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V uncuda ı 

Peyami Safa'nm fıkrast 
"Mektep kitapları" - Or
han Selim'in fıkrası: "Fes
tival" - Siz ne dersiniı ? 
Şehir haberleri. 
Ankara haberleri- Nizam
meddin Nazif'in yazısı : 
•• Müzelik bir müzecilik " 
- Felek'in fıkrası : "İb· 
rahim Etem Hazretleri ". 
Memlekette TAN - Şat-
ranç. A 
Son haberl!t' - İcmal -
Sivaslılar sızin için - Sağ
lık öğüdü - Sevişmeler, 
evlenmeler. 
S p o r. . 
Dünya gazetelerıne göre 
hadiseler. 
Kazan Hanlığının son gün
leri - Faydalı bilgiler -
Hikaye. 

• 
HINÇ 

En tanınmış zabıta romancılarından 
'Edgar Wallace'm dün ba;'.adığmıız ve 
bugün iki tefrika olarak koyduğumuz 
Hinç adlı romanını 8 inci ve 9 uncu say
falarmnzda bulacaksınız. 

Yeni Tica,ret 
Mukaveleleri 

[Özel aytarımız yazıyor] 

Atina, 16 
Yunan Hükumeti bu günlerde 

~alkan Antantının diğer üç devleti 
ile Ticaret mukaveleleri üzerinde 
müzakereler yapmakta ve bu müza
kereleri kendi lehine çevirmek igin 
çok büyük gayretler sarfetmektedir. 

Kısa olarak Yunanistanla diğer 
Balkan Antantx devletlerinin ticaret 
durumları bu devletler hesabına pa
siftir. Yunanistana ithalat yapan 
devletler arasmda 1934 senesi mu
vazenesine göre Romanya altmcx, 
Yugoslavya onuncu ve Türkiye on 
ikinci derecededirler. Yunanistan bu 
devletlerle olan pasif vaziyetını 
mümkün olduğu kadar azaltmak is
temektedir. Mümkün olduğu kadar 
diyorum, sünkü Yunanistan bu dev
letlere k:ırsı . nasiflifilni lıivat k:lhul Ctmc.Kte"ffir . .l:Hınun ıcın ae Yunanıs-
tan bu üç devletle s~n yapmış oldu
ğu mukavelelere "tripartit,, usulünü 
koymuştur. Bu usul kısaca şudur: 
Türkiye, Romanya, Yugoslavyadan 
Yunanistana ithalat yapılmaktadxr. 
Bu itibarla Yunanistan bu memle
ketlere yukarda anlattığımız gibi ti
caret muvazenesi pasif olduğundan 
döviz borçlanmaktadır. Buna karsı 
.Yunanistan mal ihraç ettiği ve tic~
ı-et muvazenesinin aktif olduğu dev
letler vardır ki bu devletlerin ayni 
zamanda Türkiye, Romanya, Yugos
lavya ile de ticaret münasebetleri 
vardır. Yunanistan bu sonuncu dev
letlerden alacaklarını Türkiye, Ro
ntanya, Yugoslavyaya havale etmek
tedir ki "tripartit., usulü budur. Bu 
Usulün bir mahzuru vardır, o da Eu 
nıuamelenin yapılabilmesi, yani tedi
yelerin olabilmesi için, alacaklı dev
letlerin uzun müddet beklemesidir. 
Ticaret işlerinde bunun pratik ba-

{ Arkast 3 üncüde] 
Fikret ADlL 

KR 
YAKIN DA: 

T 1 - Gazetemiz yakında bü
yük bir ev kadını müsabakası 
açacaktır. A -2 - Bu müsabakaya bütün 
kadın okuyucularımız iştirak 

edebileceklerdir. 

A 

3 - Müsabaka şu mevzular 
üzerinde cereyan edecektir: 

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

Müsabakaya iştirak edecek olan 
genç kızlarla kadınlar, bu mevzuların 
herbirinden ayn ayrı imtihan olarak 
tnükafat alabilecekleri gibi, arzu eden 
ler, hepsine de İ§tirak ederek, aldık
ları numaraların vasatisine göre, ev 
kadınlan derecelerine göre aynca mü 
lı:afat ta kazanacaklardır. 

4 - Bütün imtihanlar ve derece
lerin tayini ile mükafatların dağıtd
lnası reımi "e gayriresmi yüksek 

1Aslanlar Gibi Döğüşen Pehlivanlanmızın Zaferi, Türk 
Bayrağını, Yine Balkan Direğinin En Üstüne Yükseltti! 

iLK B UYUK FABRiKAMIZ iyonl ğu Kaz 
• 

am n 
Kayseri Bez Kombinas ı 

Dördüncü Balkan Güreşleri, Dün Gece, Dün Büyük Törenle Açıld ı 

1 

Emsalsiz Bir Kalaballk Önünde Yapıldı 
En güzel ve en heyecanlı güreşler Saimin, Yaşarın ve hasımlarının 
s ırtını birkaç dakika içinde yere getiren Çobanın güreşleri oldu 

Çoban M ehmedimiz ikinci hasmını da birin
cisi gibi durmadan ezerken 

Halkın heyecanı ortasında güreşleri ayni he
yecanla takip eden Gümrükler Bakam Rana 

Dördüncü Balkan güreşlerinin son 
maçları dün gece Taksim stadında, 
denebilir ki bu stadın hatta en büyük 
milli takım futbol maçlarında bile gö
ı ülmemiş bir kalabalık, on bin kişiden 
çok fazla bir seyirci karşısında yapıl
dı. Alanı dolduranlann mikdarı üç 
bini henüz geçmişken, saat se~ize 
doğru her taraftan seller gibi akıp ge
len diğer seyirciler, alanın kapısını 
içeri girmeğe imkan bırakrnıyacak su 
raJ..t~1e •'• ,,,, ~~ ..,...,.. • •1• 
Taksim meydanı ve Taksim bah~csi-
ne giden tramvay caddesi görülecek 
bir hal aldı. 

Dokuza doğru, saatlerden beri içe
ri dolarak balkonu, tribünlerle p~r
maklıkların arasını ve ringin kuruldu 
ğu merkezin etrafında büyük sahayı 
çeviren halk on bini geçmişti. Ve mü 
batağasrz denebilir ki bir o kadar halk 
ta kapıda bekliyor ve içeri girmekten 
ümidi kesilse bile dönmek istemiyor
du. 

Dördüncü Balkan güreşleri işte böy 
le bir alaka uyandırmıştır ve bu iz
dihamın böyle bir izdihama göre ya
pılmamış alanda sebep verec-eği 
neticeler ise pek tabii olarak gecikme 
di. Tahta kapılar kırıldı, parmaklık
ların b i r k r s m ı k a 1 a -
balığa dayanamıyarak 
devrildi ve halk arasında intizam an 
cak yüzlerce polisin mütemadiyen ça 
lışması suretile ve pek g~iç temin o· 
tundu. Ö kadar ki her taraftan taşan 
halkın pehlivanların güreşeceği min -
dere kadar gelip dayanmalarına ma· 

Li • 
1 

Balkan şampiyonlarımızdan 
Yaşarımız hasımlarından 

biriyle birlikte 
ni olmak ve bunları geri basabilmek 
için arazöz bile kullanılarak su sık -
maktan başka çare görülemedi. Yok
sa güreşleri yapmağa imkan olamı -
yacaktı. 

Manzara öyleydi ki, büyük futbol 
sahası, yükseğe kurulmuş ringin üs
tündeki güreşleri görmekiçin yerlere 
serilen ve projüktörlerin ışıkları altın 
da kımtldayan sayısız noktalara benze 
yen kesif bir kalabalık manzarası al-
mıştı. Saha, sanki bir insan tarlası 
haline gelı:ıişti. Bu arada birçok şık 
kadınlar, bırçok saylavlar , birçok ec
nebiler ve konsoloslar ve 1stanbulun 
birçok tanınmış insanları göze çarpı
yordu. 

• Türk gücünün büyük zaferi ve 
Türk pehlivanlarının yüksek derece
lerinin bir daha tasdik ettirilmesile 

l
ı n~ticelenen heyecanlı gecenin eşsiz 
güreşlerine ancak saat dokuz buçuk
ta başlanabildi. 

1 Tojar - Hüseyin 

mütehauıslardan mürekkep bir ha
kem heyetine havale edilmi~tir. 

~ Müsabakanın bütün tafsilatı 
ile mükafatlarını yakında ' 'Tan" sü
tunlarında okuyacaksınız. Her genç 
kız ve kadının kolayca girebileceği ve 
fayda görebileceği bu müsabakaya 
şimdiden hazırlanınız t 

Evvela Romenlerin en teknik ve en 
iyi güreşçisi olan Tojar ile Küçük Hü 
seyin mindere çıktılar. Bundan evvel
ki güreşlerini tuşla kazanmış olan 
Hüseyin bunu da öyle kazanmak az
mile işe ba§ladı ve biraz sonra hasmı
m altına aldı. Fakat Romen smm gi
bi bir güreşçi. Fazla olarak güreş hi· 
lelerinin her türlüsünü biliyor. Nete
kim birkaç kere müşkül vaziyetlere 
düştüğü halde hepsinden ayak oyun
larile kurtuldu. Bir defasmda da min· 
der dışına kaçarak işi atlattı. tık dev· 
rede Hüseyin ekseriyetle galip sayıl
dı. 

bir defasında Hüseyini fena vaziyete 
bile düşürdü. Hüseyin köprü kurduk 
tan sonra kendisini minder dışına at
makla kurtuldu. Ne çare ki artık Ro
men üstün güreşiyordu. Yirmi daki
ka sonunda Romanyalı sayı ile gali
biyeti aldı. 

H eyecanlr bir maç 

İkinci maç ıçın Yaşar ile 
Romanyalı Vor,gos ort~y gı?ldiler. 

u gece e hep zorlu Romenlere mi 
çatt1k? Bu Romanyalı da güçlü kuv
vetli bir şeydi ama Yaşar pek kulak 
asmıyor: Hemen hücuma geçti. Uzun 
bir müddet yere almak için uğraşan 
Yaşar nihayet dediğini yaptı, Rome
nin üstüne çıktı. 'Yaşa Ya'şar, kaldır 
vur,, sesleri arasında hasmını cevir
mek için uğraştı, yapaınayınca , ezdi, 
ezdi. 

llk devreyi galip bitiren Yaşar i
kinci devreyi ayakta istedi. Biraz 
sonra Romeni yine yere vurdu. Ro
men de belalı bir şey. Zorladı kalktı. 
Yaşar yüklendi, yine yıktı. Ezdi, ez
di. Sonra tam burguya alırken Ro -
men yine kurtuldu ve ayağa kalktı. 
Artık hep ayakta güreştiler. Yirmi 
dakika sonunda, çok üstün güresmiş 
olan Yaşar, binlerce halkm şiddetli 
alkışları arasında sayı ile galip ge!-<iii. 

Saim'in mükemmel oyunu 

Giire~te zekasını, adalesi gibi, hat
ta adalesinden fazla işleten çok tek
nik güreşçimiz bu akşam Romenlerin 
en tehlikeli güreşçilerinden Borlovan 
la mindere çıktı. Biraz sonra bir pun
tuna getirdi, Romanyalıyı alta aldı. 
Romanyalı alta düşmekle beraber her 
dakika oyun yapmağa, gafil avlama
ğa amade duruyor. Netekim o vazi -
yette, kafa kaptı. Saim çevik bir ha
re~etle kurtuldu. Biraz sonra gene 
kata kaptı. Saim uyumuyor, Roman
yalrnın yapacağı hareketi birkaç sani
ye evvelinden hissediyor ve ona göre 

LArkası 7 ıncidej 

Celal Bayar fabrikayı açarken, Türk Cüm -
huriyetinin tuttuğu iktısat prensiplerini anlattı 

Kayseri, 16.A.A. - 'Anadolu ajan
sının özel aytarı bildiriyor : 

Kayseri bez fabrikası bugün bü
yük törenlerle açılmıştır. İstanbul
dan, Ankara dan gelen tren saat 8, 15 
de istasyona varını§, başta ilbay ol· 
mak üzre, Halk Partisi Erkanı, Sar· 
bay, Vilayet işyarları ve çok kal~ba
lık bir halk kütlesi tarafından karşı
lanmıştır. Tren istasyonda yarım 
saat kadar durduktan sonra Kayse
riden binenleri de alarak fabrikaya 
gelmiş ve yolcularını çıkarmıştır. 

Törene istirak etmek üzre Kay· 
seriye gelenler arasında Sovyet ko
nuklarımız, Sovyet Büyük Elçisi Ka
rahan, Ekonomi Bakanı Celal Bayar, 
Tüze Bakanı Saraçoğlu, Sıhhiye Ba
kam Refik Saydam, birçok sayJavlar, 
büyük hükumet memurları Ankara 
ve İstanbul gazetecileri ve birçok 
çağırrlr bulunmakta idi. Tören yeni 
hazırlanmış olan spor alanında yapı
lacaktı. Futbol sahasında muntazam 
mavi elbiseleriyle işçiler yer almış, 
yckun\I on bine yakın tahmin edilen 
bir halk kütlesi de alanın dört bir 

[Arkası 3 üncüde] 

Ekonomi Bakanı Celal Bayar 
Ankarada, Kayseri bez kombi
nasrnm açılış töreninde bulun
mak üzre gelen Sovyet konuk· 

Jarla bir arada ... 

italya Misır Sınınna 
20,000 Asker Yığdı 
Yağmurlar Dindikten Sonra, 
Savaşın Başlıyacağı Söyleniyor 
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Trablus • Mmr sınırını ve bu sınırdaki ltalyan tahşidatını 
gösterir harita 

Son vaziyetin hülasası 
Dün Habes - ltalyan meselesine 

dair gelen teİgraflar Cenevrede Ö· 
nemli bir hadise olmadığmı gö:ııter
mek tedir. ltalyanın Uluslar K uru
mu Üyeliğinden çek ilip çek ilmiye
ceği asıl bugünkü konuşmalar· so
nunda belli olacaktır. Fransamn ve 
l ngiltercnin kollektif güveni koru
m ak için elbirliği. etm elerin e karşı 
Mussolininin alacağı durum Ce
n evrede endişe ile beklenm ekte
d ir. 
Diğer taraf tan l talyanlan n 

Trablua - Mmr hudud unda 20 bin 
k adar ask er tahşit ettik leri v e ftu· 
rada üç dikenli tel hattı kurdukla
rı bildirilmektedir. 

B undan çıkan mana şudur: ln
giltere de Trablus hududunda
ki tahşidata bigane kalmamışlır. 
Bu itibar la, /talyanın bugün ve ya
rın Cenevrede alacağı durum ve 
söyliyece~i sözler heyecanla bek -
lenmekteclir: 
Ayrıca bir l ngili.z gazetesi mu

habiri Cenı!l./reden gazetesine gön
derdiği telgrafta Jtalyanın Adua
da harekat" başlayacağını ve bu 
harbi üç hafta zarfında k<nandık
tan sonra attık Cenevrenin barışı 
k urtarmak i~ in sarf edeceği gayret• 
lere engel olmıyacağını bildirmek• 
t edir. 

EV KRALiCESi 
İkinci devreye Hüseyinin isteğile 

ayakta ba§landı. Biraz sonra Romen 
yine yere düştü. Romenlerin teknik 
güreşçisi öyle kolay kolay yenilece -
ğe benzemiyor, yerde iken ayaktakin 
den çok daha güzel oyunlar tatbik e
diyor. Hakkile bilgin bir güreşçi. Der 
ken alttan üste geçti, oyunlar yaptı, 

Teknikteki kudretini Roman
yalryı ansızm yenerek göste

ren Sayimimiz 

ltalyanın Mısır hud udunda bu 
kadar asker toplamağa mecbur ol· 
ması, l talyan - Habeş da11a$an da 
lngiltere tarafından alınması çok 
muı\temel olan durumu izah eder 
sanırız. Ayrıca Mısır Sü Bakanının 

1 

da bu t araflarda bir teftiş ge.z;sine 
çıktığı ve kendisine sınırlar direk
törünün de refakat ettiği bildiril
mektedir. 

A d ua, l tal;,.anlann 1896 da Ha
beşlerle yapılım meydan muhare
besini kaybettikleri yerdir. Onun 
iç in , M ussolininin bu 1935 Adua 
harbine,bir ltalyan prestijini kur
mak ve bir gösteride bulunmak i
çin çok Önem verdiği kanaati hôsıl 
olmaktadır. Fakat bunun da yine 
ltalyanın Cenevreye karşı bugÜn· 
lerde alacağı durumu değiştirece
ği .zannedileme.s. 

[Habeş işine ait telgraflar beşinci 
sayfamızdadır.] 

• 
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--- SAN' AT BAHiSLERi 

Müzelik Bir Müzecilik 
Yazan : Nizamettin NAZiF 

IBRAHIM ETEM 
HAZRETLERi 

Dil BAYRAMI Üniversiteliler 
An karada 

• • 26 Eylul Dil Bayramı ıçın 
Program Hazırlandı 

rozel avtanmız bildirivor l 

Ankara, 16 (Özel aytarımız 
bildiriyor) Tür.k Talebe Bir
liği azası yarın şehrim] ze gele
cektir. Birlik üyeleri burada i
ki gün kalacaklar ve buradan 
Eskişehire gideceklerdir. 

Ankara, 16 

Dün akşam Ankara H.alkevi.nde b.ir toplantı yapıld1. Bu top
lantıda 26 Eyli'ıl için tertip ~dılen dıl ?ayramm~n programı ha
zırlandı. Programda dil edebıyat :'e .. tarıh şubelerı bıre~ t~z haz:r
lamışlardır. O gün Türkiyede butun radyolar 1nerasır:ıı oldugu Genel nüfus sayımı hazırhğı 

Ankara, 16. A.A. - Bize verilen 
malılmata göre genel nüfus sayımın
da çalışacak sayım ve kontrol. me
murlariyle bu işi idare edecek ıdare 
şeflerine ve halka izahat ve konfe
rans verecek zevat ayrılmışlardır. 

gibi vereceklerdir. 

Kayseri Bez Kombinası Dün 
Büvük Törenle Açıldı Sayım hakkında halkı te~vir i~in 

mekteplerin açılması?,ı .. muteakıp 
muallimlerin sayım gunune kadar 
talebeye sayım etrafında malfunat 
vermeleri için kültür bakanlığınca 
hususi bir program hazırlanmakta
dır. 

[Baş tarafı 1 incide] 

~ararına (iizilmiı:ti. 
Töreni bir işçi açtı 

Saat tam onda fabrika adına bir 
lşçi aşağıdaki güzel sözlerle töreni 
açmıs oldu : . . 

" Sanlı Cumuriyctimizin verımlı 
bir piana dayanarak ülkemizi ekono: 
ınik alanda yükseltmek yolundakı 
endüstri anıdım bugün burad~. ~~
makta sevinç duyuyoruz. Bu bu~uk 
ızerin kısa bir zamanda nekışın sogu
'ğuna, ne de yazın sıcağına b~~ıya: 
rak canla başla meydana getırılmesı 
için çalxşan bizler, bu.günden ~onra 
da, daha ağır ödevlerı ~aş~ra~ilme__k 
suretiyle sevgili Cumur~yetunıze l:ı-
yik işçiler olduğumuzu ıspat etmege 
her zaman hazırız. " 

Diğer nutuklar 
Bunu sehir namına avukat ~ac;inin 

unlı söylevi takip etti. Muallım Şa· 
ban heyecanlı bir hitabede bu~u~du: 

Fabrikada çalışan Sovyet ışçılerı 
namına mühendis Kordiyef yo~da_ş 
Rusça bir söylev verdikte!l, kı~ ışcs~
ler namına Bayan Şükriye temız bır 
11esle güzel bir şiir okuduktan sonr_a 
Ekonomi Bakal)ı Celal ~a.ya~ ~afıf 
bir sesle başladığı söylevını gıttıkç.e 
artan ve hissedilen bir heyecanla ı
rat ediyordu. Evvela uzaklarda du
ran ahali şimdi tribünün etrafın~ s~r
nus, Bakanın sözlerini can ~~_ı:: 
uııtny-o.1 o.-u.. •-.;;I'• .... • -;-7 
taalluk eden kısmı dakıkalar.ca alkı~-
landı. İsmet İnönü'ne, sanayı progra
mına, istihsalatm artması lüzu?1una 
ait kısımları aynı halkın derınden 
gelen bravo sesleriyle karşılandı. 

Söylevden sonra davet:iler iki saat 
'kadar fabrikanın muhtelıf tarafla_rını 
gezdiler. Umumi intiba Cumurıy:t 
bükumetinin sanayi alanında attıgı 
bu ilk adımın ne kadar sağlam e
saslara dayandığı ~erkezin~eydi. 
Fabrika hakikaten iftıhar edılecek 
bir müesse olmuştur. 

Çağırılılar saat 1 ~ de fabrika kan
tininde öğle yemeyı yedıler. Saat 
15 de spor h·•teketleri vardır. Ak
sam veı-!.!ecek olan ziyafetten sonra 
tren gece saat 24 de Ankaraya hare
ket edecektir. 

Celal Bayar'ın diyevi 
Kayseri, 16 (A.A.) - Ekonomi B~ 

lcanı Celal Ravarın bugün .~av:sen 
dokuma fabrikasımn açılış torenınde 
\rerdiği söylev şudur: 

"Sayxn konuklarımız, büyük dostla 
tımız, aziz ve sevgili yurttaşlar, 

Hükumetinizin birinci beş yıllık 
:programında önemli yeri olan bu .f~b 
rikanın açılış törenini yapmakla sızın 
le beraber büyük zevk du~·uyorum. 
Endüstrileşme programımız ulusal e
konomimizi kül halinde kavramış ve 
benimsemiştir. Endüstrileşme progra 
numızın esas nr:msipi muhtelif ve"i
lelerle muhtelif fırsatlarla izah edil
nıiştir: Ben bu ko~u üzerin~~ yeni. -
den durmak istemıyorum. Bılır.en bır 
lıakikati burada tekrar etmek zamanı 
!ırzı israf etmektir. End'üstrileşme 
programımız memleketin umumi var
lığını kül halinde ifade eden ve ulu
sumuza refah vermek için atılan esas
lı bir adımdır. Endüstrileşme progra
rnımız memlekette iş hacmini arttıra
cağı gibi tarım sahasında d~ iptid~~ 
maddelerimizin kıymetlenmcsınde mu 
him rolü olacaktır. 

Yurttaşlar, 

Arkadaşlar, 

Biz endüstrimizi tarımdaki terakki 
mizle beraber ahenkli olarak yürüt
mek suretiyle medeni sahada. ?üyü~ 
bir tekamül göstereceğiz. (Şıdoe~l~ 
alkışlar). Eııdustri programımız hızı 
bu kemal haline götürecek tek yol -
dur. Ve memleketimizde ahenkli bir 
ekonominin tek ifadesidir. Endüstri • 

• 1 1 
leşme programımrzda pamuı< u AISrnı 
önemli bir yer almaktadır. Memleke
timizin ulusal geliri l ,200,000,000 
hesap edilmeıcteclir. Bu rakamda do
kuma 50,000,000 füahk yer almakta· 
dır. İstatistikledmi~ tetkik edförse 
görülür ki Tlirkiyc:ye ithal olunan ya 
bancı maddelerin başmda en kabarık 
rakam olarak dokuma gelir. Bı.ını..n 
manası şudur ki C!r~:>c.laşlar, memleke 
tin ham m~ddelerini yok pahasına ~
tar ve mamullerini de o nisbette p:1· 
halıya satın alır. Amelesi i1siz, çiftçi-
si de meyus k:ıl : !"dı. Bui;ün görüyo
ruz ki işçimi:t.in adedi artıyor. lhtiya
c.a kafi gelmiyor. Çiftçimiz iptidai 
maddeleri satmaktan adeta müstağni 
bir vaziyet alrytJr. Bı.ıgiiı:ı iJ tidai mad
delerimizin tiyathrrnm arsıulusal pi
yasa fiyatları üstlindi! oldnğunu ?~1-
r.ıek arzettiğim manayı anlamak ıç.ın 
kafidır. Programımızda dahil olan Ba 
kırköy bez fabrikasmı geçen yıl açtık. 
İkinci olarak Kct!ıscrı kombinasını açı 
yoruz. Birkaç ay c;onra En·ğli kombi 
---~----"'-g""' ••h•a. ... na.ıuc uuıuna-

caktır. 1937 yılı ipticasmda Nazilli 
l'asma kombinası bitecektir. (Bravo 
sesleri, alkışlar) . Faltat arzularımrz 
bununla bitmiş olmuyor. M emleketin 
istihlak ettiği mikdarr mutlaka mem
lekette istihsal etmek azmindeyiz. Bu 
nun içindir ki Malcıtyada da büyüle 
bir kombina kuracağız. (Şiddetli al -
kışlar), Bu fabrıkımın açrlması müna 
sebetiyle münhamran r am:.ıklu krsım 
lardan bahsediyorur.ı. Diğerlerine te
mas etmiyect:ğim. Yalnız şekerde ol-
duğu gibi pamuklu mı:'selesinin de bir 
kaç yıl içinde haıt .. -ı. Jmiş olacai;; nı 
müjdelemekle bahtıyanm (şiddetli 31 
kışlar). Bu fal-ırikan.n temeli atıldığı 
giinden dort ) üz seksen üç gün geç
miştir. Tam 483 glin önce şefim ve hü 
kümet reisim büyük Ismet İnönü bu
rada temel atnıa nutJ. unu soylerktn 
iyi hatzriıyorum, t!enıişt :r ki: "Sov • 
yetlerin bu fabrıka~arı kurmak için 
kendi memleketlerinde ya?ılan bir iş· 
ten daha ziyade dikkatli ve temiz ol
duklarım görmek bizi cidden mem
nı.m ve müteha:mis etmektedır.,, Bu
rada, KayscriJe bir sene sonra hepi
mizin memnuniycı.ini bir kat daha art 
tıracak ve hariçt.:11 gelip lıunu seyrP.• 
denlerin gözlerini kamaştıracak bii 
yük eser, hem Türk - Sovyet dostlu
ğunun bir abidesi, hem de yeni kuru
lan ve bütün düny:ının hayretini cel
beden büyük Sovyet sanayiinin en 
parlak bir misali ::ılacaktı.-. 

