iskenderiye yolu' 

! 1 İZMİR vapuru 17 Eylül SALI l 
gDoil saat 11 de lakenderiye'ye 

12 kadar 15576' \ 
17 . • 

Yuksek Mühendis Mektebi Arttır
ma ve Eksiltme Komisyonundan: 

Mektep Laboratuvarları için bir adet taş kesme ve 
bir adet pardaht makinası alınacaktır. Bunların mec
muu fiatı 4000 lira ve birinci pey . parası 300 lira ve 
açık eksiltmesi 25-9-935 tarihine gelen Çarşamba günü 
saat 14 tedir. İsteklilerin bu baptaki şartnamesini gör· 
mek için her gün ve eksiltmeye iştirak etmek için de 
arttırma ve eksiltme kanununun 2, 3 üncü maddelerin
de yazılı vesaik ve birinci pey paralannı havi makbuz 
ile belli gün ve saatte Gümüşsuyunda Mektep binasında 
bulunan Komisyona müracaatları. ( 4654) 6638 

• 
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MAZOtt 
isim ve markasına 

dikkat 

MAZOn Ml!YVA TUZU 
Sabahlan aç karnına bir kahve 

kaısığl ahndıkta ~111111 
KABIZLIOI DEF'EDER W-

at sonra ahndıkta :E '1ıllrll1' 

Mide Ekşilik § Bugün herkes Büyükadaya gidiyor, Sen duruyor musun? ve yanmalarını giderir Ağudaki = 
tats.:r.ıık ve kokuyu izale eder. ~ lstanbul'un go·· rmediğı· büyük şenlikler· Bayrak töreni ·Ulusal faz.la bir yemek ve ıçme- -