Arkadasfar, reic;~mi:.-ı dediği tahak
knk etti, ibide vücmle geldi. Bugün 
canlı bir eser ·.>l:ıra'.{ yaşıyor. Fal':.ıt 
ayni zamanda ço!c~aı~beri kall ''1İ7Je 
yaşayan so ... yet dostluğunu da tem
sil ediyor. (Şiddetli alkışlar, bravo 
sesleri). O dostluktur ki arkadaşlar, 
hepiniz bilirsiniz arızi olarak ... eyda
na gelmemiştir.Her iki memleket ulu
sal mukadderatlarına hakim olmak i
çin davalarını ga3,:lerini tahakkuk et 

tirmek için yüksek mücadeleye atıldık 

Genel Kurmay başkanlığı ve Milli 
Müdafaa Vekaleti istisna edilen züm
reler haricinde bütün ordu mensup
larının sayım ve kontrol memurluğu 
vazifesinde çahsmaları lazım gelece
ğini bütün teşkilata emir ve tamim 
eylemiştir . 

İran Güzel San'atlan Arsıulusal 
Üçüncü Kongresi şu anda Lenlngra_t
ta toplanmış bulunuyor, Türkiye b~
gi ve san'at aleminin, Celfil Esat gı
bi kıratosu yüksek bir arkeoloğ ve 
estet ile tanınmış iki tarih inceleyici
si ve bir başka arkeoloğ tarafından 
temsil edildiği bu kongre, asıl önemi
ni, yine buP"ünlerde Leninı?rad'ın iki 
muhteşem binasında açılmış bulunan 

~ İran f?Üzel san'atları sergisinden al-
maktadır. • -------

Hava tehlikesini 
Bilenler 

Ankara, 14 A. A'. - Hava tehli· 
kesini bilen üyeler: 

Osman Kaa Somadan 20, Hüseyin 
Hino 20 Nail Karacabeyden 50, 
Helvacı Ahmed 7 5, Mustafa 20, Ka
mil peynirci 20, Ali Emre 20, Necip 
Dayı 25, Şerif 30, Kerim 100, Sadık 
Torun 20, Hüseyin Çagan (Aydır_ı
dan) 30, Raşit Zeki 20, Hafız Bekır 
20 Aziz 20, Mustafa 20, Ahmet Ça
vuŞ (Turgutludan) 20, İsmail 20, 
Hüseyin oğlu Hüsnü 20. 

Mihal Marko 20, Tanaş Andome
nos 20, Orazdibak ticarethanesi 100 
bir defalık, Orozdibak ticarethanesi 
İstanbul 50, B. Kasım Kadıköy 20, 
Sinan oğlu Teofilos tecimen 20, bil' 
,dpf.::ıt.ı.__..l:I. ---- /;f> bo.. 
defalık. B. Apusto1 20, Matyo 20, 
Hikmet Nermi 20, Soryano ve Sason 
20, Antoin Martoyan 20, Halit ve 
şürekası 7 5, Kemal 2.0, Aptullah Hil
mi 25 bir defalık, Artin Sarafyan 30 
bir defalık, Nuri ve şürekası 20 bir 
defalık, Dilberzade kardeşler mües
sesesi 100, Taranto ve mahdumları 
125 bir defalık, İ. Hakkı Muhtar 25, 
Haşim ve Mustafa Aşan 50. 

Tarih Kurumu 
Sart'a gidiyor 

Turgutlu, 16 (Özel aytanmız bil
diriyor) - Türk Tarihi Tetkik ku
rumu Sart harabelerine gitmek üze
re buraya geldi. 

SU Bakam getdi 
Sü Bakanı General Kazrm Ozalp 

dün Ankaradan Istanbula gelmiş ve 
Tokatliyan oteline inmiştir. General 
Ozalp lstanbulda dişlerini tedavi et
tirecek ve birkaç gün sonra Ankaraya. 
dönecektir. 

şekkür ederim. (Alkışlar). Endüstri 
programımızı başarmak için en önce 
düşünülecek, ele alınacak bir mevzu 
vardı. Bu programı layik olduğu e
hemmiyetle kavrayarak tatbik etmek 
ve en kısa bir zamanda icra sahasına 
koymak. Arkada-şlar , programımızı 
Sümer Banka bir vedia olarak bırak -
tık. Bunun yani başında diğer ulusal 
kurumlarımız da vardır. İş Bankası, 
Ziraat Bankası gibi Sümer Bank hü
kumet organı olmak itibariyle bittabi 
endüstrileşme programımızda daha 
fazla pay almak mecburiyetinde idi. 
Ve bittabi bu pay kendisine emanet 
edildi. Göri:ıyorsunuz ki size hitap e
derken kat'i ve kuvvetli konuşuyo· 
ruz. Mesela diyoruz ki falanca gün fi 
lan yerdeki fabrikanın temelini ataca
ğız. Aradan 483 gün geçtikten sonra 
da küşat resmini yapacağız. Randevu 
lu hareket ediyoruz. Bunun hususi 
manasını sizin de takdir ettiğinizden 
eminim. Vazife bilinerek ve zamanm
da yapılıyor. (Şiddetli alkışlar). 

Yurtaşlarım, size tavsiye ederim. 

Gerek İran için, gerekse bütün bil
gi ve san'at dünyası için büyük bir 
akademiğ kıymet ve mana taşıyan 
bu sergi ve bu kongre münasebetile 
İran Şehinşahlığı Tahran münevver 
sosyetesinin en gözde unsurlarını Ne
va nehri kıyılarına göç ettirmiştir. 
İran akademisi üyelerinden Sait Na
fizi, fransızca Tahran ve Farisi lttı
laat ı:razetelerinin Başmuharriri M. 
Mesfidi, Bojnurt Saylavı ve Sitarei 
Cihan Gazetesi Başmuharriri A. G. 
!tisamzade (1), Tahran Müzesi Di
rektörü Mustafav1 ve daha birçok 
dış siyasa ve kültür işyarlarile Iran 
Kültür Bakanı Ali Asgar Hikmet'in 
ve hatta bizzat Kabina Başkanı Mir
za Mehmet Ali Furugi'nin Leningrat
ta bulunmaları bu iddiamıza hak ver
dirir sanıyoruz. 

• Coğrafyanın, bir böğri.i.nü, Persva 
körfezine dolan güzey tuzlu sularına 
aaJamnıı ir~Y'" Pf!T?•• olarıiı.Jc gös-

terdiği Iran, o talihli topraktır ki on 
dokuzuncu milat yüz yxlma kadar 
üzerinde yaşamış her nesil mutlaka 
insanlığın güzel san'at fışkırışların • 

Sasanller devrine ait bir gümüş 
vazo 

(Ermintaj müzesindedir) 

dan birine imzasını atmıştır. 
Ahmeniler, Kiyaniler, İşkantler,Sa

saniler ve bu ktasiklesmiş dinastilerin 
mirasına konmuş olanlar bütün bir 
tarih uzunluğunca, denilebilir ki, gü
zel san'atların bir kaynağı basında 
susuzluklarını gidermiş birtakım yol
cular olmuşlardır. 

Bu büyük devlet kurumunu seviniz. 
Bunun başında bulunan ve çalışanları 
takdir ediniz. (Alkışlar). Çünkü ken
dileri memleket namına takdir edilme 
ğe tayıktırlar. Aldıkları direktifle fab 
rikayı kurmak hususunda gösterdik
leri faaliyetten ·dolayı başlarında fab
rika direktörü B. Şevket Turgut oldu 
ğu halde Türk mühendis ve işçilerini 
anmaltr vazife bilirim. (Alkışlar). 

Tasları üst üste yığmak ve bu yı
ğınlarda dehre kafa tutarak bir sağ· 
lamlıih basarmak u s t a l ı ğ ı o
lan mimarlıkta olduğu kadar taşlarda 
duyguları dile getirmek san'atı olan 
heykelcilikte de kendini deniyen İran 
istidadı şu anda Leningratta dünya
nın en güçlükle hayrete sevkedilebi
lecek, yetiskin ve olgun bilgi adam
Jarından hayranlıklar toplamaktadır. 
Baslıbasına bir d o <T u s olmadığı, 
yani orijinal kıymetlerden mahrum 
olduğu i l e r i y e sürülmekte 
o 1 m a s ı n a rağmen bircok hölüm
lerde birçok bakrmlardan yüzde yüz 
oriiinal tezahürler g-österen İran 
san'ati ve onun Yunan, Roma, Bi
zans, Arao. Selcuk. R u s , su bu 
ulusal san'at hüviyetleri üzerindeki 
tesirleri veya izdivaçları ile burada 
uğraşacak değiliz. Bu mevzuu ele 
almaktan kastııııız, yalnız şu sorgu
yu ortaya atmaktır: 

- Biz müzeciliğin hangi ekolün· 
deniz ve müzecilik bizde hen.üz hangi 
merhaleye ulaşmış bulunuyor? 

Bunun cevabını vermek için çok 
düşünmeğe hiç lüzum yoktur. On ku
ruşu verip herhangi bir müzemize 
girmek, şöyle bir dolaşmak, her Tür
kiyeliye: 

19 uncu Y.ü:6yuda 'J'llpılmış bir 
lran minyatürü: "Çengi,, 

(Moskova Doğu Kültürü 
=nüzesindedir.) 

ambar veyahut bir debboydur. 

Demek hakkını verir. 
Zira bizim müzelerimizi, tasnif -ve 

öğreticilik bakımından en geri bilgi 
seviyesi ile dahi ölçmek mümkündür. 
Biz hala İkinci Abdülhamidin mı..t:m
rı olan Fransa müzeciliğinin, 'yani 
müzelik bir müzeciliğin (fasit daire
si) içinde çabalayıp durmaktayız .. Bi~ 
eserin on metre toprak altında yırmı 
asır kalmasile bizim müzelerimizin sa· 
!onlarında bir yer alması arasında 
hiçbir fark yoktur. Bunları konuş -
turmak gerektir. Ve işte modern mü
zeciliğin ulaştığı sır da budur: 

" Bir tarihi enkazının dilinden 
dinletmek. .. 

Son günlerde ötemi berimi kaybet• 
meye başladım. Dalgınlık mı, met
guliyet mi pek kes.tiremiy~ru.ı;n. Ş~
di elimde tuttuğum kalemı hır daki
ka sonra bulamıyorum. iki gün ev
vel gözlüğümü kaybettim. Aramadı
ğım yer kalmadı. Ben bir şey kay· 
heder de bulamazsam pek içerlerim. 
Kaybettiğim şeyin değerinden dola
yı değil [o da var ya!] hatıramıP 
eksikliğinden dolayı. • 
E vd€kiler de benim bu huyumu bıl

dikleri için hep beraber ararlar. Ta 
ki kaybolan şeyi bulayım da aklım 
hep ona takılı kalmasın diye. Dedi
ğim gibi iki gün evvel de gözlüğümü 
kaybedince hep aramağa koyuldular. 
Ara bire ara... Ne bileyim. Ne kar
yola altları, ne pantJılon cepleri, ne 
kanapenin l•ısık yerleri, hatta gra• 
mofonun içine kadar aradık, bulama
dık. Benim doğduğumu görmüş tey• 
zem yerinde bir hatun vardır, o da 
bizde misafirdi. Gözlüğün kaybolup 
bir türlü bulunmayışı hadisesini o 
da gördü. Harıl harıl bana: 

Oğlum, şu lbrahim Etem 
Hazretlerine yedi göbek ada! Bak 
nasıl bulursun! 

Diyor. Ben de gülümsüyordum .. 
Nihayet kadıncağız dayar.amadı: 

- Senin itikadın bütün değil! 
Bari ben adayayım. Bu yaşta göbek 
atmak güç ama ne çare! Dedi ve 
"Ey İbrahim Etem Hazretleri! Şu 
kaybolan gözlük bulunursa sana yee 
di defa göbek atmak adağım olsun!,, 
dedi. Gülüştük. Ben elimi yıka.mıya 
ayakyoluna gittim. Kııpıyı açar aç
maz ne göreyim? Benim gözlük mus
luk taşının üstünde durmuyor mu? 
Derhal aklıma geldi.Sabahleyin daha 
yüzümü yıkamadan odamda. hi~ ~ey 
okumuş ve gözlükle oraya g~~~-ştım; 
Yıkanırken çıkardığım gozlillclerı 
taşın üstünde unutmuşum. Hemen 
bağırdım: 

- Teyze! Gözlüğü buldum. At 
bakalım göbeği! 

Kadıncağız, lbrahim Etem Haz• 
retlerine yedi göbek attı. Sastım kal• 
dun. Evliyaya mum dikildiğ"ni, !lure 
adandığmı, hayır hasenat nezre<fldi
ğini bilirim ama böyle göbek attıra
nına hiç rasgelmemiştim. Bizim ev• 
fiya içinde de neleri varmış yahu ! 
Bari adresini öğrensem de şuna bit 
festival bileti gönderlsem. 

B. FELEK 

Yeni Ticaret 
Mukaveleleri 

(Baş tarafı 1 incide] 

kımdan müşkülleri çoktur ve bu yüz· 
den sonsuz karışıklıklar çıkmakta
dır. Esasen bu dört devlet arasında 
''tripartit,, usulünün işleyebileceği 
bir tek devlet vardır ve o da Alman• 
yadır. Fakat bu da nazaridir; çünkü, 
Almanyanın Yugoslavya ve Roman· 
ya ile olan ticaret muvazeneleri Al
manyaya göre pasif de f ildir. "Tri- . 
partit,, usulü işleyemez. Son günlere 
gelene kadar yalnız Türkiye ile işle
yebilirdi. Fakat son Türk - Alman 
ticaret mukavelesinden sonra bunın 
da imkanı pratik olarak kalmamış 
gibidir. 

Sovyet Rusyanın Moskovadan son
ra gelen ikinci büyük şehrinde Ermi
taj binasile Kızrl Çarın bir zamanlar, 
Leningrat varoşlarından kalkıp ek
mek aramak için yalvarmağa gelmiş 
olanları hassa kazaklarına çiğnetmiş 
olduğu yerde, yani ortasında istavroz 
lu uzun bir sütun bulunan o kanlı mey 
danda ki kıshk sarayda, tam 84 bü
yük salonu dolduran sergi bu baklm-

Bu usulden başka Yunanistan Bal· 
kan komşuları ile takas bon~~u u~u
lünü kullanmaktadır. Bu usulun Tur
kiye için ne kadar zararlı olduğunu 
bundan evvelki birkaç yazımda an· 
latmıştım. 

Şimdi bütün bu verdi~im izahatta 
Yunanistanın komşuları ıle yapmak
ta olduğu ticaret müzakerelerinin 
müşkü11erle karşılaşmasının sebeple
rini anlatmış oluyorum. Bu yüzden 
Yugoslavya ile Y ,nanistan arasında
ki ticaret mukavelesi uzun zaman• 
dan.beri müzakereler yapılmış olması 
na rağmen bitirilememiş ve söylendi
ğine göre inkıtaa bile uğramıştır.Ha 
ber verildiğine göre bu iki devlet a· 
rasında şimdilik 4,5 aylık bir "mo
dus vivendi., yapılacak ve bu müd
det içinde bir hal çaresi aranacaktır. 

dan bir harikııladeliktir. İran, top
rakları üzerinde yaşamış ve göçmüs, 
tekrar doğmuş, tekrar ölmüş, tekrar 
dirilmiş, yasamış ve yine sönmüş ve 
şimdi Rıza Pehlevi ile beraber tekrar 
şahlanmış olan san'at enerjisinin böy
le 84 salon doldurulabilecek muazzam 
verimiyle nekadar öğünebilirse Sov
yet müzeciliği de,modernizmin. bun
ları bütün akrabalıklarile, önemleri, 
hüviyetleri ve dostlukları ile konuş
turan sırrına ulaştığı i<;in, o derece 
öğünebilirler. • 

Dileriz ki, gidenler ounu anlıyar:ık 
dönsünler.- N. N. 

[1] Bir eseri Fransa 
fmdan takdir edilmiştir. 

akademisi tara-
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20 ilkteşrin Pazar 
GENEL NÜFUS SAYIMI 
Sayım yurdumuzun her tara

fında aynı günde yapılacak ve 
bir günde bitirilecektir. 

Bunun için herkes yalnız bu
lunduğu yerde yazılacaktır. 

Başvekalet 

İstatistik Umum Müdürlüğü 

Yunanistanın Romanya ile olan 
ticaret vaziyeti de eyi değildir. Bu 
vaziyet Romanya hükumetinin kendi 
sanayiini kurmak için bütün ithalata 
ve bu arada Yunan ithal3.tına da 
koyduğu 44% fazla vergi yüzünden 
bozulmuştur. Şimdilik bu iki devlet 
arasında bir "modus vivendi., yapıl
mıs ve mesele halledilene kadar Yu
na~istan bu fazla vergiyi depozito 
olarak vermeği kabul etmiştir. 

Yunanistanın Türkiye ile olan ti
caret vaziyeti mali'ımdur. Son muka• 
vele ile Türkiyenin Yunanistana ih· 
racatr "tripartit,, usulü ve takas bo
noları yüzünden olduğu kadar Yu
nan sanayi.inin Türk piyasalarına Jü. 
zumu kadar ehemmiyet v e r m i • 
yerek takas bonolarının tam kıy
metlerini temin etmemesi yüzünden 
azalmıştı. Şimdi iki devlet arasında 
yeni bir tican:t mukavelesi için mU
zakereler vapılmaktadır. Bunun neti
cesine intizaren "tripartit .. usulünün 
tamamen kaldırılması ve takas bono-

Sadece tarım sahasında çalışan mem 
lcketlerin akıbetlerini görüyoruz. Şu 
\reya bu nazariyeye bağlanarak~ .harı: 
maddeci kalmak lazım mıdır, degıl mı 
dır? Münakaşasına e;irmek beni:r'. n_a-
2arrmda ahmaklığın ta kendmdır. 
(alkışlar). Bizden öncekiler ~~ _?olda 
llayli çene çaldrlar. Fakat, du~unme· 
dı!er ki yalnrz ham maddeci olmakl~ 
iktifa eden memleketlerin akıbetten 
çok fecidir ve çok feci olmuştur. Ben 
df'n önceki hatiplerden bir arkadaş:· 
rnız, 'Türk ulusu cesur, cengaver, kud 
retli, kahraman olduğu l(aclar mc_?e~i 
Yet azmiyle de çalışmak ve meOf'~~
Y~ti kendisine maletmek istiyen bu
Yük bir varlıktır.,, dedi. Ben bunda 
~endisiyle tamamen bir fikirdeyim. 
,(Alkışlar). 

lan zaman biribirlerini işbaşında bul
rr.uşlar ve biribirlerine ell.!rini uzat -
mrşlardır. (Bravo sesleri, alkr~lar). 
Bir dost eli daima sıktık ve sıkmakta 
öevam edeceğiz. (Alkışlar). Sovyet 
cümurluğu gün geçtikçe kıymetini art 
tırıyor. (Alkışlar) Bilirsiniz yurttaş
larım, bu dostluğun menbaı asiltlir, 
temizdir, saftır. Bunun membaı her 
iki milletin büyük gayesi olan cihan 
sulhuna hizmet etmektir. Dostluğu -
muzun ve aramızdaki kolaborasyonun 
mesut bir tecellisi olarak aramızda bu 
lunan dostlarrmızt sevgi ile selamla
rım. (Şiddetli alkışlar). Bu işte çalış
mış olan Sovyet teknisyen ve Sovyd 
işçileri tamamen kazanmışlardır. ki on 
lar memleketimizde çalışırken kendi 
memleketlerindeki güzel gayretleri -
nin bizç daha parlak bir örne~ini ver
mişlerdir. ( Alkı~lar). Kendilerine te-

[Ekonomi Bakanının dün geç 
vakte kadar Anadolu Ajansın· 
dan alabildiğimiz bu dnemli 
nutkunun arkasını yarın neşre
deceğiz] - Yahu! Bu bir müze değil, bir 

\.. ____ ,..,... ____ ../ larının nispetinin asgariye indiril
mesini temenniden ba~ka yapılacak 
bir şey yoktur.- Fikret ADlL 
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r Yelkenli Fırtınaya Tutu
larak Tayfası ile Battı 

Kandıra 16, (Ozel aytarımız bildiriyor) - Halil Kaptanın 
idaresindeki dört tonluk Derviş ismindeki yelkenJi Kerpe iske
lesi açığmda, fırtınadan batmıştır. Yelkenlideki üç tayfa, boğu· 
larak ölmüşlerdir. Ölen tayfaların cesetleri, Kefken adası isti
kametinde aranmaktadır. 

Ayduı Tarihi için inceleme~er 
Aydın 16, (Özel aytarımız bildiriyor) - Aydın Halkevi Dil 

ve Tarih şubesi üyelerinden bir kurul, il çevresindeki eski iz
ler üzerinde incelemelere devam etmektedir. Bu suretle hazır
lanmağa başlanılan Aydın tarihine ait malzeme toplanmakta
dır. Yazılaca~ tarih, tarihten önceki çağdan itibaren Aydın ili
nin tarihi olacaktır. 

Fabrikanın Malzemesi Geliyor 
Aydın 16, (Özel aytanmız bildiriyor) - Şarın elektriği işini 

üzerine alan müteahhit, malzemenin Almanyadan vapura yük
lendiğini uraya bildirmiş, faturalarını göndermiştir. Motor İn
gi!tereden getirtileceği için, müteahhide verilen 6 aylık müsaa
de. klering anlaşmasının imzalandığı tarihten itibar edilerek 
U7.:::.tılmıştır. 29 Birinciteşrinde bitecek olan tesisat bu yüzden 
10 lkincikanuna kalmıştır. 

Uray Encümeninin Kararları 
Konya 16, (Özel aytarımız bildiriyor) - Uray encümeni, 

Şarbay Şevki Ergunun başkanlığında yaptığı son toplantıda 
c·.imhuriyet ve şehitler anıtlarının 29 Birinciteşrine kadar biti
rilmesine karar vermiştir. Bu arada, uray talimatlarına aykırı 
hareket eden bir kısım esnaf cezalandırılmış, ekmek fiyatları 
buğJay piyasasına uyularak 20 para arttırılmıştır. 

Kaz Ovasına Kanal Açıllacak 
Tokat, 16 (Ozel aytarımız bildiriyor) - Kaz Ovasının sulan

ması için esaslı çalışmalara girişilmiştir. Tokada dokuz kilo
metre mesafedeki Gümenek köprüsünden itibaren, ırmağın sağ 
yakasını takip edecek bir kanal açılacaktır. Sular idaresine bağ
lı bir fen heyeti keşiflere başlamıştır. 

Biga, Yeni Baştan Yapıhyor 
. Biga, 16 (Ozel aytarırnız bildiriyor) - Son yangında yanan 

Bıganın en güzel mahalleleri, yeniden yapılmağa başlanmıştır. 
İnşaatın kıştan ön<!e bitirilmesine çalışılmaktadır. 

Yarım Kalan Okul Binaları 
Niksar, 16 (Ozel aytarımız bildiriyor) - Erbaa ve Niksarda 

yapısı yarım kalmış olan mektep binalarının bir an önce tamam
l~nınası kararlaşmıştır. Hususi idare bütçesinden bu iş için tah
sısat ayrılacaktır. Aşağıdaki resim, Niksarın f.'enel 1r.örünüsü-
nü gösterivor. • 

YOSMA! 
Etem lzzet BENiCE 

sordu: 
- Nereye gidiyoruz? 
-Eve .. 
- Bu paraları evde mi saklı 

yacağız? . 
- Evet .. 

nm kapısını açmış, , 
- Buyurun .. 
Diye bekliyordu. Doktoı a -

lık alık: 
-Arabaya biı:ımiyor muyuz? 
Diye soruyor ve altın bohça

sını yardım olsun.. gibilerden 
tutmak istiyordu. Güney yavru
suna çaylak konan bir ana ben 
zeri ile hemen gerildi, kükredi, 
karşısındakinin üzerine atılır 
gibi: 

Diyarbekirde 
Bayındırhk 

~ahşmaiarı 

-30-
TEKNIK MATLAR 

§ Türk Sigorta Şirketi s - -
~ Harik ve hayat üzerine sigorta muameleleri icra eyleriz. ~ 
§ Sigortaları halle için müsait şeraiti havidir. : -Şaha karşı şah ve paytak - (Şe- :: Merkezi idaresi : Galatada Unyon Hanında : 

kil : 1) de görüldüğü üzere, eğer ha- : : 
sım şah paytağın bulunduğu hane za· : Acentası bulunmayan şehirlerde acenta aranmaktadır. = 
viyelerden biri yaprlarak çizilecek bir : Telefon : 4.4887. 6602 : 
murabbam dışında kalırsa. o paytak, - -
kendi şahının yardımı olmadan <la bir • l lll il lllllllll il lll IU lllllllll lll llll lllllll lllllllllll llllll l lll lll llllln 1111 i 
iş görebilir. Fakat ·~sım şah bu mu
rabbaın içinde bulunu: sa payt;ık ş:ıh 

tarafmdan yakalanmak teh!ikesıne 
m.:ıruı:dur. 
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Kızkardeşi 
Yaralamış 1 

P OL ı S HAK YERLERi 

Kitapları satmış, 
Paralarını alnuş! 

o ... 
Boğazkesende oturan Ruhiye, kız 

kardeşi Müfide tarafından yaralandı
ğım ileri sürmüş, Makbule yakalan • 
mıstır. Tahkikata devam edilmekte -
dir: 

Kendisine emanet edilen kitaplar 
üzerinde ihtilas yaparak zimmetine 
para geçirmekten suçlu yüksek mü
hendis mektebi kütüphane memuru 
Süreyyanın ağırcezada duruşmasına 
devam edildi. 

1 

Diyarbekir Belediye Başkanı 
Şerel Uluğ 

Diyarbekir 16, (Ozel aytarımız bil
diriyor) - Diyarbekir Şarbayı Şeref 
Uluğ. muhtelif işler etrafında beya
natta bulunarak şunları söylemiştir: 
"-Şehrin kanalizasyonu, 1936 yı

lında bitirilmi~ olacaktır. Uç yıldan
beri devam eden inşaat sona erdiril
mek üzeredir. Asri mezarlık için ay
rılan Solaklar mahalli, demiryolunun 
tam bu mevkiden gccmesi üzerine de
ğiştirilmiştir. Gelecek yıla kadar bu 
iş te halledilmiş olacaktır. 

Elektrik fabrikası icin ısmarlanan 
malzeme Mersine çık~rılmıstır. Ya
krnda nakil işine başlanacaktır. San
tral ve transformatör binaları tamam
lanmıştır. Diyarbekirin elektriği, su 
kuvvetinden istifade edilerek elde edi
lecektir. Bu husustaki tecrübeler, ta
mamen müspet sonuçlar vermiştir.,, 
Şarbay Şeref Uluğ, yakında uray iş
leri için Ankaraya gidecektir. 

Genç Bir aşık 
Sevdiii Kızı 
Ağır Yaraladı 
Muğla 16, ( OzeJ aytarımrz bildiri

yor) - Kavakhdere kamununa bağ
lı Genek köyünde bir yaralama hadi
sesi olmuştur: 

Köyün Orta mahallesinde oturan 
Kamil kızı Hafize, ablasının evine gi
derken yolda akrabasından Omerin 
taarruzuna uğramıştır. Hafize, köy 
delikanlılarından birisi ile nişanh ol
duğu için Omerin davetini kabul et
mek istememiştir. Her şeye rağmen 
krzı delicesine seven Omer Hafizeyi 
kendi evine götürmekte israr etmiş, 
koll:ırrnnan v"~:11ıy:ı.,.ı:1k süriikl"meve 
başlamıştır. Hafize'nin ayak direye
rek çırpmmağa başlaması ve azami 
şekilde mukavemet göstermesi, Ome
ri büsbütün çileden çıkarmıştır. 35 
santim uzunluğundaki kamasına sa
rılan genç; aşık, köyün dilberi diye 
anılan Hafizeyi 8 yerinden yaralamrş· 
tır. Hadiseye adliye el koymuş, ya
ralı hastaneye kaldırılarak tedavi al
tına alınmıştır. 

Bir kadın tatanozdan öldU 
Merzifon 16, (Özel aytarımız bil· 

diriyor) - Muhabere memurlarından 
Kemalin kansı tatano7. hastalığına va 
kalanarak feci bir şekilde ölmüştür. 
Sıhhat idaresi, gereken ihtiyat ted
birlerini almıştır. 

Dedi. Güney ayaklarım suru 
ye sürüye ve kolunun yorgun -
luk acısını bastıra bastıra onun 
gösterdiği yoldan yürüdü. 

Doktor da arkasından yetiş-
mişti. 

- Güney ne yapıyorsun?. 
Hani eve gitmiyor muyduk?. 
Beni mahiv mi edeceksin?. 
icinde bir sürü kunturatlar, 

mukaveleler, senetler filan da 
var .. 

a b d f h • Balatta Karabaş mahallesinde 
c e g Yani, Avram, Loter isminde üç kişi 
(Şekil ı) 1 bir evde kumar oynarlarken yakalan· 

Paytağrn serbest yüriıyüşü mevzu- mışl~rdır. Suçlular, Adliyeye verilmiş 
bahs olmayıp ta ~ahların ver kazan- lt:rdır. _ . 
ması mevzuubahs olduğu zamanlar, . • Beyoglunda Tahtagazı ma~all~
kuvvetli tarafın şahı ı.,aytağmın önü- sınd~ o~uran pa~et postahanesı mu
ne geçmezse parti beraberlige gider. vbez1dzıl:rın~~n Alı kızkı Ayten. 1 açıktat Çünkü şahın pavt..tğ;ı arkadan veya u ugu ~oztaşını şe er zannı e yu -
yandan yapacağı yardım kazanmağa muş, zehırlenerek hastaneye kaldml-
kafi gelmez ınıştır. 

Bunun için (Ş k"l · Z) . h k t- • Kuleli lisesi talebesinden Hüse-e ı . ve are e . A . Jk' .. k " .. 
terini takip ediniz. yın v~ı evve ı gun ~~rur.e yana-

Birinci hamlede ak paytak f 4 ha- şan Bogaz. vapurundan duşmuş ve et
nesinden f 5 hanesine sürüldüğUnü raftan yetışenler tarafından kurtarıl· 
farzedelim. mıştır. 

Buna mukabil kara sah f 6 hanesin
den f 7 veya g i veyahut ta e7 hane
sine gidecektir. Çünk!i hu üç hane
den de düşman taşlarını kontrol ede
bilir. Fakat böyle yapmayıp ta e S 
hanesine giderse büyü:C hatadır. Çün
ki.1 o zaman ak sah g 5 har.esine gide
rek kendi paytağmın önüne geçmiş 
olur. Bu da yukarda söylediğimiz gi· 
bi karaların aleyhine tir. 