den sonrahıssedilenyor· :: danslar· Türküler-Ateş oyunları 

f;.:~~ ~~i~~:~~~.ı:.-; § Bulgarlar - Yunanlılar - Romenler· Yugoslavlar - Türkler 
~~~~:1~:0 .~::

0

::.kk~; '-ımılUlllllllJllJJlllllllJlllllllUllllllllllllllHllllllllll saat 14 de baıhyor. lllllfllllllllllllllllllllllflllllllmlllllllllllllllllllll: 
~~D,j~ olsa Babçekapıda iş Ban-

kolaylık olm11k 
üz.re perakende 
65 kuruşa aahlan 
''$eler piyasaya 
çıkarılmıfllr. _ 

kası arkasında 12 No. lu 
MAZON BOTTON ecza 
depoıuna iade ederek 
bedelini geri alabilirler. 

6803 

' r- ···-~ ME ZiFO 
Amerikan Kız Hayat Mektebi 

Lisan - Ticaret - Ev idaresi Kurs!an 
23 Eylülde a~ıhyor. Kayıd başlamışt1r. 

Leyli ücret ı 200 lira - Nehari ücret : 25 lıra 

111 Orta derecededir Saradan diploma alanlar Üsküdar ~- Amerikan 
~ n Ku Lııesıne imtihansız. alınırlar. 

lstanbul Sıhhi Müesseler 
eksiltme komisyonundan: 

6620 

arttırma 

1 lstanbul Harici Askeri Kıtaatı ilanlan ---------
Cinsi Miktarı Tahmin İlk te-

Kilo Fiyatı minatı İhale tarihi Günü Saati 
Kuruş San Lira 

Un 418000 12 15 3777 23-9-935 Pazartesi 15 
Un 444000 12 ıs 3948 24-9-935 Salı 15 
Un 561000 12 ıs 4658 25-9-935 Çarşamba 15 
Sadeyağı 7175 77 50 417 24-9-935 Salı 16 
Sadeyağı 8100 77 50 471 25-9-935 Çarşamba 16 
Sadeyağı 9172 77 50 534 26-9-935 Perşembe 16 
Sadeyağı 10180 77 50 584 27-9-935 Cuma 16 

Bayramıç Garnizonu için yukarıda yazılı Un ve sade 
yağının mikdar, tahmin fiat, ihale tarihleri, hizaların
da gösterildiği üzere Bayramıçde Tümen Satınalma Ko
misyonunda kapalı zarfla alınacaktır. Şerait ve evsafı 
İstanbul Levazım amirliği Satınalma komisyonunda 
görülebilir. İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
maddelerindeki vesaikle tekliflerini belli saatten bir 
saat evvel Bayramıçta Satınalma Komisyonuna verme
leri. (212) (5280) 6775 

*"* Yerli veya Avrupa fab- na vermeleri. (162) 
6670 

* :(. * Şişli Çocuk Hastanesi için 216 kalem ilaç ve s·ıhhi rikaları mamulatından ol- <4783> 
malzeme olbaptaki şartnamesi veçhile açık eksiltmeye mak üzere bir metresine bi- Yerli mali olmak üzere 
konmuştur. çilen eder 65 kuruş olan bir tanesine biçilen eder 

1 - Eksiltme 2S Eylül 935 Çarşamba günü saat ıs 25800 metre arka çantalığı 680 kuruş olan lSOOO : 
de Cağaloğlunda Sıhhat müdürlüğü binasındaki komis- bez kapalı zarfla eksiltme- 20000 tane yün battaniye 
yonda yapılacaktır. ye konulmuşdur. İhalesi kapalı zarfla eksiltmeye ko-

Orta, Doğu Avrupa 
Klağuzu 

(900 sahife istatistikler, harita ve resimler) 
Arnavutluk, Avusturya, Bulgaristan, Çe

koslovakya, Danzig, Estonya, Fenlandiya, Yu
nanistan, Macaristan, Latvya, Liechtenstein, 
Litvanya, Polonya, Romanya, , Türkiye ve Yu
goslavya hakkında malfımatı havidir. 

Adı geçen memleketlerin sağlık yerlerini, si
gorta, banka, ve demiryollarını, ekonomik vazi
yetlerini, istatistik ve tarihlerini varidat men
balarile mahsullerini, bu memleketlerde turizm 
ve seyahate ait her şeyi gösteren bu klağuzun 
herkesin elinde bulunması faydalıdır. 

Klağuzu çıkaran : 
R. P. D. Stephen Taylor 

Klağuzu Basan : 
The Central European Times 

Publishing Co. Ltd. 
Zurich 8 

Akba ve Haşet kitap evlerinde satılır. 
Fiyatı 250 kuruştur. 2 -Tahmini fiat: 4315 lir all kuruştur. 2-lo-93s çarşamba günü nulmuştur. İhalesi 19 Ey-

3 -Muvakkat teminat: 323 lira 64kuruştur. saat 15 dedir. İlk inanç pa- lül 93S perşembe günü saat ~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~~~iiiiiiiiiiiii~~iii!ii!!!~~~~~~~~~~~~ 
4 - Şartnameler bedelsiz olarak Hastaneden alıtıa- rası 1257 lira 75 kuruştur. 11 dedir. Şartnameleri 680 

bilir. !)ar~n~mesini kaln:ak ve 0
1
·r- kuruşa M. M. V. Satınalma 

5 - Eksiltmeye gireceklerin cari seneye aid Ticaret neğını gönne ısteyen er Komisyonundan alınır. Ek-
Odası vesikasiyle 2490 sayılı kanunda yazılı belge ve bu her gün öğleden sonra Ko- siltmeye girecekler 8050 