h 

~~~~~~~~~~~~~ 

(veya e 6, e 8 ve saire) hane<ıine g<.>· 
lince kara şahın f 8 den g 8 hanesine 
geçişi de çok güzeldir. Çünkü hamle 
kendisinde olan taraf şahının kontrolu 
kaybedeceği tam bu sındır. N;tekim 
hamle kendisinde olan aklar, sahı ne.
reye oynatsa bir şey ka..:anam"az. "Ru
nun için altıncı hamlede son bir gay
ret yaparak paytağını f Ci elan f 7 ye 
getirecek ve kiş diyecektir. Karalar 
buna şahı g 8 den f 6 hanesine ge
tirmekle mukabele edecektir. 

Yedinci hamlede aklarrn yap~biie
ceği yegane hareket paytağmı \:ay -
betmemek için şahı g 6 dan f 6 ya 
getirmektir. Bu da kara şahın :ıradıgı 
pat ve beraberliktir. 

Görülüyor ki kara ~ah, ak ftahı ken
~ <li paytağrnm önüne geçirmemekle 

mattan kurtularak işi patla bitirmiş
'! tir. 

Şimdi başka bir sey: Kuvvetli ta
:! rafın şahı kendi paytağınm ö.,i.ıııden 

giderek kendi tarafından bıslamak 
1 üzere altıncı sırayı tutabilirse na:>ıl 

'~~iıiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiıl olursa olsun partiyi kazanır. 
( h 

(Şekif 2, Şekil 3) 

Şu halde kara ~ahın f 7 hanesir.e 
gittiğini farzcdelim. 

!kinci hamlede ak şah g 4 hane~in
den g 5 hanesine ,~clecektir. Buna 
mukabil kara şah f 7 den g 7 ye gi
derek mümkün olduğu 1-adar kontro
lü kavbetmiyecektir. Bövle yanmayın 
ta f 8 veya e 7 hanelerine giderse ::ıi< 
şah f 6 veya g 6 hane.erine giclerek 
yine kendi paytağının önüne geçmek 
avantaiını vakalıyacaktır. 

Uçüncü b:unlc~le f 5 deki paytak 
f 6 ya gelerek ki diyecek v~ kara şah 
g 7 den f 7 ye kasar..ıktrr. 

Dördüncü ham:e le ak şah g 5 den 
f 5 hanesine gelecek, kara sah f 7 den 
f 8 hanesine ~idcc.eklir. Kara sahın 
bu oyunu çok yerindedir Böyle·' yap
mayıp ta başka bir haneye gitse 
mahvolmu§ demektir. 

Beşinci hamlede ak şah f S ten g 6 

rahatı vardı. Sanki kendisi on 
yaş daha gençleşmiş, kanı, göv 
desi. damarları, sinirJeri, bey -
ni, kafası öz yapıcısının sıkı bir 
onannasından çıkmış e-ibi ye -
nileşmiş, hafiflemişti. Siyah, 
rengini geceden alan gözleri 
daha çok parlıyordu. Yine be -
yaz, rengini güneşten alan yü
zü güne yeni doğmuş•;asına da
ha ağarmış. şenlenmiştT 

Bunu görmek üzere (Şekil: . 3) "(e 
hareketleri takıp ediniz. 

Hamle aklarda ise - Ak şalı f 6 
(yahut müteakıp hamleler bundakine 
benzer şekilde olmak üzere R"ı ) ha
nesine gidecektir. Buna karalar şahr 
f 8 hanesine götürmekle .nukabele 
edecektir. (Çünkü h S hanesine git
se ak şah f 7 ye gelir ve kazanır.) 

lkinci hamlede ak paytak g 6 ha
nesine gelecek, kara şah g 8 hanesi· 
ne gidecektir. 

Uç üncü hamlede ak paytak g 7 ye 
gidecek, kara sah h 7 ye kaçacaktır. 
Dördüne ü h.iml( de ak Şdh f 7 hanesi
ne gelince karalar partiyi kaybetmiş 
demektir. Hamle karalarda ise !<ara 
şah f 8 h.ane::;iııe gidect:ktir. (Çünkü 
.1 8 hanesitıc g itı>c ak şah f 7 ye gelir 
ve partiyi karan;r ). 

Buna ak şah h 7 hanesine gelerek 
n.ukabt:le ı>decek ve ak pay•ak "rıgel
ı;İz damay.t çıkahilecektir. Prytak da
maya çıkı r.ca da parti aklar. ;ı deruek
tir. 

Dedi. Onun hiç sesi çıkma -
dı. Güney yürüdü, o da bir in -
san görümsü gibi onu titreyen 
bacakları, zorla kımıldanan göv 
desi, içi boşaltılmış ta saman 
doldurulmuş gibi bomboş, ham 
hıyar kalan kafast ile gölge 
gibi tek kelime söylemeden iz
ledi! 

BUyük plan 

Mahkeme, suçlu hakkında incele
~e yapan müfettişlerin çağrılmasına 
luzum gördü ve duruşma bunı:!'! için 
ba~ka güne kaldı. 

• Kurtulu§ta muhtelif evlerden 
hırsızlıklar yapan Hamayak isminde 
birinin dün birinci cezada duruşması 
yapılmıştxr, Muhakeme şahit çağrıl
ması için başka güne kalmıştır. 

• Kalyopi ve Marguri isminde iki 
kadın, Türklüğü tahkirden suçlu o
larak üçüncü ceza mahkemesine ve· 
rilmişlerdi. Suçlular dünkü celse
de, suçlarını inkar etmişlerdir. Şahit 
çağrılması için muhakeme başka 
güne kalmıştır. 

• Yeşua Behar ve arkadaşlarının 
petrol kaçakçılığı davatma dün seki· 
zinci ihtisas mahkemesinde devam e
dilmiştir. Duruşma, gelmeyen bir şa· 
hidin getirtilmesi için başka güne kal 
mıştır. 

Yeni ü~ mektep 
ACjılıyor 
Şehrimizde bulunan Kültür Bakanı 

Saffet Arıkan incelemelerine devaır 
ediyor. Bakan bugünlerde Ankarara 
dönecektir. Lise ve orta okullarda bu 
yıl açıkta kalan talebenin yerleştiril· 
mesi için genel ispekterler okullarda 
24 saat zarfında bir inceleme yapmış-
1-:J-r ". ı-..;n.,,l~rTn +~1-ı... -ı.1"""""., nu.,.,, ....... ,._ 
nu gözden geçrimşilerdir. Bu incele· 
meden sonra Kültür Bakanının baş
kanlığında yapılan son toplantıda ye• 
niden üç orta okul açılması ve mev• 
cut lise ve orta okullara binaların mü 
saadeleri nisbetinde şubeler ilave edil 
mesi kararlaştırılmıştır. Bu karar üze 
rine Kültür idaresi dünden itibaren 
faaliyete geçmiştir. Yeni orta okullar, 
İstanbul, Ortaköy ve Kadıköyünde 
açılacaktır. Ortaköydeki okul yalnız 
krzlara ayrılacaktır. Bundan başka 
pek az talebesi bulunan Çamlıca or• 
ta okuluna da bu yıl leyli talebeler 
gönderilerek hem okulun kadrosu &e· 
nişletilecek ve hem talebe yerleştirme 
hususunda bu okuldan da istifade edi 
lecektir. Ortaköy okulu hazırlanm13 
bir durumdadır. İstanbul ve Kadıköy 
de açılacak orta oknllar için de evvel
ce kapanmış olan ecnebi ve azlık okul 
lan binalarından ikisi kiralanacaktır. 
Bu suretle binaları okul olmağa elve· 
rişli bir şekle sokmak için zaman sar
fedilmemiş olacaktır. Yeni okullar ve 
şubeler için 10,000 lira ayrılmıştır. 

Bunun 7,000 lirasile yeni sıralar alı
nacak, 3,000 lirası da şimdilik kira 
ve tamirat gibi şeylere sarfolunacak· 
tır. Ayrıca ilbaylık ta bu hususta yar· 
dım edecektir. Bütün hazırlıkların bu 
ders yıh başlarına kadar bitirilmesİM 
çalışılacaktır. 

züldün? 
Ve.. Doktordan dinledikleri• 

tıi ona saydı: 
- Benim param da senin de .. 

ğil mi?. 
Ha ben saklamışım, ha sen!. 
Paraya ihtiyacın olduğu gün 

yine hepsi senin. 
Böyle hastalanacak, tasa etli• 

nilecek bir şey yok! 

Güney bankadan çıktı. Dok -
tor da boş tamtakır kalan kasa 
sının anahtarını cebine koydu, 
bir insan, bir erkek gibi değil si 
nirleri, gücü, aktivitesi alınmış 
sadece bir deri, kemik yığını 
kalmış gibi onu izledi. Kalbi, ye 
rinden sökülüp fırlayacakmış 
ta diş etleri karşı koyuyormuş
çasına atıyor, damarlan ateş i
çinde zonkluyor, 

- Allahım sen bana yardım 
et .. Sen beni öldürme .. 

- Cek elini, cek !. 
Dedi, yürüdü.~Doktor düş -

memek, bayılmamak için ken -
disini zor tutuyor, sanki yuva -
sından çıkarılan canının bir kı
yann e~iı:_de dolaştırılışmı sey
reder gıbı Güneyin arkasından 
bakryordu. Güney karsı kaldırı 
ma geçti. Karşıda da is Banka 
sı vardı. Onun geniş, ·mermer 
merdivenlerini aştı, kapıda ilk 
rastladığı kavasa sordu: 

- Kasa dayresi nerede?. 

Diyordu. Güney onun da ce -
vabını verdi: 

- Ben kunturatları, mukave
leleri, senetleri filan yiyecek 
değilim. Enayi de dcği:im para 
lan eve götüreyim, hır ,r;: çald:ı: 
olsun, şu olsun, bu olsun. Hep -
sini buraya bırakacağım!. 

Bir saat sonra 
••• , ••• oOO · 000 • • •O••-H 00-1 ........ . ..... . 

Bir saat sonraydı. Gi.i:ı.ey, 
- Oooh .. Hepsi bitti L 
Diye geniş bir nefes aldı, İş 

Bankasının önüne çıktı. Başın
da bir dinclik, kanında taze bir 
dolaşış, gBvdesinde dimdik bir 
çeviklik, icinde rahat, en rahat, 
üstünün üstünü bir rahatlığın 

Bütün vücudünde uçacakmış, 
kanatlanacakmış gibi bir hafif. 
lik duyuyor, insanlara, gözün r 
den geçen bütün herşeye hiç ö
nem vermeden bakıyor; şenli • 
ğinden, rahatlığından, zaferinin 
en yüksek doruğuna çr'tmış ve 
bütün tatlarını almışhğmın ki
ninden hemen kaldırımın üzeri 
ne fırlamak; koşmak koşmak, 
durmadan koşmak istiyordlt. 

Doktor, bu alıma, bu çal.ıma 
karşı sinmiş sinmiş, kedileş -
miş; o da değil köstebekleşmiş, 
toprağın altına kayacak, gözler 
den kaybolacak gibi ufalmış, 
büklüm büklüm olmuştu. 

Doktor yedi gündür btanbu
la inmiyordu. Bankadan ilk dön 
dükleri gün baygınlıklar geçir
di. Otelin karyolası içinde kıv
randı kıvrandı durdu. 

ikinci, üçüncü gün tarasaya 
kadar çıkabildi. Fakat, hiçbir 
zainan bir insan görümsünü ol· 
maktan kurtulamadı. Bugün ye 
dinci gün, o hala dalgın, hata 
bir hayal gibi odanın içinde do 
!aşıyor, kesik kesik teker keli
melik cümlelerle pek az konu -
şuyor. Yi'ne tarasadaydılar. Gü 
ney doktorun bu haline baktı 
baktı, 

Güney bunları söylerken çok 
şen, keyifli idi. Doktor, yine 
ilk günün üzerine getirdiği o bu 
dala, dalgın ta vırla bunları din· 
liyor: 

- Karıcığım, param gitti •. Dl 
ye üzülmiyorum. Şüphe etmiyo 
rum ki, benim param senin oldu 
ğu kadar seninkiler de benim. 
Gücüme giden şey, senin bana 
karşı olan güvensizliğindir. Ev 
lenebileceğimi, metres tutabile 
ceğimi, başka kadınlarla düşüp 
kalkabileceğimi nasıl aklına ge 
tire biliyorsun?. Böyle bir şey -
den korkması lazım gelen biri
si varsa o da ben olmalıyım. 
Ben ihtiyarım, sen gençsin. Bil 
tün bunları senin icin ben dil -
şünmeliyim, (Arkası var) 

Diye içten gelen yalvarışlar 
yapıyordu. 

İkisi de Osmanlı Bankasının 
dar, basık kapısı önünde duru -
yorlardı. Bu duruş iki saniye -
den çok sürmedi. Şoför araba -

- Aşağı katta .. 
- Nereden gidiliyor?. 
Kavas: 
- Nah .. Şuradan, kö~eyi dön 

kıvrıl aşağıya .. 
Güney: 
- Haydi arabaya .. 

- Ne oldu Fazıl sana böyle?. 
Dedi, devam etti: 
- Param aldığıma çok mu ü-
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ALMANYANIN DIŞ SiYASASI 

:1 

ITALYA - HABEŞ DAVASI 

SC>N" .. I-I.A.13E~ 
• • tlt •• . ' 

1falya Mısır Sını- Hitler Litvanyadan Memel 
Wlt-'L..UIVl"' l ıvıc.~ ı ur- rında 20 Bin Topraklarınf Geri istiyor 

i CM A L.~ ... ,.-..... -.o.~ Venizelos Gen oy Hakkmda Asker T ahşit Etti Nurenberg'te toplanan Rayştagta Hitler Alman· 
yanın dış ve iç siyasasım anlattı ve kararlar alındı ITALYA KURUMDAN 

ÇEKiLiRSE 
ltalyan kabinesinin birkaç gün Ön· 

ce yapbğı fevkalade bir içtimaından 
aonra çıkarılan tebliğde ltalyanın U
luslar Kurumundan çekilmesi ihtimali 
açık olarak ileri sürülmektedir. Mus
aolini, kurwn konseyi toplanmazdan 
bir ay evvel, ltalyanm mümkünse 
Uluslar Kurumu içinde, mümkün ol
madığı takdirde kurum dışında veya
hut ta kuruma rağmen hedefine vaı a
caimı söylemişti. Konsey toplandık
tan sonra 1 talyayı kurum içinde hede
fine vardırmaya çalışıldı. Beşler ko• 
misyonunun bütün çab§ması bu gaye
ye matuftur. Fakat neşredilen tebliğ 
gösteriyor ki Mussolini arbk kurum 
içinde hedefe varmaktan ümidini kes
mit ve istediklerini kurum dışında el
de etmek siyasasım gütmek Ü?:f'~dir. 

Acaba 1 talya kurumdan çekilebilir 
mi? Ve çekilirse istediği hedefe daha 
kolay mı vanr? Bir defa kurumdan 
çekilmek kolay bir iş degildir. Ulus
lar Kurumu misakına göre, bir devlet 
kurumdan çekilmek için iki şadı ye
rine 2etirmek mecburiyetindediı-: 

1 - iki yıl önce kurumdan çekile· 
ceğini haber vermeli. 

2 - Uluslar Kurumuna karşı bütün 
vazifelerini yapmış bulunmalı. 

Binaenaleyh eğer Italya kurumdan 
çekilmeğe karar verir de bu kat·arın
da Kurun genel ıkatipliğini haber<lar 
ederse, azalıktan ancak iki yıl sonra 
çıkabilir. ikinci şarta gelince; konsey. 
de aleyhinde bir §ikayet tetkik edil. 

di~i sırada ltalyanm Kuruma karşı bü 
tün vazifelerini yapmış sayılmayacağı 
ıı.şikardır. Fakat bir vazife için ansı
zın kurmndan çekildiği farzedilse bi
le, kurum azası olmamak, biı· devlete, 
kurum azalarına, karşı taarruza g~ • 
mek salahiyetini veremez. Uluslar 
Kurumunun misakı,Kurum azalarını, 
Kurum azalarmm taarruzlarına karşı 
müdafaa ettiiH ıribi, Kurum azası ol
mayan devletlerin taarruzlarınii kal'11 
da müdafaa edeT. Bunun içindir l<i 
eğer ltalyıa aleyhinde misakın on al
tmcı maddesindeki müeyyideler tatbik 
ec.'ileecılue, KuruTtl azalığındvı istifa 
etmekle bundan kurtulamaz. Gerçi Ja 
ponva ve Almanya, Kurumda kendi 
davalarına karşı tıııkınılan tavn beğen 
mediklerinden Uluslar Kurumundan 
çekilmişler ve haklarında Ja müeyyi
deler tatbik edilmemiştir. Fakat bu 
_.,.. •--•- •• ~.,._ -------..- :1n .. u77~ 

lerin tatbiki düşünülmemekte. idi 
Müeyyidelerin tatbikından Uluslar 
Kurumu azalığından çekihnekle kur
tulmuı değiJlerdir. 

Bunun içindir ki ltalyantn Uluslar 
Kurumundan çekilmesi.Kurumun her 
bangi bir Italya tecavüzü karşısında 
alacağı tedbirler üzerine müessir ola
maz. Kurumu harekete getiren V87.İ· 
yet, 1 talyanm azalığı değil, Habeşista 
nın aza olmaaıdır. - A. Ş. E. 

Avusturya ve 
Konsey üyeliği 

Cenevre, 16 A.A. - Genel ko 
nuşmalar bittikten sonra Avus
turya müm-essili Baron Flugl, 
A vusturyanm Uluslar Kurumu 
üyesinden olan devletlerin hep
sinin konseyin muvakkat üye
liklerine seçilebilmeleri hakkın 
da istifade etmelerine büyük 
bir ehemmiyet verdiğini söyle
miştir. 

Avusturya mümessilinin bu 
gozu, A vusturyamn yakında 
konsey üyeliğine namzetliği.ni 
koymak isteğinde olduğunu 
göstermektedir, 

Tran ·Kamyon çarpışması 
Stuttgart, 16 A.A. - Muha

faza altında bulundurulmıyan 
bir geçitten geçen bir tren, Na
zi neferlerini taşıyan bir kam
yonla çarpışmıştır. Neferlerin 
beşi ölmüş, ve beşi ağır olmak 
üzere yedisi yaralanmıştır. 

Kadın koşu rekoru 
Nevyork, 16 A.A. - Mis He

len Stephens, yüz metrelik ka
dın ayakla koşma dünya reko
runu kırmıştır. Kendisi, bu me. 
safeyi 11 saniye 6-10 da katet
miştir. Evvelki rekorun sahibi 
Lehistanlı Stella Walsch idi. 

Rus manevraları 
Moskova, 16 A.A.- Kızıl or

dunun Kiyef bölgesindeki ma
nevraları, Kızıl tarafın motörlü 
kıtal arı ve tankları taraf mdan 
nıavi tarafın sargı ve imha edil
in.esile bitmiştir. 

Ne Düşündüğünü Bi~dirdi 
Atina, 16 (Ozel) - Venizelos hürriyetperver parti lideri So

fulise bir mektup göndererek parlamento binasında çıkan son 
hadise üzerine durum hakkındaki düşündüklerini ve cumuriyet 
partilerinin genoya iştirakleri bakımından yapılması zaruri olan 
şeyleri bildirmiştir. 

Eski ayan başkam olup divanı harpçe beş seneye mahkum e
dilen Gonatos bulunduğu Oropu hapishanesinden Amerikada
ki Yunanlılara bir beyanname göndererek memleketi altüst e
decek olan krallığın Yunanistanda tekrar kurulması için ge
noyda cumuriyetçilere yardım etmelerini istemiştir. 

Giritte Cumuriyet İçin gösteriler 
Hanya, 16 A.A. - Girit ada

sının bütün cumuriyetçi toplu
lu~ları dün Hanyada bir kon
gre akdetmişlerdir. Cumurcu 
parti şefi Milonasm hazır bu
lunduğu bu kongre, Yunanis
tanda krallığın yeniden kurul
ması ihtimaline karşı protesto 
etmiştir. 

Kralın düşünceleri 
Atina, 16 (Özel) - Londra

da eski kral ile görüşmeğe gi
den ve evvelki gün dönen koyu 
kralcılardan eski bakan Mavro
mihalis Basbakan Çaldarise 
kralın düşündüklerini anlatmış 

tır. 

Söylendiğine göre Yunanis
tanda krallığın kurulması için 
eski kralın düşündükleri Başba
kanın düşündükleri gibi imiş. 

Kondilis'in partisi 
Atina, 16 (Özel) - Sü Ba

kanı General Kondilis gazeteci
lere kendi partisinin istiklalini 
düşünmiyerek genoyun sonuna 
kadar ahali partisile birlikte ça
lışacağını ve sonra ondan ayrı. 
larak memlekette partisinin ra
dikal prensiplerinin ileri götü
rülmesine çalışacağını söyle
miştir. 

Bir Japon Krauazöründe Yangın 
Tokio, 16 A.A. - Atış talimleri sırasında "Asigara,, adlı Ja

pon kruvazöründe taretlerinden birinde çrkan yangın yüzünden, 
gemi sübaylarmm ikisi ile mürettebattan 39 kişi ve Mogami kru 
vazörü mürettebatından on bir kişi, az çok ağır surette yaralan
mışlardır. 

Macaristanda Manevralar 
Budapeşte, 16 A.A. - Yeşildağda tertip edilmiş olan sonba

har manevraları birçok günler devam etmiş ve cumartesi günü 
öğle vakti sonuna ermiştir. Başbakan ve Milli müdafaa bakanı 
Gömböş, kıtaata ve kumandanlara fevkalade mükemmel bulun
duğunu söylediği manevralardan dolayı memnuniyetini beyan 
eylemiştir. 

Kastamonuda Bir Köy Yandı 
Kastamonu, 16 A.A. - Dün gece saat 22 de Araçın Gemi kö

yünde Karaboyoglu Mehmedin evinden çıkan yangmda köyün 
32 evinden 22 si samanlık ve ambarlarile beraber tamamen yan 
mıştır. Yangında Mehmet ile onu kurtarrnrya gelen o~lu ve bun 
lara ait çift hayvanatı da yanmıştır. 

Kaöyde yanan ürün 100 bin kilodan fazladır. 
Köylüler eşyalarım da kurtaramamışlar, çıplak kalmışlardır. 

Japonyada bir 
Suikast teşkilatı 

Tokyo, 16 A.A. - Siyasal, fi
nansal ve tecimel şahsiyetlerin 
öldürülmesi maksadile kurnlaıı 
bir suikast teşkilatı hakkında 
uzun malllmat verilmektedir. 

Bu suikast planı, 1933 yılın· 
da, !hükumet darbesinin yapıla
cağı günden bir gün evvel sui
kastçilerden 63 tanesinin tutul
ması sebebile tatbik olunanıa

mıştır. Hükumet darbesi, kabi
ne toplantı halinde iken hüku
met sarayının bombardımanı i
le başlayacak ve ondan sonra 
suikastıçiler diğer şahsiyetleri 

evlerinde öldürmeğe gidecek -
lerdi. 

Tüze bakanı, 54 kişinin azı
ya teşebbüs suçundan ve bes. ki
şinin de adam öldürmeğe tcseb
büs suçoodan mahkeme edile
ceklerini bildirmiştir. Suçlular
dan dördü tahkikat sırasında 

ölmüştür. 

Bir Sovyet uçmanmın 
kırdıg)ı rekor 

Detroit, 16 A.A. - Meşhur 

Rus süel uçakçısı binbaşı Ser
vresky, denizde ve havada ha
reket eden 710 beygirlik bir U· 

çakla, bu kategorinin dünya re
korunu kırmış, 3 kilometrelik 
mesafe içinde 370 kilometre sü
rat yapmıştır. Eski rekor saatte 
307 kilometre yapmış olan A
merikalı Stones Teymen'in e
linde bulunuyordu. 

istanbul • Londra 
OtomobiO yoDu 
Budapeşte, (Özel) - İstan· 

bul - Londra otomobil yolunun 
inşasını kolaylaştırmak için ar
sıulusal turing kongresi burada 
Macar Ticaret Bakam Winch· 
ler tarafından açılmıştır. 

Kongrede şu dokuz memle
ket temsil edilmektedir. İngil
tere, Belçika, Avusturya, Ma
caristan, Yugoslavya, Roman
ya, Bulgaristan ve Türkiye. 
Londra - İstanbul yolu bu mem 
leketlerden geçecektir. Kon
grede Uluslar Kurumunun bir 
azası bulunuyor. Macar Bakartı, 
bu arsıulusal yolun öneminden 
bahsetmiş ve Macaristanm bü
tün Mali müşküllere ra~men. 
kendi uhtesine düşen vazifeyi 
yaparak yolun kendi top .. a'da· 
nndan geçen kısmını bitir·:h~i
ni söylemiştir. 

KUÇUK HARiCI 
HABERLER 

• Paris, 16. A.A. - Bar-Ie-Duc 
yakininde bulunan Saint-Mihiel şeh
ri dün, Amerikan kuvvetleri tarafın
dan kllT'tanlmasının 17 inci yıl dö
nümün ti kutlamıştır. 

• Amaterdam, 16. A.A. - Fele
menk Bankası, iskonto fiyatını yüz
de beşten altıya çıkarmıştır. 

• Varşova, 16.A.A. - Gordon
Benett arsıulusal !:upasına yazdı 
13 balon, Moskova istikametine uç
muşlardır. 

• Colmar, 16. A.A.- Colmar 
şehrinin keneli isteğile Fransaya bağ 
lamşmın üç yüzüncü yıldönümünü 
kutlulamak üzere Colmarhlar tara
fından tertip edilen şenlikler. Baş
bakanlık yönetleri Blaisofun baş
kanlığı altında heyecanlı surette va
pılmıştır 

Londra, 16 (A.A.) - Daily Te
legraph gazetesi, Kahire aytarının 
~;,ndığma göre, İtalyanlar, Trablucta
kı kuvvetlerini Somali neferleri ile 
kuvvetlendirmekte ve Doğu Afrikası
na Trabluslu askerler göndermekte
dirler, İtalya hükumeti, askerlerini 
soy ve dil itibarile ayni olan düşrran
:arile karşılaştırmamak için, bu tarz
da hareket etmektedir. Mısır • Trab
lus sınırında toplanmış olan kuvvet
ıer, 20,000 kişi olarak tahmin !'dilmek 
tcdir. Bundan başka İtalyanların de
nizden itibaren Jurabuba'ya kadar gi
öen 150 millik bir mesafe üzerinde 
3 dikenli tei hattı kurdukları haber 
verilmektedir. 

Mrsır'ın vaziyeti 
Kahire, 16 (A.A.) - "Elcfüad" ga 

zetesinin yazdığına göre, Mısır Baş • 
bakanı ile lngilız üsnomal komiser 
muavini arasında harp halinde MtSı
rın durumu hakkında yapılan kcın:.ış
malar sonunda, İngiltere, Mısırın hak 
larından hiç birisine dokunmamayı ta 
ahhüt etmiştir. İngiliz makamları, ev
velce Mısır hükumetinin muvafakllti
ni almadan Mısırda hiç bir özel tedbir 
almıyacaktır. 

Mısır sü bakanının teftişi 
Kahire, 16 (A.A.) - Sü Ba~anı, 

Doı>u Sahrada bir teftiş ııezisi yapma 
ğa karar vermiştir. Kendisine, crdu 
genel müfettişi ve "sınırlar direktö
rü'' refakat edecektir. 

İki İ tal van denizaltı gemisi 
Portsaid, 16 (A.A.) - "Tricheco'' 

ve Narvtlo adlı iki İtalyan denizal
tı gemisi, dün sabah buraya gelmiş
ler ve Süveyş kanalına girmişlerdir. 

Maltada sükuneti temin 
için tedbirler 

Londra, 16 (A.A.) - Daily Teleg
raf ı?;azetesinin haber verdiğine e:öre, 
dün Maltada aşağıdaki 3 emirname 
yayılmıştır: 

1 - Halkta endişe uyandıracak ya
lancı haberlerin yayılması bir aya ka
dar hapis ve 20 liraya kadar para ce
zalarına çarptırılacaktır. 

z - Malta ilbayı, genel düzerıe za
rar verecek mahiyette mevzular üze
rinde yazılar yayan gazeteleri ihtarlı 
.,_.,_ ila~z olarak kapatmak ve ters 
hareket edenleri 6 aya kadar hapiıı ve 
J 00 liraya kadar para cezasına çarp
tırmak yetkesini haiz bulunmaktadır. 

3 - İlbay, ayni zamanda yapı~ma
~ını mevsimı.iz gördüğü, ne~riyat ve 
gazetelerin Maltaya girmesini yasak 
edebilecektir. 

Mussolini ne yapacak ? 
Londra, 16 (A.A.)- Bu pazar gün 

kü lngiliz basını, Mussolininin U!us
lar Sosydesine verdiği cevabı, Ulus
lar Sosyetesi tarafından yapılacak her 
türlü uzlaşma tekliflerini kesin olııırak 
reddedici mahiyette görmektedir. 
Bununla beraber, Sanday Times Ce· 
nevre aytarından alarak bastı~r bir ya 
zısında şöyle diyor: 

Burada sanıldığına göre Mıı&solini, 
Adua'da, harekatın -başlangrcmdRn 
cıı fazla üç hafta sonra kazanmayı tah 
rpin ettiği bir gösteriş galibiyet! ile 
iktifa edecek ve bu galibiyet üzerine 
1 tal yan onurunun korunmasından (!:On 

rn Ulus1ar Sosyetesi tarafından barı
sı yeniden 1toı·umak için yapılacak 

gayretlerin boşa çıkmasına çalı1mıya 
caktır. 

Yağmur mevsimi on beş 
gün sonra biti yor 

Adisababa, 16 (A.A.) - On be§ 
gün sonra bitecek olan yağmur mev
siminin sonu burada. bilhaua yaban
cı tecim çevenleri tarafından gitgide 
artan bir endişe ile beklenmektedir. 
M uhasama başlayınca Adisababa üze 
rinc yapılacak Italyan hava hücumla-
11ndan korkan birçok Habeş ve ya
bancılar. bahce\erinde sip~rler ve iırğ
naklar kazmaktadırlar. Röyter Ajan
sının öğrendiğine göre, Habes impa
ratorunun, bu hafta içinde, çok önem
li kararlar alması muhtemeldir. . 

Seferberlik ve örfi idare 
için kanun 

Adisababa, 16 (A.A.) - Habeş hü
kUıneti, Habeşistanda seferberlik ve 
örfi i<larenin ilanı hakkında bir ka
nun hazırlamaktadır. Bu kanurıun iın· 
parator tarafından imzalanması bek
Jenmektedir. İtalya, S ler komitesinin 
tavsiyelerini reddettiği ve Ulutılar Sos 
yetesinden çe16.ldiği takdirde bu ka
nun derhal imza edilecektir. 

İngiliz Bakanlarının 
toplantısı 

Londra, 16 (A.A.) - Morning 
Post gazetesine göre, lngiliz bakanla
ırnın, bu hafta içinde bir toplantı yap 
malan ve bazı ahvalde İngiltere ta. 
t afından münasip yükenlcr alıma gi
rilmesi meselesi ile orta Avrupa barı
şını korumak için alınacak zaruri 
tedbirleri görüşmeleri muhtemel bu-

Yahudiler i~in yeni 
bir evlenme kanunu 

~ıkarıldı 

Nurenburg, 16 (A.A.) - Alman 
iatibbarat bürosu bildiriyor: Reichs
tag dün saat 9 da Başkan Göering ta
rafından açılmıştır. Hitler kürsüye ge 
lerek şu söylevde bulunmuştur: 

"Alman ulusu asırlardanberi elde 
etmeğ(' uğraştığı birliği bulmuş
tur, Almanya tekrar sağlığa kavuş
muştur. Almanyanın iç ve dış durum
ları düz~ündür. Bu, Almanyayı 
idare edenlerin soravını artırmakta
dır. Bizim tek direktifimiz vardır ki, 
o da, barışa olan büyük ve sarsılmaz 
sevgimizdir. Bunu söylemeyi lüzum
lu görüyorum. Çünkü bazı memleket
lerin basını Almanyayı kendi planla
rına sokmak istiyor: Guya Almanya, 
Avusturyaya, yahı.ıt Rusyaya saldıra
cakmış, bilmem daha neler yapacak
mış •.• Şunu sağlamak isterim ki, Al
man hük(ımeti aldığı tedbirleri hiç 
kimseye karşı bir düşmanlık fikriyle 
değil, ancak Almanyaya karsı olan 
soravlarını bilerek ve anlıyarak yap
maktadır. Çalrşmalarımızm amacı her 
halde elde ettiğimiz sonuçları zaman· 
sız bir sergüzeştle tehlikeye koymak 
değildir. Ordumuzu yeniden kurmak
tan amacımız herhangi bir yabancı 
ulusun hürriyetine el atmak veya onu 
tehdit etmek değil, Alman ulusunun 
hürrivetini korumaktır. Alman"·avı il 
gilemiyen hadiseler hakkında kesin 
bir durum alacak değiliz. bu hadise
lerin içine sürüklenmek istemiyoruz. 
Buna mukabil Litvanya hadiselerini 
büyük-9ir lfttyp tl~ f(>zetliyoruz. Me 
mel topraklan Almanyadan barış için 
de koparılmıştır. Bu suikasdi uluslar 
sosyetesi k.anunlaştırmıştır ve oralar
daki Alman elemanı andlasmalar bo
zularak senelerdenberi ezilmektedir. 
Bu Almanların tek kabahati, Alman 
olmalarıdır ve Alman kalmak isteme
leridir. Devletlerin Kovno'da yaptık
ları girişiler sadece değersiz forma
litelerden ibaret kalmı~tır. Almanya 
bu hadiselerin gelişimini büyük bir 
dikkat ve derin bir Memel'in muhta
riyeti üzerine de çevirmelidir ve bu· 
nu, buralarda da hadiselerin herkesin 
esefle karşılayacağı bir §ekil almadan 
evvel yapmalıdır. Memel seçimi içın 
yapılmakta olan hazırlıklar bütün hak 
lal'a ve yükümlere aykırıdır. Alman· 
ya, Litvanyanın andlaşmalan sayma
ya. mecbur tutulmasını isterken hiç 
bir talepte bulunmuş olamaz. Nihayet 
65 milyonluk bir ulusun iki milyon 
kişilik diğer bir ulusun keyfine yapı
lan saygı kadar da saygı beklemeye 
hakkı yok mudur? Biz bunu istiyo
ruz." 

Hitler Almanyada tekrar baş göste 
ren komüııizm propaganl1asından balı 
sedereıt bunu yahutlilerin yııphğını 
ve bu hale kesin bir sonuç verileceği
ni söylemistir. Hitler Reichstag'a üç 
kanun verileceğini bildirmis ve bun
ların onaylanmasını istiyere.k ı:;özleri
n.i sürekli alkışlar arasında bitirmlş· 
tır. 

Yahudiler için yeni bir 
evlenme kanunu 

Nurenberg. 16 (A.A.) - Yahurli
ler!e Almanlar arasında evlenmı- ya
pılmasını yasak eden kanun, ayni za-

lunmaktadır. 

İngiltere - Fransa ilgileri 
Londra, 16 (A.A.) - Deyli Meyl 

gazetesi diyor ki: 
"Fransa ile Ingiltere, harpte oldu

ğu gibi, ayni güven ve hüsnü niyı-tle 
}!areket etmelidirler. Çoktanberi Fran 
~ ile lngiltere arasında tedafüi birlik 
temenni ediyoruz. Bu birlik yapılmış 
olsaydı. bugünkü duruma kadar ge
Jinmeıine mifti olacaktı.,. 

Diğer taraftan bu gazete, Ingilte
rcye ıiyasaaının dayandığı prensiple
ri m~~afaa . edebilecek araçları sağla
mak uzere, mecburi askerlik hi:rmeti
nin ihdasını istemekte ve bugünkü 
bıkıntılı durumun lngilterenin zaafın
dan iled geldiği mütaleasını ileri sür 
mektcdir. 

Eden Cenevrede 
Annecy. 16 (A.A.) - Hafta tatili

ni Annecy'de geçirmek üzere b11raya 
gelmiş olan Eden bu sabah Cenevre
ye hareket etmiştir. 

M emel topraklarını göaterir harita 
ve Hitler 

manda. buııhır arasında c;ııı.i ,.,..,i.i,,a.,e 
beti de yasak etmektedir. Bundan haı 
ka. bu kanun mucibince herncı ıı ı; . u r 
Yahudinin kırk bes yaşından . ş.:ı ğı 
hizmetçi kadın tutması da yasaktır. 
Kanunun, tayin ettiği cezalar, on =-~
ne hapise kadar gitmektedir. Ga11·a lı 
haç bayrağı veya ışareti çeken Y .:ıhu· 
diler daha az şiddrtli cezalar;ı ç ;rpıla 
caktır, İç Bakanı Frik, Alman saylav
lJr kurulu nizamnamesinin bun...ıan 
böyle başkanın otoritesini hakim kıl:ı
cak şeicildc degıştirilmcsini tek'if et
miştir. Başkan, ruzname ve ~örHşnıe
leri tam serbesti i~inde tayin e-dccck· 
tir. Havaı; Ajansı aytarı. saylavlar ku 
rulunun dünkü toplaııtmın. bir ti
yai ro salonunda yapıldığını ve Salo
nun projekt.erin ışığı ı1c pa:ıldav.rn 
gümüş işlemeli gamalı haçlarlJ süslü 
koyu renk örtülerle kaplanmı:) buiun
duğunu bildirmektedir. Yakin sokak
lar hıncahınc kalabalık, tribünlc-r son 
derece dolu ~idi. Yüksek işy?ria r. ga
zeteciler e ).'.,ilhancı ~iplom:?tla;:- ha
zır bulunuyorlardı. 

Fransız gazetelerinin 
yazdıkları 

Paris, 16 (A.A.) - Bu sabahki Pa
ris gazeteleri Nurenberg'deki Naıi 
kongresine büyük bir yer ayırmakta
drrlar. Fakat Ilitlerin söylevı ile yc:ni 
Alman kanunları çok geç habeı aiın
dığı için, bunlar etrafında fazla mü
talea yürültülmemektedir, Bununla 
beraber, baz:- diplomatik ya~ncılar. bu 
söylevin ve bu kanunun Avrupa si
yasası üzerindeki genel tesırleri ":be
bile bazı imalarda bulunmakt;ıdı:-hr. 
Figaro diyor ki: 

"Hitler, Litvanya ve l\Iemel hak
kında siddetli tabirler kı•lla -- ' 
ta. "tamiri kabil oimıyacak yakın ha
reketler'' tehdidini fırlatmıştır. Ital
yan - Habes buhranının ılk •ah:m t ..-. 
sirlerinin, Avrupan:n bu tarafınd'i du 
yulacağmı. ;oktanberi tahmın ~d iyor
duk. Habeş meselesi. nereye var;ıca
ğım hiç kimsenin biiemiyeceği b;r ha
diseler silsilesinin başlan~ıcı olal.ıilır. 
Bu bakımdan, Hitler'in sözleri, bir ih· 
tar gibi çınlamaktadır.,. 

Diğer Fransız gaze•clerinde de av· 
ni endişeler ve Habeş meselesin in, 
Avrupada güçlükler doğurmaı;ı korku 
lan görülmektedir. 

Filipin adalarında bir tayfun 
Manila, 16 A.A. - Bir tay

fun, Lucan adasını baştan aşa· 
ğı süpürmüştür. 3 kişi ölmfüş
tür. Birçok aileler yurtsuz kal
mıştır. 

Kızılhaça mensup bir uccık, 
dün, felaket bölgesi üzerinde 
uçmuştur . 

Dr. Luciano gaıd= 
İtalyan kitap tabi ve muharrirlerin

den Dr. Lucıano Morpurgo şehrı, n . .:e 
gelmiş·ir. ltalyan muharriri Ca&a d' 
ltalia'da iki konferans verecektiı Bu 
konferanslardan biri çarsamha rünü 
verilecektir. ve (İtalyada dini örf ve 
adetler) e dairdir. ikinci konferans ta 
cuma günü verilecektir. Bu konferan
sın mevzuu (İtalyaya dair yazı yazan 
İtalyan ve ecnebi muharrirleridir > 

Tahsil iş eri tetk k edi iv<'r 
Finans Bakanlığı tahsil işleri direk 

törü Nazif Istanbul Finans direk ör
lüğündc tetkiklerine devam etmekte
dir. Tahsil islerjnin kol:ıylastırılmtt sı 
ve eksikliklerin neler olduğunu a..-a -
tırmaktadır. Bunlar tamamlana:-ıık ı r. 
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Şeftali 
Konservesi 
İnsan, o güzel şeftalilerin, arabalar 

içinde, beş kuruşa satıldığını, daha 
doğrusu israf edildiğini görünce, bi
raz sonra, kışın ondan mahrum kala· 
cağımıza acıyor. 

Halbuki şeftaliyi de öteki yemiş
ler gibi, vaktinde usulile hazırlayıp 
konserve halinde kış için saklamak, 
nekadar kolay iş. Şeftaliyi yetistiren
ler bunu kendileri yapsalar ser~maye
lerini böyle yok pahasına ellerinden 
çıkarmazlar, şeftaliyi sevenler de kı
şın taze gibi yemiş yemekten mah
rum kalmazlar. Onların yapmak iste
medikleri bu işi insan kendi evinde 
de yapabilir. 

Şeft_aiiyi konserve yapmak için, is
tersenız, kabuğunu soyarsmı~. Fakat 
onun kabuğu o katlar ince ki, sc. y
makla uğraşmağa değmez. Ancak 
konserve yapılacak şeftalilerin ham
ca olanlarını seçmeği ve herbirinin 
üzerini temiz bir iğne ile delmeği 
unutmamalıdır. 

Beni mi, paramı mı seviyor? 

Bir tarafın, hele kadın tarafının 
eşinden çok fazla zengin olması he
men daima şu şüpheyi uyandırır: A
caba beni mi seviyor, yoksa paramı 
mı? 
Ayaspaşadan Pırlanta imzasile 

aldıgımız mektup: 

Benden hiçbir şey beklemediğini, 
hatta görüşmek için benim zahmet 
etmeme bile razı olmadığını söyliyen 
bu genç nişanlı olduğumu da öğren
miş. O kadar acı ve o kadar yürek 
parçalayıcı bir surette benim nişa
nımdan şikayet etti. Şaşkın gibiyim. 
Her akşam saat altıda, onun telefo
nunu bekliyorum ve o sırada nişan
lımın gelmemesini istiyorum. Diye
bilirim ki, telefonu, nişanlımın gel
mesinden çok bekliyorum. Bu kim
dir, benden ne istiyor? Anhyamadım. 
siz bir hüküm verebilir misiniz?. 

Dikkat ediniz, nişanlınız, yahut 
başka bir muzip tarafından kurul
muş bir tuzak olmasın!.. Nisanlınız
da bulamadığınız bazı tatlı hitabele
ri ondan dinlediğiniz için telefonlar 
hoşunuza gidiyor. Tehlikeli bir ko
nuşma. Mademki nişanlısınız, bu o
yunun devamına razı olmayınız. 

• 
Evladı yerindeki genc«:t 

sırnaşan kadm 
.. ~-, -- ' 

~~, .. 
!'-

Sıvastaki Türk şaheserlerinden ikisi. 1 - ''Gök 
resesinin 

medresenin çeşmesi,, 2 - "Büruciye med • 
kapısı,, 

Bunadn sonra şeftaliler bakırdan 
bir bakraç içerisine konulur. Bakra
cm dibinde yine bakırdan bir ıskara 
bulunursa şeftaliler yanmadan kurtu
lur. Bakracm içerisi soguk su ile dol
durularak yavaş yavaş kaynatılır. Su 
kaynadıkça şeftaliler bırer birer su
yu': yüz~ne çıkarlar. Öradan bir kep
çe ıle bırcr birer alınarak baska bir 
bakraç içinde yine soğuk su içine ko
n~lur. Bu soğuk su.yun içinde yarım 
gun kadar tutulur ve daha sonra ilk 
bakrac:t;ıki su - bu ikinci sefer de 
şeftalisiz olarak - kaynatılır ve su 
kaynayınca şeftaliler so~uk sudan alr
narak bu kaynar suya konulur. Tek
r~r birer birer ~uyun yüzüne Ç!ktıkı;;a 
yıne alınır ve yıne soğuk <>U içine ko
~~lur .. Bu ikinci sefer soğuk suyun 
ıçıne bır litre basına bir tutam şap 
atılırsa şeftali güzel rengini daha iyi 
muhafaza eder. 

"Benden çok yaşlı olan · kocamı 
kıskanç tabiatlı bir kadın olduğum 
için tercih ettim. Çünkü bir gencin 
bana ihanet etmesi ihtimali bile be
ni ürkütüyordu. Kocam orta halli 
bir meınur olduğu halde benim ha
lim vaktim iyidir. Uzun müddet 
onun tarafından sevildiğimi sanıyor
dum. Fakat son zamanlarda ikidebir 
de babamın, malına mülküne karşı 
gösterdiği hırs ve alaka, hele onun 
paraya çok düşkün olması bende de
rin bir şüphe uyandırdı. Bu adam 
beni değil, belki yalnız servetimi se
viyor, bu servete nail olursa beni 
aklına bile getirmiyecek. Bu şüphe
yi nasrl tahkik edebilirim? .. Sıvas Yaranın En Parlak 

Talihli Türk Şehridir 
Evvela kocanızın ilerde size geçe

cek bir servete güvenerek evlenmiş 
olmasını nasıl kabul edersiniz ki, bu 
servet belki senelerce sonra size ait 
olacaktır. Sonra babanızın malt mül
kü, ondan size intikal eder; kocanı
za değil. Bunlara malik olmasından 
bahsedilemez. Bir adam paraya düş
kün olabilir. Fakat bunlar karısını 
sevmesine engel olamadığı gibi ka
dın sevgi ve ihtirası ile bir araya 
gelmiyecek ihtiraslardan da değildir. 

Bandırma, M. Tuna imzasiie: 
"Buranın sayılı zenginlerinden 

birinin yanında büyüdüm. Anamı ba
bamı tanımıyorum. Beni büyüten 
kadın ve erkek evlatlık gibi değil 
de, tıpkı kendi evlatları gibi bana 
baktılar. Okuttular. Şimdi hayatımı 
da kazanıyorum. Fakat gene onla
rın yanındayım. Artık çıkmak ve 
kaçmak istiyorum. Sebebi: beni e11-
ladı gibi büyüten adamın zevcesi ga
rip muamelelere kalktı. Kocasının 
evde bulunmadığı sıralarda boya
nıp, süslenip beni bekliyor. Yaşı 
kırk beşi geçtiği gibi bir ayağı da 
siyatikli ve sakat olan bu kadın be
ni utancımdan yere geçiren hareket
lere kalkıyor. Artık kaçıp gideceği
mi, başka bir evde oturacağrrru söy· 
ledim. Bu sefer daha ileri gitti, yal
varıp yakarmıya, hatta ağlamıya 
başladı. Ne yapacağım, bilmiyorum. 

Büyük Bir Üniversite Şehri Ve 
Büyük Endüstri Merkezi Sıvas 

1 

Bir Selçuk eseri daha: Hüseyin 
Bey türbesi 

Türk amtlarınr korumayı birinci 
planda bir hedef edindiğimiz günden 
beri Sıvas kendisile çok yakından uğ
raşmağa mecbur oldu ğumuz bir Türk 
şehri kılığına girmiştir. 

Sıvas, Selçuk Türklerinin ince zevk 
lerini göze vuran biribirinden güzel 
sanat vesikalarile doludur. Taşları 
dantela gibi işlenmiş, medreseleri -
nin, çeşmelerinin, camilerinin karşı -
smda hayran hayran baka kaldığımız 
bu şehri güzel bir planla yeniden kur 
mak lazımdır. 

Demiryolunun ulaştığı günden son 
ta memleketin her tarafını sarmış o
lan yapıcılık illeti burada bir kat da 
ha hızını artırmıştır. Fakat ne vazık 
ki, bu hız, şehrin tarihi kıymetlerini 
en zengin bir tarzda göze vuracak bir 
plan boyunduruğundan mahrum bu • 
lunuyor. 

Sıvas bugün nedir? Yarın ne ola • 
caktır? 

Sanıyoruz ki. Sıvasın çok büyüme 
sinden ve zenginleşmesinden bizden 
ziyade fayda görecek olan Sıvasın a
sıl hemşerileri henüz bunun etrafında 
sarih bir fikir edinmiş bulunmıyorlar. 

en iyi verimli muhiti bize yine Sıvas 
ve civarı verecektir. Artık bir proje 
halinden çıkıp başarma dosyasına gi 
ren vagon fabrikasile memleketimiz - 1 

de ilk gösterişini yapacak olan demir 
sanayiinden tabiidir ki, bir adam kü
melenmesi doğacaktır. Bu küme Sıva 
sın nüfusunu artrracakır. Yine Er
zunıma,vc tam güneyle doğu gtıncyi
ne doğru uzatıJacaklarım muhakkak 
sandığımız diğer iki demiryoluna la
zım olacak kafa çalışmae:· için de mer 
kez Sıvastan başka bir yer olmıyacak 
tır. Tarih bircok devirlerinde bu civa 
n demir dam~arlarmm bolluğu ile gö 
ze vuruyor. Türk ağır sanayii, büyük 
döküm kurulları da vagon fabrikasın 
dan pek uzaklarda serpiştirilmi~ olmı 
yacaklardır. 

Bütün bunlar Sıvası büyütecek o -
lan faktörler arasındadır. Binaenaleyh 
yarınki büyük Sıvasi bugünden tasar 
lamak bir vazife olmuştur. Kaldı ki, 
doğu ve güney ile doğu güney ve gü 
zey illeri için artık Istanbuldan ve 
Ankaradan başka bir fikir merkezi 
kurmak zorluğunu da uıautmamak va 
ziyetindeyiz. Doğu ve güney illerin -
den birçoğu için burada tam takım 
bir üniversite yapmak Kültür bakı
mmdan "elzem,, sayılmaktadır sanı -
yoruz. 

O halde Srvas urayr yeni pianı na
sıl hazırlamalıdır? 

Gayet basit: 
Tarih kıymetlerini mihver halinde 

gözönünde tutarak ve şehrin yayıhşm 
da, sokakların açılışında hep tarihi Sı 
vası göze vurmağa çalışarak .• 

Sivas 
Kaplıcaları 
Sıvasın biri soğuk, biri sıcak 

iki kaplıcası vardır. Haziran -
dan teşrinlere kadar Sıvaslıla -

. 
tünellerden biri 

nn kadın erkek gidip geldi'.de
ri bu kaplıcalar denilebilir ki, 
demiryolunun yapıhşından son 
ra Sıvas için daha kıymetli bir 
gezintiyeri olmuşlardır. 

Bazı Sıvaslrlar burada çadır -
lar kurarlar ve uzun müddet o
tururlar. 

Sıcak kaplıca Sıvasa altı sa
at mesafededir ve Tokat volu 
yakınındadır. 

Bu kaplıcanın bi r ağzı tepe
dedir, diğerine de aşağı kaplıca 
derler ki, çok sıcak ve kükürt -
lü oLan suyunun bazı hastalıkla 
ra iyi geldiği söylenmektedir. 
Devlet demiryollarının her haf
ta yaptığı tenezzüh katarları 
halkın büyük rağbeti ile karşı -
laşmrştır. Gerek bu gerekse Sı -
vasa üç saat uzaktaki soğuk 
kaplıca gayet iptidai şekillerde 
işletilmektedir. Yarının büyük 
Sıvasında bir şehir kıymeti ala 
cak olan bu kaplıcalarm da şim 
diden modern birer kür yeri ha 
line sokulmaları pek doğru o -
lur. 

Kale 
Sırtlarındaki 
Ev ı~e r 

Bütün bu muamelelerle seftaliler 
ekşiliklerini kaybetmiş olurl<ır. Sonra 
onları şekerlemek lazımdır. Bu da ka
laylanmamış kırmızı bakırdan bakraç 
yahut tencere içinde olur. Sekiz yüz 
gram suya üç yüz gram şeker konur. 
Şekerli suyun içine şeftaliler atılır. 
Hepsi birden kaynamad:ın önce şe
ker~i. su titremeğe başlayınca at;şten 
çekılır ve toprak çanaklar içerisine 
konulur. !ki gün de böylece dururlar. 

Şeftalilerin uzun zaman bozulma
dan kalması istenilirse bu sekerlemek 
işi bir defa, iki defa daha -tekrar t>di
lir. Fakat kısa müddet i in bir defası 
da yemişi muhafazaya yetişir. 
Şekerlemek isi bittikten sonra 

yemişler, kepçe ile çıkarılır ve kafes· 
ler üzerinde kurutulur. Bund::ın sonra 
tahta kutular içerisine konularak is
tenildiği vakit oradan alıp lezzetle ve 
afiyetle yemek kalır. 

Lokman Hekim 

-- mmtı'7''Mleett Cmııtrtılllilnı~ 

OPERATÖR -~ 
DOKTOR ftlMET 

Ankara caddesi Zorlu apart
man N o. 21. Pazardan maa· 

i

l da hergün saat 2-6 ha3t:alarıru 
kabul eder. 4932 

6611 

YENJ NEŞRiYAT 

Finlandiya 
Değerli şair Şükufe Nihal Başar 

yeni bir tetkik eseri neşretti. Bu e
serin adı Finlandiya'dır. Şair bir iki 
yıl orada bir inceleme gezisi yapmış 
notlar almıştır. Şimdi bu notların; 
olgun bir eser halinde bize vermek
tedir. Finlandiyanın kadın, kültür 
güzel san'a~a.r,. sosyal yaşama bakı: 
mından tahlılını yapan bu eser Fin
ler hakkında ilk Türk eseri olduğu 
kadar güzel yazı bakımından da iyi 
bir örnektir. 

dz toprak yığınlarından başka bir 
§ey değildi. Şimdi yeni binalar yer 
yer yükseliyor ve yükselmiş olanların 
topluluklarından doğan yeni mahal -
leler göze çarpıyor. Sağlarında sol -
larında ağaçlar dikilmiş geniş ve te
miz caddeler şehrin çehresini epey de 
ğiştirmiştir. Eski Sıvas, geceleri, kö
ştbaşlarmda bazen yanan bazen yan
mıyan gaz lambalarından medet u -
mardı. Şimdi Sıvasta geceler gündüz 
lerden farksızlaşmışlardır. Cok kuv • 
vetli bir elektrik santralı h~r tarafa 
ışık ve nur saçmaktadır. Bir şehir 
zevki taşıyan Sıvaslılar şimdi kale • 
nin sırtına doğru uzanan berbat evle 
rin yıkılmasını ve oralarda ağaç ye • 
tiştirilmesini istiyorlar. 

Yan tarafta Sıvasın yarınından bah 
settik. Burada da biraz bugünkü Sı -
vastan bahseıtmek istiyoruz. 

• 
Tefefondaki muzip 

Taksim, Nursel irnzasile: 
Belki bir buçuk aydanberi iki 

günde bir evimizin teleofnu çalı
yor; beni bir genç arıyor. Bu genci 
ne gördüm, ne ismini işittim. Fakat 
o beni, babamı, ailemi biliyor. Ve 
her telefon edisinde bana o kadar 
candan, o kadar hararetıı oır sureı:
te aşkını bildiriyor ki, birkaç kere 
azmettiğim halde telefonu kapata
mıyorum. Hiçbir cevap vermeksizin 
telefon başında bekliyorum. Nişanlı
yım, arada bir nişanlım akşam yeme
ğine geliyor. Bir defa onun yanında 
ayni muzibin telefonuna gitmeğe 
mecbur olduğum gibi iki defa da ba
bamın yanında telefonu dinledim. 

Kırkından sonra kendini kaybe
tien ve ı:ıoyıe evıaaı :yerınut: ~v1..uı...ıd-

ra göz koyan kadınlar da - ayni 
tertipteki erkekler kadar - çoktur. 
Fakat kadınların hali isteriktir, da
ha ziyade bir ihtiras veya şiddetll 
bir arzunun değil, bir hastalxğm ne
ticesidir. M. Tuna hemen yakasını 
kurtarıp kaçmalı. Yoksa bir kere o
nun pençesine düştü mü kolay ko
lay kurtulamaz da. 

lstanbul gümrükleri satış komis
yonu başkanllğından: 

M.K.N. Ağırlığı 

K. G. 
Kıymeti 
L. K. 

Cinsi eşya 

1094 941, 105,87 Demir kasa 
Yukarda yazılı eşya 23-9-935 G. saat 14 de açık ar~ 

brma ile satılacaktır. İsteklilerin yüzde yedi buçuk pey; 
akçasını gösterir makbuzla ve kanunen muayyen saat .. 
te Komisyona gelmeleri ilan olunur. ( 5 6 2 8) 