işe yeter muvakkat teminat makbuz veya Banka mek- rnısyona uğrayabilirler. liralık İlk İnanç parası 
tunlarivle belli gün ve saatte Komisvona e-elmeleri. Eksiltmeye girecekler ilk mektup veya makbuzla-

(5344) 6855 inanç parası mektub veya riyle 2490 sayılı kanunun 
makbuzlarile kanunun 2 2 ve 3 maddelerinde yazılı 

B k 1 "" A tt Eksiltme vze 3 üncü maddelerinde ya- belgelerle birlikte teklif Kültür a an ıgı r ırma ııı beıaeıerıe birlikde tek- mektuplarını ihale saatin-
. d ·~ """lif mektublarını ıfiale saa- den bir saat evvel Ankara-

kom ısyon Un an: tından bir saat evvel Anka- da M. M. V. Satınalma Ko-
Eksiltmeye konulan iş san'at okulları için makina ra M. M. V. Satınalma Ko- misyonuna vermeleri. 

avadanlık ve malzeme : misyonuna vermeleri. (205) (5156) 6701 
Tahmin edi
len bedel 

Muvakkat (157) (4751) 6667 • • • 
· t * * * Konyadaki kıt'at için temına B1' r metresine biçilen e-

1 - Elektrik Jaburatuvar 676000 kilo kuru Ot kapalı 
alat, makina ve 
malz~si. 

? - Tesviye, demir ve 
ağaç işleri için 3 2 aded 

13.160 

der 11 O kuruş olan 40 bin zarf usuliyle eksiltmeye kon 
metre ekmek torbalığı bez muştur. Tahmin bedeli 

1.13 7 .- kapalı zarfla eksiltmeye 
20280 lira muvakkat temi-

konulmuşdur. İhalesi 3 Bi- natı 15 21 liradır. İhalesi 
rinci Teşrin 93S perşembe Konyada Kor Komutanlığı 

3.067.0S gu··nu" saat ıs dedir. İlk i-muhtelif cins makina 40 9·j0 
3 - Tesviye. demir, döküm ve 

ağaç işleri için avaclnnlık 
binasındaki Satınalma Ko-

nanç parası 3300 liradır. misyonunda 18 Eylül 935 
Şartnamesini 240 kuruşa Çarşamba günü saat 13 de 
almak ve örneğini görmek yapılacaktır. lsteklilerin 
ısteyenler her gün Komis- teklif mektuplarını ihale 
yona uğrayabilirler. Ek- saatinden bir saat evveline 
siltmeye girecekler ilk i- kadar Komisyona teslim 
nanç parası mektub veya etmeleri lazımdır. Şartna
makbuzlarile 2490 sayılı mesi alakadarlara parasız 

ve muhtelif cins ve mik-
clarda malze1ne... 13 ~ 7~.60 1.017/JS 

San'at okulları için satın alınacak olan ve yukarıda 
yazılı bulunan elektrik alit ve mılz~mesi, tesviye, demir 
ve ağaç işleri için rnakin::1Jar ve tC~\·ıve, demir, ağaç., 
döküm işleri için avad~nlrk ve m<l1ıcme kapalı zarf usu~ 
lile eksiltmeye konulmuşdur. 

Bir numarada gösterilen ihtiyaçların eksiltmesi 
25-9-935 carşamba giinü saat 14 d•:, 2 numarada 
gösterilen ihtiyaçların eksiltmesi aynr tarihde saat 15 
de. 3 numarada gösterilen ihtiya~lann eksiltmesi aynı 
tarihde saat 16 da Kultüı Bakanlığı binasında Artt:r
ma Eksiltme Komisyonunda yav~bcakdır. 

kanunun 2 ve 3 üncü mad- verilir. (207) (5191) 
delerinde yazılı belgelerle 

:Her Uç numarada gösterilen eksiltmelere aid teklif 
mektubları aynı tarihde :::aat 13 de K emisyon Reisliği
ne verilecekdir. Eksiltmeye gimıek isteyenler ek3ilt
meye konulan eşyaya aid şartnamder~ Ankarada Kül
tür Bakanlığı Gereç Direktörlüğünden parasız alabile
cekleri gibi istanbnlda Sultanahmr~<lde San'at Okulu 

6702 
* * * 

Kırklarelinde 600 ton ar-
birlikte teklif mektublarım \ 
ihale saatinden bir saat ev
vel Ankarada M. M. Ve
kaleti Satın Alma Komis
yonuna vermeleri. ( 161 ) 

panın kapalı zarfla ihalesi 
26 Eylül 93S perşembe gü
nü yapılacak dır. Teklifle
rin saat 1 S e kadar Komis
yon reisine vermelidir.Ar
panın tahmin edilen beher 
kilosu 4 kuruş 50 santim
dir. İlk teminat 2025 lira
dır. Şartnamesi Kırklare
li Satınalma Komisyonun
da her gün görülebilir. 

Direktörlüiünde de gör bilirler. (2498) (5422) 

(4782) 6669 

* * * Bir tanesine biçilen eder 
6 kuruş olan Bir milyon 
tane değişik renk ve uzun
lukda makara kapalı zarf
la eksiltmeye konulmuş-

5943 dur. İhalesi 2 Birinci teş-
rin 935 çarşamba günü saat 

evlet Derni.yollarJ ve Limanları iıletme f 11 dedir. İlk inanç para-
Umnı.. idaresi ilanları 1 sı 4250 liradır. Sartname-•-----------------------1 sini 3 lira karşdığmda al-

Muhanırne~ bedeli 93()QQ lira olan Eskişehir atelye- mak ve örneklerini görmek 