itletme 

[ 
Devlet Demiryolları ve Limanları 

Umum idaresi ilanları ----· Muhammen bedeli 93000 lira olan Eskişehir atelye .. 
sinin Kalörifer tesisatı 28-10-935 pazartesi günü saat 
15,30 da kapalı zarf usuliyle Ankara İdare binasında 
ihale edilecektir. 

Bu işe girmek isteyenlerin 5900 liralık muvakkat 
teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları, kanunun 4 
üncü maddesi mucibince işe girmeye kanuni manileri 
bulunmadığına dair beyanname ve tekliflerinin aynı 
gün saat 14,30 a kadar Cer Dairesi komisyon reisliği -
ne vermeleri lazımdır. Bu işe aid şartnameler 4 6 S kuruş 
mukabilinde Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde Sa -
tılmaktadır. ( 2562) ( 552 6) 7038 

7363 lira muhammen kıymetli lokomotif, vagon ve 
emniyet supapı yayları gümrüklenmiş olarak teslimi 
şartile 18 Birinci Teşrin 1935 cuma gunu saat 15 de 
Ankarada İdare binasında kapalı zarf usulile satın ah-
nacakdır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 552 lira 23 kuruşluk mu-
vakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları, ka· 
nunun 4 üncü maddesi mucibince işe girmeğe kanuni 
manileri bulunmadığına dair beyanname ve teklifleri
ni aynı gün saat 14 de kadar komisyon Reisliğine ver· 
meleri lazımdır. 

Bir demiryolu ile Samsuna, bir de· 
m iryolu ile de Ankaraya bağlanmış 
bulunmasile Cumuriyet Ttirkiyesi Sı 
vasa vermek istediği portreyi tamam 
lamış değildir. Bütün bugünkü netice 
ler yarınki büyük Sıvasa bir hazırla
mştan ve başlangıçtan ibaret sayıl -
malıdırlar. Sıvas Anadolu yaylasının 
iç zenginliklerini ve kıymetlerini bir 
körük gibi çekip toplıyacak ve sonra 
dağıtacak olan bir, ekonomiğ merkez 
haline sokulacaktır. Sıvastan Erzuru
ına giden yol bittikten ~onra yine Sı
vas~an ba§ka başka istikametlere yeni 
yenı demiryolları uzatmağa başlıya -
cağız. 

Türk büyük sanayii için en emin ve Sıvas kalesinin son izlerinden 

On beş yıl evvel Sıvası görmüş o • 
lanlar bugün Sıvası gördükleri zaman 
hc.yretten kendilerini alamamakta -
dırlar. Dünkü Sıvasta mahalle, şekil-

Bunda da çok haklıdırlar.Zira bu
gün tren durağına ayak basan yolcu
nun gözünü ilk çeken şey bu sırt üze 
rinde sıralanmış olan şekilsiz bina -
lar, pis toprak kümeleridir. Eğer dil 
şünce tatbik edilir de bu pis evler yı
kılır ve buraya bol ağafilı bir park ya 
pıhrsa, geceleri buradan parlıyacak 
olan bol ışıklar Sıvası bambaşka bir 
şehir haline yükselteceklerdir. Sıvas -
blar şehirlerinin bir an evvel güzel • 
leşmesini istiy~rlar. - N. Na. 

Bu işe ait şartnameler parasız olarak Ankarada Mal
zeme Dairesinden, Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk 
Müdürlüğünden dağıtılmaktadır. (5632) 

. -
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HABEŞ TARiHiNDEN BiR YAPRAK 
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.~.- Habeş imparatoru Teodoros İngiltere 

Şampiyonluğu Kazandık! Kraliçesi Viktorya ile Evlenmek istemişti 
ikinci Meneliğin kansı Prenses Toytu, kocasmın ölümünü 
dört sene sakladı, dört sene kendisi hükümdarhk etti Dördüncü Balkan Güreşle.ri, Dün Gece~ 

Emsalsiz Bir Kalabahk Önünde Yapıldı • , 
' [Baş tarafı 1 incide] 

davranıyor. Bu sefer de kurtuldu. ! kuvvetli ense çeken görmemiş olacak 
Yine üst.ün kaldı. Saim, çok güzel ki minderden kaçıyor. Çoban ense ü

~abşıyor, herkes hayran hayran sey- zerinde boyuna işliyor. Birdenbire öy 
r ediyor. Seyrine doyulmazken ust:ı le bir vaziyet oldu ki Coban hasmını 
güre§çimiz kimsenin, hatta Romanya- y:ıkalayınca altına aldı.-Yugoslav Ço
lı?m beklemediği bir zamanda şimşek b?nın altında ne yapacağım şaŞhnuş, 
gıbi bir oyunla Borlovan'ın, Romaı:- bırden bire ani mağlup olmamak için 
~·alılann çok güvendikleri bu'güreşçı- tertibat almış, ayaklarım açmış, kol
l'ıin sırtını yere getirdi. Bu güreş 6 da !arını pergel vaziyetine sokmuş, üze
kika 54 saniye sürmüştü. Stadyom rinde değirmen taşı gibi duran Meh

72 kilo Balkan şampiyonu 
Nurimiz 

S•lgınca bir sevinci gösteren uzun al
kışlarla çınladı. 

Zahariyas galip 

Yunanblarm en iyi güreşçisi Zahari· 
yas, Yugoslavların sayılı güreşçilerin
d.cn Fişerle güreşti. lki güreşçi biribi 
rıne yaptıkları oyunları tesbih tanesi 
giri sıralayıp duruyorlar. Bu güreş 
Çok lieyecanlı ve zel oluyor.Zalian
}'<tS hakim g lir eşi yor. 

Yunanlı yenmek üzere iken Yugos 
tav boyuna ayak koyarak engel olu
)'or. Olacak gibi değil. Üste Yunanlı 

medin elinden kurtulmak için çare dil 
şünüyor. Zavallı mağlı1biyetini bile -
rek çıktığı bu güreşte sanki dakika 
ve saniyeleri sayıyor. Bir an Yugos
lav kurtuldu. Fakat derneğe kalmadan 
gene alta düştü. Köprü kurmak iste
di. İmkan yok. Çoban üstünde boyu
na işliyor ve eziyor. Halk "ha yenil
di, ha yeniliyor" diye heyecanla sey
rederken Çoban hasmını evire çevire 
sırtım yere getirdi. Biraz evvel sessiz, 
hareketsiz ,projöktörlerin aydınlattığı 
minderin üstündeki güreşçilere gözle 
rini dikerek seyreden halk bu ezici 
galebe karşısında bravo seslerile orta 
lığı çınlattı. 

Tajor yine galip 

Roı;nenlerin en iyi güreşçisi Tajor, 
en tehlikeli rakibi Yugoslav Tot ile 
yaptığı müsabakayı da savı besabile 
kazandı. 

Yaşa Yaşar 

Şimdi Yunanlı Salis Türk Yaşarla 
güreşecek. Herkes heyecanda. Her
kes yerinde ayağa kalkıyor. Salis Yu 
nanldarın en iyi müsabıklarından. Or 
ta hakemi: Yugoslav. Yan hakemle
ri Yunan ve Bulgar. Müsabaka baş-· 
ladı. Yan hakeminin biri Yunan oldu
ğundan müsabaka durduruldu ve ha
kem değiştirildi. Güreşe yeniden baş
landı. Her ikisi de biribirlerinin en -
sesini çekerek devam ediyorlar. A -
yaktalar. Biribirlerinin ellerini kolla
rını çekiyorlar. Minderin ortasında 
her biri diğerini aşağı almak için uğ-
._n!pyor:-vaşar hasmrnm başrnı boyu
na öne çekerek mücadele ediyor. 

Biraz sonra biribirlerinin beline 
yapışmış, dönüp duruyorlar ve min
derin dışına çıkıyorlar. Hakem ortaya 
çağırıyor. Yaşarın süratli hamleleri 
Salisi önüne doğru meylettiriyorsa 
da çevik güreşçi kendini kurtarıyor. 
Daha bir fevkaladelik yok. Fakat hü
cum vaziyeti Yaşarda biraz daha yük 
sek. Bir kere biribirlerinin beline ya
pışınca beş altr kere dönmeden ayrı
lamıyorlar. Yaşar ikinci güreşini yap
tığı halde yorulmamış, ayni hızla hü
cum ediyor. Birden kafa kapmak is-

"'- \ 
Acı kuvveti dillere destan 

1 terken alta düştü. Salis üstte. Yaşar 
elinden kurtulmağa, Salisi yenmeğe 
uğraşıyor. Fakat kuvvetli bir hamle 
ile kurtuldu. Kurtulduktan biraz son
ra da hasmını yere attı. Şimdi Salis 
altta Yaşar üstte. Salis ayağa kallı:a
rak puvan kazanmak istiyor. Yaşar 
buna, meydan vermemeğe çalışıyor. 
(Haydi Yaşar) sesleri arasında, der
ken müthiş alkış ve yaşa sesleri yük-

olan Türk takımının kaptanı 
Mustaiamız 

Yugoslava oyun vefdi. Yugoslav üs
te çıktı. Yunanlı bir oyun daha verdi, 
hemen köprü kurdu ve s:evik bir ha
:teketle köprüden çıkarak hasmının 

liırtmı yere getirdi. 
Yunanlının bu güzel müsabakası 

~ok alkışlandı. 

Bir galibiyet daha 

Romanyalı Kokos ile Yur.oı.n vefa-
1cisin güreşi uzun müddet ayakta 
geçtikten sonra nihayet Romen alta 
<lüştü. Yunanlı tuşla yendi, hakem 
görmedi, güreşe devam edildi. Bu
nunla beraber Yunanlı 11 dakika 25 
saniyede yine tuşla kazandı. 

Palkoviç yenildi 

Yugoslavların ağırdan yarı agıra 

teçmiş olan güreşçisi Palkoviç Ro -
nıanyah Şvirzenbah ile güreşti. Bir 
nıüddet sonra alta düşen Yugoslav 
hayli uğraştı. Nihayet 9 dakika 35 sa 
nivede tııc;l;i venildi. 

Sıra şimdi Yugoslav Bekaç ile Ço
ban Mehmede geldi. Dün gecenin bu 
en heyecanlı güreşi bir film hıziyle bi 
tibirinin ardından şu sahneleri göster 
di: 

Bekaç ringe çıkıyor. Çoban Meh • 
ttıet te çıktı. Heyecan en yüksek had 
eline varmış. Fotoğrafçılar her iki peh 
livanm resmini alıyorlar. Çoban res
nıe bıkmamış olacak ki her fotoğraf
eının önünde gülüyor ve poz alıyor. 
M:usabakayı Romen Şenker idare edi
}'or. Müsabaka başladı Birinci el en
•c Y ugoslavı birkaç metre ileri geri 
f ötürdü. Kıymetli Yugoslav güreşçi
ıi başını Mehmedin iki elinden mürek 
k<:p cendre e sıkıştırmış. Bu kadar 

seldi. Yaşar hasmını kaldırarak ver -
den kesti ve sonra tutup sırtını· yere 
getirdi. 

Borlovan galip 

Romanyalı Borlovan, Yunanlı Va
tanidis'i yirmi dakika sonunda ancak 
Eayı ile yendi. 

Zaharya galip 

Yunanlı Zaharya çok kuvvetli bir 
güreşçi. Bir hayli uğraştıktan sonra 
nasmı Romanyalı Bati Valantinin sır
tını yere getirdi. 

Aslan Mustafa 

Mustafa bir müddet ayakta uğraş
trktan sonra zorlu bir güreşçi olan Re 
manyalı Şvirzenbah'ı yere aldı. Her 
babayiğitin harcı değil amma, Musta
fa, önüne çıkanı saltoya alıyor. Güç
lü Romanyahyı da birkaç kere salto
ya aldı, fakat çeviremedi. Çok üstün 
güreşen Mustafa nihayet sayı ile ka
zandı. 

Koca Çoban 

Koca Çoban bir kere el ense çekti 
de karşısındaki sarsıldı mı, zavallı 
hasmın karı tamam demektir. Yunan
lı Lalası da böyle yaptı. Altına aldı. 
Bu:gu taktı. Sırtım yere getirirken 
resım çeken, daha doğrusu çekmeğe 
çalışan fotoğrafçıları P'Örerek o vazi
yette durdu, güldü, bekledi ve resim
ler alındıktan sonra stadı sarsan al
kışlar arasında 3 dakika 54 saniyede 
Lalası da tuşla yendi. 

Merasim 

Güreşler bittikten sonra merasim 
yapıldı. Bütün takımlar bayraklarile 

ringe sıralandılar. Birer birer dere -
celer ilan edildi. Her sıklette Balkan 
şampiyonu olan milletin marşı çalın
dı ve bayrağı birincilik direğine çe
kildi. İstiklal marşımız beş kere, Ro
manya ve Yunan marşları birer kere 
çalındı. 

Birinci, ikinci ve üçüncülere ma -
dalyalar takıldı. 

Bundan sonra Balkan şampiyonu 
olan takımımıza ayrıca bir güreşçi 
heykeli verildi. 

Sırtları yere getirme kahra
manı Çoban Mehmet 

İstanbul ilbayı adına Beyoğlu ilçe
bavr kısa, güzel bir sövlev söyledi. 

Nihayet sırtısıra dördüncü Balkan 
şampiyonu olan takımımız halka tak
dim edilirken "Onuncu yıl., marşı ça 
lındı. Bu şerefli hadise sekiz bin a
ğızdan birden yükselen marşla karşı
larulı . 

Daha sonra misafir hakemler ve 
güreşçiler general Fahrettine takdim 

Çoban M ehmedimı'z, evire çe-
vire yendiği Bekaç ile kolkola 

edildi. General hepsinin ayrı ayrı el
lerini sıktıktan sonra (daimi kardeş
lik, daimi sıhhat ve afiyet dilerim) 
dedi. 

Atatürkten, Arnavut ve Bulgar 
krallarile Büyük Millet Başkanlığın
dan ve C. H. P. genel sekreterliğin
den, Balkan P"Üreş kongresinin tazi
matına gelen telyazısı cevaplar alkış
lar arasında okundu ve merasime ni
hayet verildi. 

Şampiyona neticeleri 

56 kilo: Birinci, Tojar (Romen); 
ikinci Hüseyin (Türk) Üçüncü Tot 
(Yugoslav) 

61 kilo: Birinci Ya~ar (Türk); ikin 
ci Salis (Yunan), Üçüncü Görkös 
(Romen). 

Ci6 kilo: Birinci Saim (Türk), ikin
ci Borlovan (Romen) ücüncü Vata-
nidis (Yunan). ~ 

72 kilo: Birinci Zahariyas (Yunan) 
lkinci Fişer (Yugoslav); üçüncü Ba
ti Valantin (Romen) 

79 kilo: Birinci Nuri (Türk); ikin
ci Vefakis (Yunan); üçüncü Kokos 
(Romen) 

87 kilo: Birinci Mustafa (Türk), 
İkinci Şvirzenbah (Romen); üçüncü 
Palkoviç (Yugoslav). 

Ağır: Birinci Çoban Mehmet 

Bugünkü imparator birinci Haile Selôsiy• 

Habeşistan'da Mısır' l ı - doğumundan dört asır sonra hı- dınnıştır. İmparator bunun 
lar, Fir'avun'lar kadar eski bir ristiyan olmuşlar ve Ortaçağ - üzerine Habeşistan'da yaşıyan 
imparatorluktur. Bundan aşağı da da yurtltarmm bütünlüğünü bütün beyazlara, Avrupa'lılara 
yukarı 6000 sene evvel tesis edi1 korumuşlardır. düşman olmuş 1867 de hepsini 
miştir. O zamanlar Afrika'nm On altıncı asrın sonunda Ha- toplatarak bir kaleye hapsettir
ıbüyük bir kısmı Habeşistan'a beşistan'da "İşsiz Negus'lar" miştir. 
aitti. Hatta o kadar ki, Afrika- çağı başlamıştır. Tamam yüz Nihayet Kraliçe ViktorY,a, 
da oturanların topuna birden sene kadar gelip giden Negus-
H b d 

· d H Habeşistan'a 4.000 İngiliz, 12 
a eş enıyor u. abeşistan lar, yani imparatorlar yurtları-

eski Mısır'rn büyük bir parçası- nın işlerile uğraşmamışlar, ras bin Hint'li, 44 fil ve birkaç top· 
nı ıbile almıştı. det.ilen şefler, kabile başkanları tan mürekkep bir ordu gönder-

Bu mühim imparatorluğun iç savaşlarla her tarafı yangın miş ve Teodoros'u hayli sıkış
meşhur hükümdarları arasında yerine, viraneye çevirmişlerdir. tırmıştır. İmparator nihayet 
Kraliçe Mekedda yani Saba Me- 1855 yılında bu ras'lardan bir mukavemet edemiyeceğini an -
likesi'ni de saymak lazımdır. tanesi, İkinci Teodoros ismile layınca 7 .000 askerile beraber 
Bu nıcU:kenin 6Ujl'ütt tHr 1:Ul"eİile kendisini imparator ilan etmiş, bir kaleye sığınmıştır. Bu kale 
Hazreti Süleyman'ı ziyarete memlekette birliği kurmuş ve de sonunda kraliçenin ordusu 
gittiğini de elbette duymuşsu - hatta Avrupa devletlerile müza- tarafından muhasara altına alm
nuzdur. kerelere girişmiş, sonradan İn- rnış ve Teodoros beynine bir 

Habeşistan'a ötedenberi bir _ giltere Kraliçesi Vilitorya ile kurşun stkarak kendisini öldür· 
çok devletler göz dikmiş, fakat evlenmek istiyerek kraliçeye müştür. 
Habeş'ler yurtlarını daima ya- müracaatta bulunmuştur. 1889 da İkinci Menelik impa
bancı akınlarına karşı korumuş- Fakat Viktorya, evlenme tek- rator olmuş ve az bir zaman 
lardır . . Evvelce müslüman olan lifini reddedince, Teodoros son zarfında yurt dahilinde birliği 
Haıbeş'lerin bir kısmı lsa'nın derece müteessir olmuş ve çıl- temin etmiştir. Fakat Menelik

le İtalya arasında kavga eksik 

Bisikletçilerimiz Döndüler 
'it ' ---

' ....> 

., 

So:ıuncu merhaleyi birincilikle bitiren Türk koşucu, Bükreşe 
ılk yarışcı olarak girdikten sonra katile başkanile öpüşüyor. 

Romanyada Uluslararası (Roman - ı dıklan şeraite rağmen, 108 koşucu -
ya Turu) koşusuna iştirak eden bisik nun arasında hiç bir zaman 12 incilik 
let ~kip~~iz, dün sabah Romanya va- ten aşağı düşmemişler ve Romanya 
purıle donmüşlerdir. Memleket dışın- matbuatının ittifakla teslim ettiği bir 
da, bu kadar büyük bir müsabakaya disiplin ve spor terbiyesi göstermiş
ilk defa giren bisiklet9ilerimiz, alışma ler<lir. 

olmamış, ltalyan'lar burasını iş
gal etmek istemişlerdir. Niha
yet Menelik, Adoua denilen 
yerde İtalyan ordusunu mağlup 
ve perişan etmiş ve Habeşista· 
nm istiklalini bütün cihana ta
nıtmıştır. Menelik'in karısı 
olan Prenses Taytu son derece 
ihtiraslı bir kadındı. İmparator 
1909 da öldüğü zaman prenses 
tahtı eline geçirmek istemiş ve 
kocasının cenazesini tamam 
dört sene saklamıştır. Taytu 
bu müddet zarfında bizzat hü -
kümdarlrk yapmış, ikide bir 
Menelik'in hasta olduğuna ve 
onun yerine kendisinin Habe -
şistan'ı idare ettiğine dair teb
liğler çıkarmıştır. Prenses 1913 
te ölmüş ve ancak b.ından son
ra İkinci Menelik'in ölümü res
men ilan edilmiştir. 

Nihayet 1931 de, Ras, Taffari 
si Birinci Haile Selassie impa
rator ilan edilmiştir. 

Haile Selassie birçok defalar 
Avrupa'ya gelmiş, tetkikatta 
bulunmuş, müdebbir, anlayışlı 

ve c e s u r bir hül~ümdardır. 
Onun sayesinde Habeşistan bü· 
yük Avrupa devl "tleri arasında 
yer a!mış ve Uluslar Kurumuna 
girmiştir. 

Dimitri lvanof öldü 

(Türk); ikinci Bekaç (Yugoslav); bir ikincilik ve 17 puvanla Türkiye. 
üçüncü Lalas (Yunan)· • Balkan ikincisi: Bir birincilik, iki i-

Balkan oyunlarının mücc;sis
lerinden olan Bulgar federas· 
yonu reisi ve Bulgar Sobrar:ya
sı azasından Gospodin Dir'.ııitri 
Ivanofun vefat ettiği Bulgar 
federasyonundan federac;yonu -
muza haber verilmiştir 

ki ikincilik, iki üçüncülük ve 9 pu - Türk federasyonu bu acıklı 

Takımlatın netıcelerı kincilk, üç üçüncülük ve 10 puvanla 

ı Romanya. 
Balkan şampiyonu: Beş birincilik, Balkan üçüncüsü: Bir birincilik, i-

vanla Yunanistan. 
Balkan dördüncüsü: iki ikincilik, kayıptan dolayı Bulgar federas 

iki üçünci.ilük ve 6 puvanla Yuı:ı;os - yonuna teessürünü bir telyazı-
lavya. S. G. S. . sı ile bildirmiştir. 
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ıünya Gazetelerine Göre Hidiseler 
YOLUNDA BARIŞ iÇiN 
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Süveyş Kanalının 
• .lC'!.nevredeki Mesuliyetler Kimin\ 

-

, 

Neue Zürcher Zehung'dan: 
İngiltere basını. daha bundan 

birkaç ay evvel, Doğu Afrika· 
da savaş olduğu takdirde, Ha· 
beşistana giden İtalyan asker
lerinin memleketlerile irtibatı
m kesmek için, Süveyş kanalı
nın kapatılması fikrini heye
canlı polemiklerle ortaya at
mıştı. Mussolini, şu son günler
de "Dailv Mail,,in bir aytarma 
verdiği diyevde kendisine has 
olan tarzla, bu gibi planlar hak 
kında düşündüklerini söylemiş 
ve demiştir ki: 

"Eğer bu tedbirler bize karşı 
almıyorsa, o zaman İtalya bu
nu bir düşmanlık telakki ede
rek müsamaha ile karşılamıya
caktır.,, Fakat açrkça savrulan 
bu tehdidin, İngiliz gazeteleri
ni Süveyş kanalı meselesile meş 
gul olmaktan her halde mene
demiyecektir. Burada ilk evvel 
mevzuubahis olacak nokta, me· 
selenin fevkalade kanşrk olan 
hukuki tarafıdır. Her halde İn
gilterenin kendi başına Süveyş 
kanalını kapatması kanuna mu
gayir telakki edilecektir. Fa
kat Uluslar Sosyetesi konseyi
nin de, bazı şartlar dahilinde ka 
nalın kapanmasına karar ver
rneğe hakkı olup olmadığı da 
şüphelidir. Eğer bu sorguya E
vet! ile cevap verecek olursa. o 
2aı,nan bir tek siyasal mesele 
kalır ki o da böyle bir hareketin 
şayanı arzu ve hatta mümkün 
olup olmadığıdır. 

Şekil bakımından Mısırlı ol
duğu halde idare merkezi Pa
riste bulunan Süveyş kanalı şir
ketinin esas nizamnamesi, 1856 
yılın.da Mısırda bulunan Türk 
valisinin verdiği bir imtiyaza 
dayanır. Mısır hükfımeti mev . 
cut 400.000 hisse senedinden 
176,602 tanesini aldığı · gibi ay
rıca safi kazancın yüzde 15 ini 
kendisine ayırmıştı. Kanal 1869 
da bitirildi. İmtiyaz müddeti, o 
zamandan başhyarak 99 yıl için 
muteberdi. İngiliz hükumeti, 
187 5 yılında Mısır hükfuneti
nin elinde bulunan hisse senet
lerini satın aldı; 32 kisilik idare 
meclisinin onu, daim; İngiliz 
üyelerinden müteşekkil olduğu 
gibi bunların üçü de İngiliz hü
kumeti tarafından tayin olunur. 
Hisse senetlerinin çoğu Fran
sızların elinde bulunmasına rağ 
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Yüzbaşı Mişel Birikston'ın kafası 
birtakım battl itikatlara saplanıp kal
mıştı. Hoş ... Bunlar pek o ka~ar teh
likeli şeyler deiYildi. Faraza bır cayır 
da bir karf{a g~züne ili~ti mi ~a~r.et, 
o gün akşama kadar mutlaka bır .ıkı~
ci karga göreceğine kanaat get~rmış 
bulunyordu. Eks-La-Şapel ıstas: 
yonunda gazete satılan köşklerden bı 
rinde " basit bir fevkalade.yahut bir 
Holivut muvaffakıyeti" adım taşıyan 
bir kitap e:ördüğü anda da gene bu 
batıl itikat damarı tutmuş.kendi ken 
dine sormuş ve düşünmüştü: 

- Acaba bu fevkalade kelimesi bir 
daha nasıl bir münasebetle kulağıma 
çalınacak? On para almadan çalışan 
hangi ehemmiyetai.z aktrisle alay et
mek için yanımda bu kelimeyi kulla
nacaklar. 

'Kitabı derhal satın aldı~ını söyle
meğe lüzum yok tabii. Bu bir roman
dı. Maamafih yüzbaşı Birikston satın 
aldığı kitaba ancak ;öyle bir gözattı 
ve kapayıp koltuğu altına kıstırdı. 
Sonra vakit geçirmek için Belçika 

Vazıyetlı Ustüne Yüklenmek isteniyor? CenevreYi Kurtarmalı 

( 

. .. 

men, bunun birçok kimseler a
rasında paylaşılmış olması, top 
lu bir kuvvet temin edemiyor
du. İngilizlerin bu sıfatla çok 
önemli bir rol oynamaları, sade 
fazla miktarda hisse senedine 
sahip olmalarından değil, ayni 
zamanda Mısırda işgal ettikleri 
mevkıin çok özel olmasından 
ileri gelir. 

Kanal şirketi, 1866 yılında, 
kanal mmtakasmdaki düzeni 
polisle temin etmek, burasını 
dışarıya karşı müdafaa eyle
mek ve serbest vapur gidiş geli
şini sekteye uğratmıyacak bir 
şekilde muayyen bir resim al
mak gibi haklan, resmen Mısır 
hükfunetine vermişti. 

1870 yılının ortalarına doğru 
Mısır hükumeti finansal bakım 
dan o derece müşkül bir mevkie 
girdi ki, Fransa ve İngiltere 
finansal bir kontrol koymağa 
mecbur kaldılar; fakat bunun 
hakiki sebebi, her iki memle
ketin biribirlerine karşı besle
dikleri kıskançlıktı. Bundan 
sonra 1882 yılında Arabi paşa
nın idaresi altmda Mısır ayak
lanınca, İngilizler, kanalın teh
likede bulunduğunu iddia ede
rek karaya asker çıkardılar. Ka 
nal bizzat üssülhareke mevkii 
olarak birkaç gün tamamile ka
patıldı. O zaµıan Mısırın mu
vakkaten işgal olunduğu iddia 
edildiği halde, herkesce de ma
IUm olduğu üzere, o gündenbe
ri Britanya hükumetinin harici 
şekli birçok defalar değiştiği 
halde, işgal vaziyeti hala de
vam etmektedir. 

Yugoslavyada 
Kanii hAdiseler 

Belgrat, 16 A.A. - Yugoslav 
halkçı partisinin bir toplantı
sında Nodjera ulusal birliğin 
programını izah etmiş ve de
miştir ki: 

" Bizim için, bir Hırvat me
selesi yoktur.,, 

Bu toplantıda bazı hadiseler 
olduğu ve on kişinin yaralan· 
dığı haber verilmektedir. , 

Toplantıdan sonra "Mavi 
gömlekliler,, Belgrat sokakla
rında bir geçit resmi yapmış
lardır. 

Demiryolları idaresinin tarifesini tet
kike koyuldu. 

Canı sıkılıvordu. Amma bu can sı
kıntısı yüzbC:§ıyı adi bir figüran iken 
birdenbire büyük bir şöhret kazanan 
ve milyoner olan Aktris Rozita Lov
un heyecanlı hayatını öğrenmeğe sü 
rükleyecek derecede değildi. Şimdi 
yalnız fevkalade kelimesini bugün 
içinde tekrar nerede işitebileceğini 
merak etmekte idi. 

Evet... Mutlaka. mutlaka bu keli· 
meyi bugün bir daha işitecekti. 
Durmadan~ canilerin ve hırsızların 

peıinden koşan bir polis memuru ol
madı~ı halde böyle şeyler onu pek a
lakadar ediyordu. 

Birikıton Britanya Dış Bakanlığı
nın mukabil casusluk teşkilatındaki 
memurların en zekisi savılrvordu.Va 
zifesi icabı birçok kötü muhitlere de
vam etmeğe mecbur oluyor, garip ta
vırlı vabıınctlarla diisüp kalkarak .,.iz 
1i ~cerey~n.~arın Bri~anya sıyasal ka
yıgnu suruklemek ıstedikleri meçhul 
limanfarı öğrenmeğe çahşrvordu. 

lki defa, Avrupayı kendi halinde 
bir sevyah tavrı takınarak dolaşmıştı. 
Tunanın birçok ayaklarında küçüclik 
bir kayık içinde aylarca dolasmıs,kah 
su krvıdaki. kah bu kıyıdaki küctik 
~tellerden birinde gizli bir seferb~rli 
ğin izlerini aravıp durmuııtu. 

Güc ve v~ucu olmalarına rağmen 
bu nevi işlerden hoşlanıyordu. Zaten 
can sıkıntısı da bu yüzden geliyordu. 

Deutsche diplomotischpoli
tische Korrespondenz'den: 

Gittikçe daha tehlikeli bir 
mahiyet alan ve artık lakaydi 
ile karşılanmasına imkan kal
mıyan Habeş ihtilafı, yeniden 
Cenevredeki Uluslar Sosyetesi 
konseyini meşgul etmektedir 
Konsey, her ne kadar, mesele 
başka yollarla halledilir ümidi
le şimdiyedek bu işle meşgul 
olmayı tehir etmeğe imkan bul
duysa da, bu müddet içinde du
rum o derecede ilerlemiştir ki 
artık, 1919 muahedesile teşkil 

edilen barışı temine çalışan bu 
kurumun, kendisinden bekleni
len ödevi hakikaten başarıp ba
şaramıyacağı şüpheye girmiş
tir. 

Le Petit Parisien'den: 

1 Şayet büyük devletler, Ha
beş aleyhine vaki bir askeri se
fere girişmesinden dolayı, İ tal
yaya müeyyedelerin tatbikini 
karar altına alacak olurlarsa İ
talya Milletler cemiyetinden 
çekilecektir. 

MUSSOLINI 

Filvaki son günler esnasında 
Ualual meselesi hakkında veri
len hüküm, durumu daha nazik 
bir safhaya eriştirmekten ziya- 1 

de, bilakis her iki tarafı da mem . 
nun ettiği gibi, birdenbire bir 
bomba gibi ortaya atılan pet· 
rol imtiyazının geri çekilmesi 
de, gerginliğin izalesine biraz 
yardım etmıştir. Fakat" diğer 
yandan konseyin bundan evvel

İtlya ayni veçhile müeyyide
lerin tatbiki mevzuubahis olma 
sa bile yine Milletler cemiyetin 
den çekilecektir. Eğer İtalya 
milll şeref ve haysiyetile gayri 
kabili telif olan ağır bir takbi
he hedef edilecek olursa icabı 
hale göre tatbik edilmeleri 
muhtemel olan müeyyedeler şa
yet İtalyanın Habeşistandaki 
askeri harekatına doğrudan 
doğruya bir engel mahiyetinde 

. olarak alınsa, mesela, Süveyş 
• kanalının kapatılmasında ola

cağı gibi, İtalya kendisini bu 
kabil müeyyedelerin vaz edili
şinde ve aleyhinde tatbikinde 
hissedar olan devlet veya dev
letlerle açıktan açığa harp, baş
langıcı halinde görecektir. 

sini yeniden iktisap edecek ve 
kendisini Milletler cemiyetine 
bağlayan bütün muahedat ve 
mukavelatı, Lokarno akitname
si dahil olduğu halde, keenlem
yekfin addedecektir.,, 

ki hadiselerde hüküm vermek 
için nasıl tereddüt ettiği, yahut 
hükmünü verdiği zamanda ilgi
li şahısların haysiyet ve itibar
larını nasıl gözönünde tutmadı
ğı düşünülecek olursa, o zaman 
belki çok feci akibetler hazırla
yan bu ihtilafın halli için hisse
dilen endişelerin kolay kolay 
zail olmıyacağı görülür. 

.. 
BEN ES 

faaliyetine halel gelmesini is
temediği için bir dereceye ka
dar alakadardır. İşte bu sebep
ten dolayı, Cenevrenin dünya
daki güven atmosferini derin 
bir surette sarsan kötü usulle
rine ve iktidarsızlığına ihtarla 
işaret etmek, hem ödev hem de 
hakkmuzdır. Münferit memle
ketler arasındaki menfaat me
selelerini halletmek kafi gel
mez, yapılacak şey, hatta, yine 
Cenevrenin kendi hatasile bir 
zamanlar hemen hemen kaybo
lan güveni son dakikada bir de
receye kadar yerine getirmek 
fırsatını eline geçirdiği halde 
bundan istifade etmesini bilmi
yen bir kurumun idamesinden 
de daha şumullüdür. 

Cenevre hükümlerinin veril
mesini veya verilmemesini ka
rarlaştıran siyasal maksatlar, 
hiçbir suretle konseyin kendisi
ne düşen hakemlik ödevim Ia
yikile takdir etmiş olmasından 
kuvvet almazlar, bilakis, hatta 
en önemli unsurları karan1'ık'ta 
bırakmak bahasrna bile olsa 
meseleleri, bazı büyük devletle
rin lehine veya hiç olmazsa za-
rarına dokunmıyacak bir tarzda ..... ..,..__.............., 
~aydınlatmak adetinden doğar- Almanya Fırsat Mı 
lar. şu halde eğer şimdiye ka- Koll ayor ? 
dar Uluslar Sosyetesinde tem- Bitlerin Nurenberll'te Memel'e 
sil edilen devletler, en nazik dair ıöylediji ıöylev ve Avrupa du
meselelerde, sade paktİn hü- rumu hakkında Petit Pariıien ıun
kümlerini daha elastiki bir şek- ları ya.amaktadır: 
le sokmak ve davanın nahoş bir Temenni edelim ki. Uluılar Sos
şekle sokmak ve davanın na- yeteıi konıeyinin tavıiye ettiği fey· 
hos bir mecraya girmesine ma- ler araıında, Muııolini'nin delege
ni ~lmak için tedbirler arastıra- lerine Cenev~eyi. terketmek ·~.rini 

.. • • ~ 1 v e r m e ı ı n ı h a k l ı goate-
rak boyle hır hareketın Uluslar recek bir nokta bulunmmın •.. Hüı-
Sosyetesine yükleyeceği soravı nü niyetlere müracaat zarureti var
gözönünde tutrnamışlarsa, o za- dır, çünkü Almanya ıize bakıyor.,, 
m~1 hak ve adaleti temsil etti- Avrupanın inikrarı namına fela
ğini iddia eyliyen böyle bir mah ket getirecek .ol?n itilôlgiri:ıl~kler-
k d

. l . . Jen ancak o ıatılade edecektır. 
eme, ancak ıp omatık bır ko L· Journal ıı ı "t"d ı t · 

1
. . . ... , a .vaya ı ı a av1ı-

ısten ıbaret demektır. y• edenle diyor ki: 
Almanya siyasası bütün bu Bir ıömürge hareketi maaraflı ve 

Habe .. meselesine hiçbir suretle teaadüfe ba_iilı. bir İftir. ~u i~, .çok 
• • 'f • • u:ı:un vadelı bır para baglama me-
ıştırak etm~:nıştır. Fakat A:I- selesidir. Sömürge harP-keti, genel 
manyada, dıger memleketlerın bir harbe sebep olaçak kadar tehli
barış ve refa11ile sıkı sıkıya bağ- ke ile dolu olursa, daha arızalıdır.,, 
h olan ilerleme ve yükselme = - ._ •'.., ~ 

Aylarca dolaşmış, çalı§mış çabalamış 
tı da Çekoslovakyanın yaptığı bir 
muahedeyi saran muammayı tam hal 
ledebilece~i sırada kendisini birdenbi 
re Berline çağırmrşlardr. 

Sefaretteki scfi Binbaşı Jorj Sten
se seyahati hakkındalii raporu verir
ken : 

- Eğer bana daha yirmi dört saat 
müsaade etmis olsaydınız, siz'" mua
hedeni fotoğrafisini getirebilecek
tim... - demisti -

Fakat kumandan bu sözler karşı
sında en uf ak bir telis JtÖstermeden: 

- Bövle bir muvaffakıvetinizi gör 
m"k imkflnım kaybetmis olmamıza te 
esaüf edivorum yilzbaşı ... - dedi -
ama üzülmeviniz. Zira biz Slovak
ya Başvekili ile açıkr;a konuıJtuk ve 
o bize muahedenin bir suretini ver
meği vadetti. Hatta hatırladığı mad
~eleri kendi elile Va7.ıp vermekten 
de çekinmedi. Mühim birsey değil. 
DUnedüz ekonomik bir mukavele. 

Ve sonra birdenbire doğrularak 
sormustu : 

- Elmer'i tamr mısınız Birikston? 
O zaman mukabil easusluk teskila

tı memuru şefinin masasına otura
rak can sıkrntısile sormustu : 

- Beni Berline bövle bir sual sor
mak icin mi cae-ırdınız ? Almanların 
Bavverada milvonlarc.R tüfenk mer
misi vaprp kalem kutuları içinde giz
lediklerini biliyorum. Elmer'e gelin
ce ... Bu bir memurdur sanırım 

Evet ... Bi; Finans memuruy· 
du. Fakat üç haftadanbcri ortadan 
kayboldu ve defterleri tetkik edilin
ce Elmerin gayet ustalıklı bir sahte
karlık yaptığı ve emrine verilen büt 
çeyi soyup sovana çevirdiği anlaşıl

dı. 
Birikston suratını buruşturmuştu: 

- Bunu öğrendiğime canım sıkıl· 
dı. Elmer'i ben sakin ve uslu akıllı 
bir adam sanmıştım. Amma ... Sanı
rım ki beni onun takibine memur et
mezsiniz. Bu Britanya polis genel di
rektörlüğünün işidir. 

- Hayır ... Sizi takibe göndermi
yeceğim. Çünkü Elmer tutulmus
tur. 

Binbaşı bu sözleri yavaş bir sesle 
söylemişti. Yavaş ve boğuk bir sesle. 
Ve bir çekmeceden aldığı bir kağıdı 
Bi· :ı . .,,ton'a uzattı. 

Brixan vaziyeti hemen kavramıştı. 
Uzatılan kağıdı aldı. Ve daktilo ile 
yc.zılan şu yazıları okudu: 

''Esher demiryolu köprüsünün ya
nındaki çalılıkta bir kasa bulacaksı -
nız.,. lmza: Boğazkesen 

:Brixan kendi kendine söylendi: 
- Boğazkesen, Boğazkesen ... 
- Biz kasayı, gösterilen yerde bul-

duk. İçinde ne çıksa beğenirsiniz? Şu 
z:wallı Elmer'in ensesinden kesilmiş 
kanlı kafası... Yedi senedenberi bu, 
on ikinci kafa oluyor. Dikkat ettik. 
Öldürülenlerin yedide beşi. hakların
da adli takibat yapılan adamlardı. Hat 

İngilterenin vaziyetine gelin
ce, bugüne kadar bu, İtalyanın 
kinin hemen hemen tam aksi 
olan bir formül ile ifade oluna
bilir gibi görünüyor. 

Bu büyük milletin ve kud
retli efkarı umumiyesinin sala
hiyettar mümessilleri bu müna
sebette noktai nazarlarını Şöyle 
beyan ve ifade ediyor veya ah-

va! ve şeraite riayeten atıcteki 

lisana yakın bir lisanla ima et
mek ve anlatmak istiyorlar: 

"Şayet İtalya Milletler cemi
yetinin vüzuhla bildirmış oldu
ğu görüşüne rağmen, Habeşis
tana karşı bir harp açacak olur· 
sa, ve Büyük Britanya tarafın
dan hal ve vaziyete göre teklif 
edilmesi muhtemel olan mü~

terek miieyyedeler, hini teklif
te reddolunacak olursa İngilte
re, Milletler cemiyeti müvace
hesinde eski hareket serbesti-

ta Çekoslovak muahedesi halledilme
miş bile olsaydı, ben gene sizi çağı· 
racaktım. 

Genç adam tekrar etti: 
- Fakat bu işler, polisin işleri. .. 
Şef, sözünü kesti: 
- Teknik bakımdan konuşursak, 

siz de bir polis memuru sayılır<>ınız. 
Dış Bakanlık sizin bu işi ele almanı
n istiyor. Şimdiye kadar Elmer'in ölü 
mü ve kesilmiş kafasının demiryol u 
kenarında bulunuşu gazetelere haber 
ı;erilmiş değildir. Bundan evvelkı va
ka üzerinde gazeteler öyle gürültü çı 
kaı clılar ki, bu sefer polis yeni hadise 
yi saklamak mecburiyetinde kaldı. 
Tabii alelusul tahkikatımızı yaptrk. 
Fakat bunu kafi görmüyoruz. 

Size verebileceğim bir tek maliımat 
var: E 1 m e r ' i b u n d a n bir 
h a f t a e v v e 1 vef!e,.,i 1"'hfr1'._. 
ter'de görmüş. Bunu herif da
ha öldürülmeden evvel habı:r a!dtk. 
Knebvorth kooperatifinde calışanAde 
le Leamington isminde bir genç kız 
daha var. Burasını Knebvorth admda 
ihtiyar bir Amerikalı işletiyor. Anla
şıldığına göre, kız burada galiba eks
tra vazifede ... 

Hattı hareketini izah etmek 
ve muhik göstermek için, İ tal
ya, Habeşistanın Milletler ce
miyetine azalığını teklif ve tav
siye ederken, ve bu noktayı da 
bilhassa İngilterenin Ethiopia
nın Milletler cemiyetine kabu
lü etraf mda haklı olarak besle· 
diği bazı menfi düşünce ve mü
lahazalarını tatmin maksadile 
ileri sünnüş olduğuna işaret e
derek, bu meyanda mümkün o
lan en kısa bir zamanda arazisi 
dahilinde eskisinden daha faz
la insanlrk şeref ve haysiyetine 
muvafık şahsın hukukuna dair 
kanuni ve içtimai bir vaziyeti 
kurması icap ettiği yolunda Et-
hiopiyaya bir beyneddüvel va
zifenin tahmil edilmiş olduğu
nu, İtalya milletlere hatı:rlat-

maktadıt. Ethiopiyadan ilk O. 
larak istenilen "reform", bu 
suretle esaretin ilgasile, başlı
yacaktı. 

Bir teşebbüs ve tecrübe ha· 
linde· bile tatbik başlangıcına 
hedef olmıyan yani en dar ma· 
nada dahi tatbikine girişilmi
yen bu reform böylece sade ka· 
ğıt üzerinde kalınca, İtalyan 
hükUınetinin noktai nazarına 
göre, Milletler ~emiyeti, kendi· 
si gibi düşünerek hareket ettik· 
te, her ne kadar Ethiopiyayı ce
miyet azalığından tardetmek 
lüzum ve imkanını bulmasa da 
Negüsün suiniyetini tespit et· 
mek şöyle dursun hiç olmazsa 
bu sözde - devletin kendi ken
dini idareye ehil olduğunu Mil· 
letler ailesine kabul ettirmek 
için tatbikine muktedir olması 
icap ettiği re{ormları mevkii 
tatbike koymak kudret ve sa
lahiyeinden mahrum olduğu 
hakikatine göz yumamaz ya. 

Brixan adresi cebine attıktan son• 
ra sordu: 

- Bu Elmer'in bir karısı var mı? 
- Evet, fakat bu kadın meseleyi 

aydınlatmak için bir tek kelime söyli 
yccek vaziyette Jeğildir. Sadece El· 
mer'in öldüğünü biliyor, o kadcır .. -
Dört haftadır kocasını görmemiş . Hat 
ta görünüse bakılırsa, senelerden be• 
ri de a§ağı yukarı ayrı yasryorlamıı!'I· 
Y;;ılnız şu var ki, herifın ölümü, karı· 
sına hayli dolgunca bir sigorta para· 
s1 bırakıyor. 

Brixan elindeki müthis mektubll 
bir daha okudu ve sordu:· 

- Siz bu mesele için ne düşünil• 
yorsunuz? 

- Bizim anladığımıza göre ort:ıda· 
suçluları cezalandırmak hakkını ken· 
dinde bulan acaip bir adam var Fa• 
kat iki nokta bizim dikkatimizi cel• 
betti. 

Staines bu sefer daha alaka ile din• 
lemeğe başlamıştı. Koltuğuna iyidı:rt 
iyiye rriimiildü : 

Brixan söyle bir doğruldu : 
- "Ekstra vazife mi? dedi, <Jese

ni.zya, şu kelimeyi bir daha isitiyoruz. 
Şimdi anlatınız, kumandanım. benden 
ne istiyorsunuz? 

- Bir defa şu Villit meselesini ele 
alalım. Onun da kafasını iki yıl evvel 
ensesinden kesilmiş olarak bulmus. • 
tuk. Zengin adamdı, namuslu adart1· 
dı, herkes kendisini severdi. Bankl~a 
yüklü paraları vardı. Boğazkesenırı 
bir kurbanı da Crevlingdir,Bu ada~ 
ölümünden bir hafta evvel delilik ala 
metleri l!Österme?e b::ıc:lamıstı 
Okuduğunuz daktilo ile yazılrtı•S. 

kağıtta gözümüze ilişen noktalar ~ı.ırı· 
- Size adresini vereceğim bu ka

dını takip edeceksiniz. 
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SOLDAN SACA VE YUKARDAN 
AŞAGI 

1 - Muamma (7). Hal rabıtası (3). 
2 - Siyah (4) 
3 - Likrrdı (3) Sert (4). 
4 - Büyük beyıir (6) 
5 - Refik (7) daki nin muhaffefi (2) 
6 - İnsan (4). Hürriyet (4). 
7 - Hacer (3). Bir renk (4). 
8 - Bıçağın kılıfı (3) Eserler (4) 

9- Bir hece (2) İnce, 1dı: (5). 
10 - Erkek (2). Bol deiil (3). İllin 

''3 •.. 
11 - Çok sert (7). İstifham (2). 

DUnkU Bulmacamızm halli 
SOLDAN SACA VE YUKARDAN 

AŞAGI 
1 - Rumba (5). Cumba (5). 
2 - Ulu (3). 
3 - Mum (3). Sanmak (6). 
4 - Kın (3). Rol (3). 
5 - Arsıulusal (10). 
6 - Anlama (6) . 
7 - Can (3). Umman (S) . 
8 - Saat (4). Kırmızı (2) 
9 - Ara (3) . Oda (3). 
10 - Kol (3) Adak (4). 
11 - At (2). Solak (5). 

AÇIK TEŞEKKÜR 

1 

Oğlum ve kardeşimiz Namık fs-
1nail'in vakitsiz ve ani olarak ufulü 
dolayısile g erek memleket dahilin
den ve gerek haricinden telgraf ve 
mektupla acımıza iştirak ve taziyet 
edenlere ayn avrı cevap yazmağa 
duymakta olduğumuz derin acı mani 
olduğ-undan gaz~tenizi bu hususta 
tavsit eder ve gösterilen alaka do
layısile matbuata da ayrıca teıek
kürler ederiz. 

Annesi ve kardeşleri 

•. Kirahk Hane~· 
1 
1 Arnavutköyün'de tramvay 

caddeıinde deniz aabilinde klin 

12 oda, kalorifer ve her tilrlü 

konforu havi mobilyalı veya mo

bilya11z kirahkbr Ev berıüa 

gezilebilir ~- tel!fsa aunaaa 
ruına müracaat olunması 

'"ıi!!!iİiİiiiii!!!!!!!!!!!!!!!!~~~ ~:e::=~!!!i!~~·ii!!~• -. 
VAPURCULUK ! 
Türk AnonU& Şirketi \ 
latanbul Acentalığı 1 
Liman Han, Telefon: 22925. 

Trabzon yolu 1 

GÜNEYSU npuru 17 eyliil 

SALI günG ıaat 20 de RIZE'ye 1 

1 
kadar. l ı 

lzmir sürat yolu 
SAKARYA vapuru her hafta 

PERŞEMBE günleri saat 16 da 
lıtanbuldan İZMıRE ye PAZAH 
günleri de IZl\'•IRDEN İıtanbula 
kalkar 

BORSA 

16 EYLÜL PAZARTESi 
PARALAR 

Aht latıt 

Sterlin 1517,-
Dolar 124.-
20 Franıu franrı 1155.-
20 Liret 192.-
20 Belçika francı 81.-

~
Drahmi 23.-

20 svicre fr. 116.-
oriıl 10.-

20 Çele Kuron 94.-
Avuıturya ıilinr 22.-
Mark 38.-
Zloti 23.-
Penro 23.-
20 Ley 14.-
Leva 23.-
20 Dinar 52.-
Yen 34.-
İıveç Kuron 30.-
Altm 934.-
Mecidiye 52,50 
Banknot 233.-

1522.-
126.-
168.-
194.-
82.-
24,-

120.-
11.-
98.-
23.-
40.-
24.-
2ÜO 
15.-
24.-
56.-
35.-
31.-

935.-
53.-

235.-

ÇEKLER 

Pariı üzere 
tnriliz lira1ı 
Dolar 
Liret 
Belga 
lsveç franeı 
Leva 
Florin 
Çekoslovak kuronu 
Avusturya 
Pezeta 
Mark 
Zloti 
Penco 
Ley 
Dinar 
Yea 
C';erno•etl 
tıveç kuronu 

ESHAM 
tı Bankası Mil. 

• • N. 
H " H. 

Anadolu% 60 
" % 100 

Sirkebnayriye 
Tramvay 
Bomonti - Nektar 
Terkoı 

Reji 
Aslan Çimento 
Merkez Bankası 
Osmanlı Bank:aıı 
Telefon 

Kapan11 

12,06 
624,50 

0,79,37,50 
9,74,50 
4.69.94 
244.-

63,42,25 
1,17,82 

19,16,25 
4.20,35 
5,80.25 
1.97.-
4.21.-
4 ~· 40 

153.77.55 
34.96.33 

2.71.30 
10.98 

3,10,75 

92,-
9.50 
9,150 

24,80 
42,-
15,-
23,SO 

7,50 
15,25 

2.25 
9.25 

57,75 
23,50 
ıo.-

İttihat Değirmencilik T. A. Ş. 
Şark Deiirmenleri 

ı.-

0,75 
4,10 Şark Merkez Eczanesi 

iSTiKRAZLAR 

Türk Borcu I 
.. .. lI ,, ,, nı 

Ergani 
İıtikruı dahili 

TAHV 
Rıhtnn 
An ıdolu 1 ve il 

.. III 
Anadolu MümeHil 

26.50 
24,SO 
'24;!0 
9!>.-
95,-

LAT 
ıo.so 
44,70 
45,50 
45,40 

Adalar tapu sicil 

muhaftzllğından: 
Heybeliadada Kuyubaşı ve Kan

buroğlu sokaklarında kain 50, 29 

No. lu iki evin senetsiz tasarruf e

dilmesi hasebile Heybeliada ahalisin
den lstavri oğlu emanetci Kosti ve

resesi tarafından Tapuya bağlanma

sı istenilmit ve temellük sebepleri

nin tahkiki için ı 935 yılının eylül 

ayının 26 ıncı perşembe gUnü saat 
Mersin yolu 1 10 da yerine memuı" göndereceğin-

tNöNO vapuru 20 EylQI 1 den bu evlerde hakkım var diyenle

CUMA günü aaat 11 de Mer- ı rin tayin edilen günde memurumuza 
sine kadar 
~i!!!!!!!!!!!!i!!!!!!i!!J!iii!!!!!!!!!!!~~!!!!!!i!!!!!!~~• veyahut belğelerile birlikte idaremi-

ze başvurmaları bildirilir. (14525) 

No. 131. 

_K_ı R_M __ ı z_ı _v_~ T_~_! y ___ ~_AH_L _l 
Mathilde ona "sen .. demek için ken 

dini zorluyordu; her halde söylediği 
Beylerden çok bu garip konuşma tar
zına dikkat ediyordu. Hiç te bir fef
kat göstermiyen bu .. senli benli., ko
nuşma, biraz sonra, Julien'in hoşuna 
ıı:itmemeğe başladı. İçinde bir bahti
yarlık hissi duymamfsına şaııyordu: 
bahtiyarlık hissetmek için muhakeme 
ye başvurdu. Kimseyi kaytısız, şartsız 
öğmiyen o kibirli kız, kendisine böyle 
bir itibar gösteriyordu: bunu düşüne 
düşüne değil bahtiyarlık hissetmeğe 
değilı!e de unurunu okşamağa muvaf • 
fak oldu. 

Evet, doğru, o anda duyduğu hu 
bazı defalar madame de R~nal'in ya
nında ruhunu saran haz değildi. Hem 
de ondan ne kadar farklı idi 1 Bu ille 
andaki hislerinde şefkate benzer hiç 
bir şey yoktu. Bu. büyüklük, yük
seklik hırsı idi. Şüphelendiği kimse
lerden, icat ettiği tedbirlerden yine 
bahse başladı. Bir taraftan konuşu
y or, bir taraftan da zaferinden isti
fade yollarını düşünüyordu. 

nedamet duyan Mathilde böyle bir 
konuşma mevzuu açılmış olduğuna 
pek sevinmişti. Tekrar nasıl görüşe
bileceklerinden bahsettiler. J ulien 
bu münakaşada da yine .zekasını ve 
gözünün pekliğini gösterebildiği 
için tatlı bir zevk duyuyordu. Sakı
nacakları adamlar, pek gözü açık 
kimıelerdi, küçük Tanbeau hiç şüp
hesiz bir hafiye idi: fakat Mathilde 
ile Jullen de uıtahkta onlardan atağı 
kalmazdı. 

Iier ıeyi kararlaitırmak için kitap 
odasında bulutmak en kolayı değil 
ıni? J ulien : 

- Ben konafın her yerine, hatta 
belki madame de La 'Mole'un daire
sine girip çrkıam yine kimsenin f Üp
besi uyanmaz, diyordu. 

Mathilde'in odasına selmek için, 
annesının dairesinden ıeçmekten 
batka yol yoktu. Ama Mathilde, o
nun her vakit merdivenle tırmanma
ıım daha münasip buluyorsa da Ju
lien bu küçük tehlikeyi de seve seve, 
kalbi sevinçten taşa taşa göze alabi
lirdi. 

•• KARYOLA•• MQBil YANIN ••I ı . '!!11 
Ebek:ZI Solcailı ~!!!!!!!1..--n~- • 
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Beyoğlunda Hüseyin ağa mahallesinin kadastrosuna 
tarihi ilandan itibaren on beş gün sonra başlanacakdır. 
Alakadarlarca malum olmak üzere ilan olunur. (5623) 

' Balıkesir Necati Bey öğretmen 
okulu satınalma kurulu başkan
lığından:-

1 - Okulun ihtiyacı bulunan 250 ton kok kömürü 
14-9-935 tarihinden itibaren 15 gün müddetle kapalı 
zarf usulile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Kömürün 505 lira tutan muvakkat teminatı 
maliye veznesine yatırdıklarına dair ihale günü olan 1 
Teşrinievvel 935 salı günü saat 15 de teklif zarflarile 
birlikde makbuzları komisyona vermeleri. 

3 - İstekliler şartnameyi her gün mektebde görebi
lirler, ve posta ile isteyebilirler. ( 5 61 7) 

lstanbul Millt Emllk Müdürlü§ünden : 
Mercan Dayahatun mahallesinin Çakmakçılar yokuşu soka

ğında eski 76, 78, 80 ve yeni 35, 37, 39 sayılı üç dükkanın altıda 
dört payı 9600 lira muhammen bedel ile ve ihale bedelinin ya
nsı peşinen ve diğer yansı bir sene sonra ödenmek şartile ve 
kapalı zarf usulile 27-9-935 cuma günü saat 14 te satılacaktır. 