sinin Kalörifer tesisatı 28-ıo-935 Pazartesi günü saat isteyenler her gün komis-
15 30 da kapalı zarf usuliyl~ Ankara İdare binasında yona uğrayabilirler. Eksilt
ih~le edilecektir. meye girecekler ilk inanç 

Bu işe girmek isteyenlerin. :.9oo liralık muvakkat parası mektub veya mak
ter.1inat ile kanun\tn tayin ettıgı VC.ikaları, kanunun 4 buzlarile 2490 sayılı ka
üncü maddesi mucibince İ§e girmey~ kanuni manileri nunun 2 ve 3 üncü madde
bulunmadığına dair beyanname ve . tekliflerinin aynı !erinde yazılı belgelerle 
gün saat 14,30 a kada.r Cer Dairesı k0trıisyon reisliği - birlikte teklif mektublarını 
ne vermeleri lazımdır. au işe aid şartnarneıer 465 kuruş ihale saatinden bir saat ev
rnukabilinde Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde Sa - vel Ankarada M. M. Veka
tılmaktadır. (2562) (5526) 7038 leti Satınalma Komisyonu-

(230) (5432) 6966 
*** 

İzmir Müstahkem Mev
ki Komutanlığının 45260 
lira bedel keşifli muhabere 
şebekesi kapalı zarf usu
liyle münakasaya konul
muştur. İhalesi 27-9-93S 
cuma günü saat 16,30 da 
İzmirde kışlada Müstah
kem mevki Satınalma ko
misyonunda yapılacaktır. 
Şartname keşif name şekil 
ve resimleri her gün komis
yonda görülebilir. Temi
natı muvakkate akçesi 

100 Metre Çuha 
Askeri fabrikalar satınalma 
komisyonundan: 

Tahmin edilen bedeli 694 lira olan yüz metre çuha 
Askeri Fabrikalar İstanbul Satınalma Komisyonunca 
27 EylUl 935 cum::ı günü saat: 14 fi@ :i k .ekailtıne ~e 
ihale edilecekdir. Nümunesi her gün Komısyonda go
rülebilir. İsteklilerin muvakkat teminatı olan 52 lirayı 
Beyoğlu Malmüdürlüğüne yatırarak mak~uzu .ve 24_90 
numaralı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerındek1 vesaık
le o gün ve saatta Salı Pazarında Y allama binasındaki 
Komisyona gelmeleri. (S437) 6997 

3 3 9 4 lira 5 O kuruştur. İs
teklilerin Ticaret Odasına 
kayıtlı olduklarına dair ve
sika göstermek mecburi
yetindedirler. M ünakasası
na iştirak edecekler 2490 
sayılı kanunun 2 ve 3 
maddelerinde ve şartname
sinde yazılı vesikalarla tek
lif mektuplarını ihale saa
tinden bir saat evvel Ko
misyona vermiş bulunacak
lardır. (232) (S434) 

6935 
••• 

30000 metre keten kanat 
bezi ile 70000 metre tırtıl
lı kanat şeridi kapalı zarfla 
eksiltmeye konmuşdur. 
Hepsinin biçilen bedeli 
49950 liradır. İlk inanç pa
rası da 3 7 4 7 liradır. İhalesi 
9-10-935 çarşamba günü 
saat 1 S dedir. Şartnamesi 
2 5 O kuruş karşılığında her 
gün Komisyondan alınabi
lir. Eksiltmeye girecekle
rin 2490 sayılı kanunun 
2 ve 3 üncü maddelerinde 
istenilen belgelerle birlik
de teminat ve teklif mektub 
larını ihale saatından bir 
saat evvel Ankarada M. M. 
V. Satmalma Komisyonu
na vermeleri. ( 2 5 6) 

(560S) 

* * * 3169S kilo beyaz 10670 
kilo yeşil Emayit kapalı 

zarfla eksiltmeye konmuş· 
tur. Hepsinin biçilen ederi 
48719 lira 75 kuruştur. İl 
İnanç parası 3 6 5 4 liradır. 
İhalesi 30-9-93S pazartesi 
günü saat 1 S dedir. Şart
namesi 244 kuruş mukabi
linde her gün komisyondan 
alınabilir. Eksiltmeye gi
receklerin 2490 sayılı ka
nunun 2 ve 3 maddelerinde 
istetnilen belgelerle birlik
te teminat ve teklif mek
tuplarını ihale saatinden 
bir saat evvel Ankarada M. 
M. V. Satınalma Komis
yonuna vermeleri. ( 2 5 5) 

(S604) 

* * * 
Pınar Hisar Hayvanları-

nın senelik ihtiyacı olan 
18620 liralık arpası evsafı 
değişerek kapalı zarfla ek
siltmeye konulmuştur. İlk 
pey 1396 liradır. Vize kıt'a 
tının 9000 liralık sade yağı 
kapalı zarfla eksiltmeye ko 
nulmuştur. İlk pey 6 7 3 li
radır. 

Pınar hisarın 63 7 5 liralık 
sade yağı ilk 63 7 ve Alpul
lunun 82SO liralık sade ya
ğı ilk pey 618 liradır. Hep
sinin ihalesi 30 Eylül 935 
pazartesi saat 16, 17 dedir. 
İsteklilerin Vize Satınalma 
Komisyonuna gelmeleri. 

(246) (SS4S) 

Umumi neşriyat ve yazı işleri Müdürü; Etem izzet BENiCE 

Gazetec.ilik ve matbaacılık T. A. Şirketi, İstanbul, Ankara cad
desi, 100.- Basıldığı yer: TAN matbaaSL 