isteklilerin yüzde yedi buçuk pey akçelerini vakti muayyeninde 
yatırarak hazırlayacakları kapalı ve mühürlü zarfları arttırma 
saatinden bir saat evveline kadar idarede müteşekkil satış ko
misyonu başkanlığına vermeleri ilan olunur. (M.) (5509} 

ilan 
2 
İstanbulda Ketenciler caddesinde 

4 numaralı mağazada Züccaciye ti
aretiyle müşteğil Davit Somakin a
acaklılariyle konkordato akdetmek 

c 
1 
uzere İstanbul İcra Dairesi tetkik 
mercii tarafından 7-9-935 tarihinden 
tibaren iki ay mühlet verilmiş oldu

gundan mumaileyh borçlu Davit So
mekden matlubu olan alacaklıların 

.. 

i 
-

b 
i 

iletimle vesikaları ile birlikde tarihi 
landan itibaren yirmi gün isinde İs

tanbulda Yeni Postahane caddesinde 
Tayyare iyango İdaresi Sftasmt:la 
Ksantopulo hanında ikinci katta 14 
n 
v 

b 

umaralı yazıhanede mukim Komiser 
e Avukat İhsan Rüştüye tatilden 
aıka herJ?Ün saat 16,30 - 18,30 da 

1 
k 
y 

müracaatla alacaklarım kayıt ettirme 
eri ve hilafına hareket edenlerin kon 
ordatc. müzakeresine kabul edilmi
ecekleri ilan olunur. (1043) 

ğ 

KAYIP - Usküdar malmüdürlU
ünden 3324 liva numarasile "almakta 
_duğum maa~ıma ait cüzdanı kaybet
im. Yenisini alacağımdan eskisinin 
ükmü olmadığım ilan ederim. Kadı
öy Uzerlik ıokak 37 numarada Ha
ice. 

(., 

t 
h 
k 
t 

İstanbul Asliye İkinci Ticaret 
Mahkemesinden : 

1 
Sovyet vapurları İstanbul acenta

arrna (Sovtorglot) mensup Sovyet 
andırah (Kalenin) vapurunun kap
anı (Vapinin) e yapılan tebliğatta 

kametgahı meçhul olduğu bildiril

b 
t 

i 

n 
v 
k 

mekle kendisine bir ay müddetle ila
en tebliğat icrasına karar verilmiş 
e muhakeme 2ünü 18-10-935 tayin 
ılmmakla tebli~ makamına kaim ol

mak üzere keyfiyet ilan olunur. 
(14538) 

edası takındığını görüp canı aılql
mıştı. "Beni kendine kul ettiğini mi 
sanıyor?,, diyordu. Yaptığına şimdi
den pişman olmuştu. Ettiği deliliği 
düşünüyor da havsalasına sığdrrmı
yordu. Elindert gelse Julien'i de, 
kendihi de yok ederdi. Bazan irade
si kuvveti ile nedameti susturuyor, 
fakat o zaman da sıkılganlık ve ıstı
raba düşmüş hicap hisleri onu ziya
desile bedbaht kılıyordu. Bu kadar 
üzüleceği, azap çekeceği hiç de aklı
na gelmemişti. 

Nihayet içinden: "Ama böyle dur
mak ta olmaz, dedi. bir §eyler bulup 
söylemeli: insan aşığı ile konuşur .•• 
Son günlerde Julien'e dair verdiği 
kararlardan söz açtı : fakat ancak 
konuşmak boynunun borcudur diye 
konuıuyordu ve seıine değil, ancak 
kullandığı kelimelere bir §efkat kata· 
biliyordu. 

Julien, kendisine edilen tenbihi 
tutar da bahçivanrn merdiveni yardı· 
mı ile Mathilde'in odasına gelmefe 
cesaret ederse, kız kendini ona tes
lim etmeğe karar vermişti. Fakat 
bunları gayet heyecansız, gayet ter
biyeli, bu gibi sevgi sözlerine biç de 
uymryan bir dille anlatıyordu. O a
na kadar bu aşıklar buluşması, pek 
soğuk geçmişti. Doğrusu insanı aş
ka kin bağlatacak bir şey olmuştu. 
İhtiyatsız bir kız için ne iyi bir ah-

NASIRLAR 

Ayağınıza kundura giymek imka
nını ıelbederler. Yürüyüşünüz size 
azap verir. İşte, nasırları kökünden 
sökecek pek kolay ve az masraflı 
bir tedbir : Aksamları derunüne ka
fi miktarda RADİO SALTS ilave e
deceiiniz suda ayak banyosunu yapı
nız bir kac; gün zarfında bu azap ve
ren nasırları kolayca çıkarabileceksi
niz. 

Hemen bu akşam cczancnizdcn 
bir kutu RADİO SALTS isteyiniz. 

Her eczanede satılır. 

Yedinci İcra Memurluğundan 

Mahcuz olup paraya çevrilmesine 
karar verilen muhtelif ev eşyası 

20-9-935 tarihine tesadüf ~den cuma 
günü saat 12 den 13 çe kadar birin

ci açık arttırma suretile Beyoğlunda 
Tomtom mahallesinde Polonya çık-

mazı 5 numaralı apartımanda satıla
cağından talip olanların mahallinde 

hazır bulunacak memuruna müra
caatları ilan olunur. (14539) 

tün istikbalini feda etmesine değer 
mi? 

Mathilde düşündüğünü yapmağa 
azmetmişti, fakat kadınlık hislerini 
bir türlü susturamıyordu; o kadar ki 
onun uzun uzun tereddüdlerini, ka
rarsızlıklarını gören bir adam, öyle 
kalbin derinliklerini okumasını bil
miyorsa. bunların §iddetli bir kin
den doğduğuna hiç şüphe etmezdi : 
Mathilde işte böyle kendi kendisi ile 
çarpıştıktan sonra Julien'in metresi 
olabildi. 
.. Doğrusu gösterdiği sevgi heye
canlarında bir zorakilik vardı. Ger
çekten ateıli bir aık duymaktan zı
yade ateşli bir aşkı taklit ediyordu. 

Mademoiselle je La Mole gerek 
kendisine, gerek "aşıkına karşı olan 
bir ödevi yerine getirdiği kanaatin
de idi. "Zavalh çocuk, diyordu, tam 
bir viğitlik gösterdi, bahtiyarlığı 
tatmak hakkıdır, yoksa ben döneklik 
etmiş olurum.,, Fakat kabil olsa, kı
yamete kadar kendini felakete mah
kQm etmek pahasına bu mecburiyete 
ten silkinirdi. 

Kendi kendine cebrettiğlni belll 
etmedi ve çektiği azaba rağmen sev
gi sözleri bulup söyledi. 

O saatlerin zevkini kaçıracak ne 
bir nedamet sözü geçti, ne de bir si
tem: fakat Julien o geceyi )ta yatının 
güzel bir gecesi diye değil, ancak 

r· bir ecesi diye kar dadı. Ver-

lstanbul Gümrükleri 
törlüğünden: 

Başdirek-

Başmüdürlüğümüze bağlı Gümrüklerde açık veya 
ilerde açılacak 12 lira asli aylıklı memurluklar ıç1n 
23-9-935 pazartesi günü saat 13,30 da Başmüdürlüğü
müz binasında katiplik ve daktiloluk müsabaka imtiha
nı açılacaktır. 

Memuriyet isteyenlerin en aşağı orta mektepten me
zun bulunmaları ve memurin kanunun 4 üncü ve beşinci 
maddelerindeki şartları haiz olmaları ve hiçbir yere de
vam etmemeleri lazımdır. İmtihana gireceklerin mek
tep şahadetnamesi, hüsnühal kağıdı, aşı kağıdı, sıhhat 
raporu ve nüfus hüviyet cüzdanlariyle evvelce her hangi 
bir resmi veya hususi müessesede bulunmuşlarsa orala
ra aid bon servisleri o gün behemehal göstermeleri 
mecburidir. 

İsteklilerin yukarda yazılı gün ve saatten evvel dai
remize dilekçelerile müracaat etmeleri icabeder. ( 561 O) 

ISTANBUL BELEDiYESi iLANLARI 

Senelik 
muhammen 

Kirası 

Muvakkat 
teminat 

Tepebaşında Meşrutiyet cad. 12 No. 1ı 
dükkan 120 g 
Köprünün Kadıköy iskelesinde 31 - 84 
No. dükkan 2616 196,20 

Yukarda semti senelik ruuhammen kirası ve muvakkat temi
natı yazılı mahaller 936 senesi mayısı sonuna kadar kiraya ve
rilmek üzere ayn ayn aç:rkt arttırmaya konulmuştur. Şartname
si levazım müdürlüğünde görülür. Arttırmaya girmek istiyen
ler de hizalarında gösterilen muvakkat teminat makbuz veya 
mektubile beraber 27-9-935 cuma günü saat 15 te daimi encü
mende bulunmalıdır. (B) (5519) 

Düşkünler evine lazım olan 187 türlü ilaç açrk eksiltmeye ko
nulmuştur. Bu ilaçların hepsine 1300 lira değer biçilmiştir. Şart
name ve ilaçların listesi levazım müdürlüğünde görülür. Eksilt
meye girmek istiyenler 2490 No. h arttırma ve eksiltme kanu
nunda yazılı vesika ve 98 liralık muvakkat teminat malmuz ve
ya mektubile beraber 3-10-935 perşembe günü saat 15 te daimi 
encümende bulunmalıdır. (B) (5642) 

Çocukları kurtarma yurduna lazım olan 21600 kilo ekmek pa
zarlığa konulmuştur. Şartnamesi levaznn müdürlüğünde görü
lür. Pazarlığa girmek istiyenler 2490 No. h arttırma ve eksiltme 
kanununda yazılı vesika ve 187 lira 50 kuruşluk muvakkat temi
nat makbuz veya mektubile beraber 3-10-935 perşembe günü 
saat 15 te daimi encümende bulunmalıdır. (B) (5641) 

lstanbul Millt Emllk M.üdQrlii§iinden: 
lstanbulda, Balrkpaztrmda Nevşehir hanının zemin katında 

84 kapı numaralı dükıkan ve bu dülcltina birleştirilmiş olan da
hili bir numaralı dükkan ile birlikte senelik 216 lira ve yine ze
mi,n katında dahili iki, üç ve dört numaralı dükkanlar her biri 
senelik doksan lira muhammen icar bedellerile ve açık arttırma 
ile bir sene için ayn. ayn kiraya verilecektir. İsteklilerin 27-9-
935 cuma günü saat 12 yi 30 da% de yedi buçuk pey akçelerile 
idarede müteşekkil satış komisyonun amüracaatları. (B) (5510} 

lstanbul Milli Emllk Müdürlüğünden: 
Idaremiz için lüzum görülen (28750} kilo odunun beher 250 

kilosu 250 kuruş ve on ton kok kömürünün beher tonu da 19 li
ra 75 kuruş üzerinden 19-9-935 perşembe günü saat on dörtte 
açrk eksiltme usulile satın alınacaktır.isteklilerin ve şeraitini öğ 
renmek istiyenleri,n yüzde 7,5 pey akçelerile müracaatları. (M) 

(5313) 

rieres'de geçirdiği son yirmi< d9rt sa
ati hatırlıyordu ; o ne kadar başka 
olmuştu 1 Son derece haksızlık ede
rek : "Bu Paris'lilerin yapmacıkları 
her şeyin, aşkın bile tadını kaçırma
nın yolunu bulmuş 1 .. diyordu. 

Julien bu düşüncelere daldığı za
man, mahon büyük dolaplardan biri
nin içinde, ayakta idi; yandaki oda
lardan, yani madame de La Mole'un 
daireıinden ilk sesler duyulur duyul
maz hemen dolr\ a saklanmıştı. MM
hilde annesi ile berabet kiliseye {it
ti, biraz sonra hizmetçi kadınlar da 
daireden çekildiler ve J ulien, onlar 
işlerini bitirmeğe dönmeden önce 
kolaylıkla kendini dışarı attı. 

Ata bindi ve Paris civanndaki or
manlardan birine gidip 1&1ız, tenha 
yerlerde dolaştı. İçinde bahtiyarlıka 
tan ziyade hayret duyuyordu,. Ara-
11ra ruhunu saran bahtiyarlık iıe, 
pek büyük bir kahramanlık göıterdi
ği için başkumandanın birdenbire 
albaylığa terfi ettirdiği bir genç as
teğmenin (ikinci millazım) duyacağı 
bahtiyarlık nevindendi: pek yüksek
lere çıkarılmış gibi bir his duyuyor
du. Daha dün kendisinden üstünde 
gördüğü adamlar bugün onun ya 
esiti, ya ondan çok aşağı idiler. Ju
lien bahtiyarlığı aradan zaman geç
tikçe arttı. 

Ruhunda, sevmek ve sevilmekten 
doğan şefkatin bir izi bile gözükmü-

yor idise bu, o gece Mathilde'in ona 
karşı sadece bir vazife, - bu keli
me burada pek yersiz gibi gelir ama 
bir vazife yapıyor hissi ile hareket 
etmiş olmasındandı. O gecenin bütün 
hadiseleri içinde Mathilde için, ro· 
manların bahsettiği o tam bahtiyar
lık yerine üzüntü ve utanma ile kar· 
şılaşmaktan başka beklenilmedik. 
umulmadık hiçbir şey olmamıştı. 

"Yoksa yanıldım mı? aceba ben 
Julien'i sevmiyor muyum?,, diyordu. 

Bölüm XVll 
ESKi BiR KILIÇ 

lnon mean to be ıerious; it is 
time, - Since laughter now - a
iı deem'd tos serious Ajest at 
vice b7 virtue'ı callet a erime. 

Don Jua. c. xuı. 
Mathilde yemekte gözükmedi. Ak

pm bir lahza salona geldi ise de Ju
lien'e bakmadı. Onun bu hareketi 
JuJien'e bir tuhaf geldi. "Ama, dedi, 
ben bu kibarlar aleminin adetlerini 
pek iyi bilmiyorum; her gün yüz de
fa tekrar edilenleri öğrenebildiınse 
işte o kadar. Her halde bunun bir 
sebebi vardır, sonra anlatır., Yine de 
merak içini kemiriyordu, Mathilde'in 
çehresindeki ifadenin manaamı anla· 
mağa çalıştı: onun sert ve zalim bir 
hali olduğunu görmezlikten geleme· 
di. Bir gece önce aşk heyecanı ile 

N. ATAÇ 
[Arkası varJ 
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istanbul Harici Askeri Kıtaatı ilanları 
Tab Be- İlk tc- İhale ta- Günü Saati Sart.pa-

Cinsi Miktarı deli natı rihi rası 
Kilo Lira Lira Kr. 

Haki Elbise-
lik kumaş 7000 Met. S 2625 
Kilim 
11000 ila ı 5000 adet 3 337 5 
Kamyonet 6 adet 2800 1260 
Mektepli 

fotini 

27-9-935 Cuma ıs 175 

30-9-935 Pazartesi 11 225 
28-9-935 Cumartesi 11,30 Parasız 

lif mektublarım ihale saa
tinden bir saat evveline ka
dar Sivasta Tüm Artırma 
eksiltme Komisyonu Baş
kanlığına vermeleri. 

(264) (5633) 
*** 

-ıstanbul Komutanhğı 
Satınalma Komısyonu 

il:lnları 

İstanbul Komutanlığı 

Harici 3900 ilci 8250 5 4707 28-9-93~ 
" 

lJ 314 Sivas Garnizonu ıçın 
400000 kilo Un kapah o
larak eksiltmeye konulmuş 
dur. Tutarı 50000 lira ve 
ilk teminatı 3 7 50 liradır. 
Şartnamesi Sivas Tüm Ar
tırn1a eksiltme Komisyo
nundadır . . İhalesi 8 İlk teş
rin 935 salı günü saat ı O 
dadır. İsteklilerin ihale 
saatinden bir saat evveline 
kadar teklif mektublarım 
Sivasta Artırma Eksiltme 
Komisyonu Başkanlığına 
makbuz karşılığında ver
meleri. ( 263) ( 5 634) 

birlikleri ihtiyacı için alı
nacak olan 5 8 ton sade ya
ğına verilen fiat makamca 
pahalı görüldüğünden tek
rar 25 Eylül 935 çarşamba 
günü saat 15 de pazarlıkla 
alınacaktır. Beher kilosu
nun tahmin bedeli 78 ku
ruş olup ilk teminat 3393 
liradır. Şartnamesi 226 ku
ruş mukabilinde komis
yondan alınabilir. İstekli
lerin ilk teminat mektup 
veya makbuz v-e 2490 sa 11-

h kanunun 2, 3 üncü mad
delerindeki vesikalarla bir
likte teklif mektuplarını i
ha1e saatinden bir saat ev
veline kadar Fındıklıda S :ı 
tmalma komsiyonuna ver
meleri. ( 5354) 

.. " 
Dahili 341 O ,. 4300 .. 

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

(238) (5464) 6999 
*4* 

Miktarı Tah. Bedeli İlk teminatı İhale tarihi Günü Saati 
Lira Lira 

Tarsus American College 
Amerikan Erkek Lisesi 

Tedrisat 1 Birinci Teşrinde başlar. 

Arpa 257000 15420 1157 1-10-935 Salı 16 

Tam devreli lise olduğu Kültür bakanlıQ'ınca tasdik edilmiştir 
Türkçe, lngilizce, Fransızca okunur. Ticaret dersleri vardır. 

Leyli ücret 220 lira, nehari Ucret 40 liradır 
Faı.la malumat için direktörlüge müracaat 

Kayıt muameleai yapılmaktadır. 

6617 

Kocaeli Kültür Direk
törlüğünden: 

ilimiz şehir ve köy okullannda 
1 -10 - 935 Sah günü derslere başla
nacağından bütün öğretmenlerin 
talimatnameye göre gününde va
zifeleri başında bulunmaları. (5607) 

' 

7103 

Orta, Doğu Avrupa 
Klağuzu 

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

koslovakya, Danzig, Estonya, Fenlandiya, ~u-
nanistan, Macaristan, Latvya, Liechtenstein, 
Litvanya, Polonya, Romanya, Türkiye ve Yu
goslavya hakkında malumatı 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 fay dalıdır. 

Klağuzu çıkaran : 
R. P. D. Stephen Taylar 

Klağlızu Basan : 
Xhe Central European Times 

Publishing Co. Ltd. 
Zurich 8. 

Akba ve Haşet kitap evlerinde satılır 
Fiyatı 250 kuruştur. 

Liman işleri Genel 
Direktörlüğünden: 

7092 

Galata rıhtımındaki demir parmaklıklar için 345 met
re murabbaı galvanize tel ile bu telleri kaplıyacak 612 
metre köşebend pazarlıkla satın alınacağından şartna
me ahkamr dairesinde şeraiti lazimeyi haiz olub temina
tı matlubeyi gösterenler pazarlıkla eksiltmeye girebi
leceklerdir. 

1 - İhale 17 Eylül 935 sah günü sabahı saat 10 da 
Liman hanındaki Genel Direktörlük Makamında top
lanacak Müdürler Encümeninde yapılacakdır. 

2 - Eksiltmeye girecekler yüzde 1 O nisbetinde te
minatı akçesi olan 42,5 lirayı veya bu mikdarda bir 
meblağı havi hükumetçe teminatları alınan bankaların 
birinden veya borsada mukayyet rayiç ve mahiyeti iti
barile kabul edilen eshamı ihale saatinden bir saat ev
vel Genel Direktörlük veznesine tevdi etmiş buluna
caklardır. 

3 - Bu baptaki şartname Levazım Şefliğinden ta-
lep olunacakdır. (5497) 1006 

Un 331000 39720 2979 1-10-935 ,, 11 
Yulaf 281000 22480 1686 1-10-935 ,, 15 
Kuru Ot 273000 16380 1229 1-10-935 ,, 14 

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

""''0 
~** 

l.ınsı lVl1Ktarı ı anmın 1lk temi-

Kilo bedeli natı İhale tarihi 
. 

Günü Saati 
Lira Lira Ku. 

Sabun 16525 5929 444 68 27-9-935 Cuma 11 

Yonca 479400 21573 1617 98 27-9-935 Cuma 15 

Kuru 

Kuru Ot 479400 19176 1438 20 27-9-935 Cuma 16 

Saman 637925 9569 1717 67 30-9-935 Pazartesi 10 

Sade yağ 20250 12657 949 22 30-9-935 ,, 15 

Yukarıda yazılı beş kalem erzak ve yem kapalı zarfla 
Erzincanda Tümen Satınalma Komisyonunda alına
cakdır. Şartnamesini bedelsiz Tümen SatınaJma Ko
misyonundan alınır. İsteklilerin Şartname ve kanuna 
Tevfikan yazacakları tekliflerini ihale saatlerinden bir 
saat evvel Komisyona vermeleri. ( 5 5 1 5) 1004 

• :ı. * 
Kırklarelinde 400 ton yu 

lafın kapalı zarfla ihalesi 
28-Eylül-935 cumartesi gü 
nü yapılacaktır. İstekliler 
teklif mektublaril~ anuni 
belgelerini ihale günü tel -
grafhane ayan saat 10 aka 
dar Komisyon reisine ver -
meli ve saat 11 de komis -
yonda bulunmalıdır. Yula -
fın tahmin edilen bir kilo fi
atr beş kuruşdur. İlk temina 
tı 1500 liradır. Sartnamesi 
Kırklareli Satınalma Ko -
misyonunda her gün görü -
lebilir. (243) (5513) 

7029 

* "" * 
Konyadaki Kurumların 

ihtiyaçları olan 600000 ki
lo Un kapalı zarfla eksilt
meye konulmuştur. Tah
min bedeli 43000 lira mu
vakkat teminatı 3150 lira
dır. İhalesi 27 Eylül 935 
cuma günii saat 14 de Kon
yada Kor Satın alma Ko
misyonunda yapılacaktır. 
Şartnamesini okumak iste
yenler resmi tatil günleri 
hariç olmak üzere her gün 
Komisyona müracaat ede
bilirler. İsteklilerin teklif 
mektuplarını ihale saatin
den bir saat evveline kadar 
Komisyonumuza tevdi et
meleri lazımdır. (223) 

(5375) 6851 

* ı:; * 
Ordu Sıhhi ihtiyacı için 

ve 11250 liralık teminat ve 
teklif mektublarile birlikde 
belli gün ve sqatinden en 
az bir saat evvel Ankara
cfa....M. M. Vekaleti Sahn 
Alma Komisyonuna ver
meleri. (165) (4822} 

6675 

* * * 
Kırklarelinde 2 5 ton sa-

de yağının kapalı zarfla i
halesi 2 O Eylül 9 3 5 cuma 
günü yapılacaktır. Eksilt
meye girmek isteyenler iha
le günü teklif mektubu ile 
kanuni vesikalarla telgraf
hane ayarı saat 15 e kadar 
Komisyon Reisliğine ver
meleri ve saat 16 da Ko
misyonda bulunmalıdır. 
Sade yağının tahmin edilen 
fiatı 78 kuruşdur. İlk te
minatı 1463 liradır. Şartna 
mesi Kırklareli Satınalma 
Komisyonunda her gün gö 
rülebilir. (213) (5281) 

6776 

*** Demirköyündeki kıt'atı 
için 13 O bin kilo sığır eti 1 
Teşrinievvel 935 salı günü 
saat 15 de Demirköyünde 
Satınalma Komisyonunca 
kapalı zarfla ahnacakdır. 
Muvakkat teminatı 2735 
liradır. Şartnamesi posta 
ücreti gönderildiği surette 
komisyonca gönderilecek
dir. İsteklilerin kanunda 
yazıla vesikalarla teklif 
mektublarını ihale saatin
den bir saat evvel komis
yona vermeleri. (241) 

(5514) 7003 

* * * 
Sivas Garnizonu için 

* * * Sivas Garnizonu ıçın 
450000 kilo arpa kapalı o
larak eksiltmeye konulmuş 
tur.Tutarı 31500 liradır.İlk 
teminatı 2362 lira 50 kuruş 
dur. Şartnan1esi Sivas Tüm 
Artırma Eksiltme- Komis
yonundadır. İhalesi 5 İlk 
teşrin 935 cumartesi saat 
11 de Sivasta yaprlacakdır. 
İsteklilerin ihale saatinden 
bir saat evveline kadar tek
lif mektublarım Sivas Tüm 
Artırma Eksiltme Komis
yonu Başkanlığına mak
buz karşılunnda vermeleri 

(261) (5636) 
• .y."' 

Kor merkez kıt'atı için 
400,000 kilo Buğday unu 
21-10-935 çarşamba günü 
saat 16 da ihalesi yapılmak 
iizcre kapalı zarfla eksilt
meye konmuştur. Şartna
mesi Levazım Amirliği Sa
tmalma Komisyonunda gö 
rülür. Muvakkat teminatı 

2850 liradır. Tahmin be
deli 38000 liradır. İstekli
lerin belli saatten bir saat 
evvel tekliflerini Bahkesir
dc Kor Satınalma Komis
yonuna vermeleri. (260) 

(5637) 

*** Gireson Garnizonu ihti
yacı için 200000 kilo ek
meklik un kapalı zarfla sa
tın alınacakdır. Tahmin be 
deli 28000 lin~dır. Şartna
mesi Gireson Alayı Satın
alma Komisyonundadır. 
İhalesi 14 Birinci Teşrin 
935 pazartesi günü saat 
15 dedir. Muvakkat temi
natı 2100 liradır. İstekli
ierin teminat mektublari
le birlikde ihale saatinden 
bir saat evvel Komisyona 
müracaat eylemeleri. 

(259) (5638) 
••• 

Vizenin 3 O O O kilo Revir 
koyun etine, Pınarhisarın 
2000 kilo Revir koyun eti
ne, Alpullunun 2500 kilo 
revir koyun etine yine istek 
li çıkmadığından bir ay pa
zarlığa konulmuştur. İlk 
pazarlığı 23 Eylül 935 pa
zartesi saat 14, 15, 16 da
dır. İsteklilerin Vize Satın
alma Komisyonuna gelme
leri. ( 258) ( 5639) 

*** 
237460 kilo arpaya is-

·-~ D r. H O R H O R U N i ~~· 
!Eminönü Valde Kıraathanesi yanında hastalarını kabul eder. Tel. 241311 

6624 

90 ila 105 aded hastane ça
dırı ile 5 ila 8 takım ameli
yat çadırları kapalı zarf 
usulile satın alınacakdır. İ
halesi 7 -1 0-9 3 5 pazartesi 
g- ün ü sa at 14,5 de
dir. Bedeli 200000 liradır. 
Teminatı muvakkatesi 
112 5 O liradır. Evsaf ve 
şartnamesini alnıak ve gör
mek isteyenler 1 O lira mu
kabilinde M. M. Vekaleti 
Satınalma Komisyonundan 
ahnacakdır. Eksiltmeye gi
receklerin 2490 sayılı ka
nunda gösterilen vesaikle 

250000 kilo Un kapalı 
olarak eksiltmeye konul
muşdur. Tutarı otuz beş 
bin ve ilk teminatı 2625 li
radır. Şartnamesi Sivas 
Tüm Satınalma Komisyo
nundadır. İhalesi 8 İlk 
Teşrin 935 salı günü saat 
15 de Sivas Tüm Artırma 
Eksiltme Komisyonunda 
yapılacakdır. İstekliler tek 

tekli gelmediğinden ikinci 
pazarlığı 28-9-935 cumar
tesi günü saat 11 re hıra 
kılmıştır. Şartnamesi es
kisi gibidir. Bir kilosunun 
muhammen bedeli 3 kuruş 
tur. İlk inanç parası 5 3 5 
liradır. Şartnamesini her 
istekli Corluda Satmalma 
Komisyonda okuyabilir. 

(257) (5640) 

6848 

Bütün dikim malzemesi 
ve kumaşı aynen verilm~k 

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

Tahmin bedeli 2 2 6 lira 
0lup il kteminatı 1 7 liradır. 
Dikmeğe talip olanların 
ilk teminat makbuzu veya 
mektuplariyle birlikte vak
ti muayyeninde Fındıklıda 
Satınalma k... ,, onuna 
gelmeleri. ( 5 4 5 2) 

6998 

• ı;: • 

Erzurumdaki kıt'at ihti
yacı için muhtelif No. larda 
8 5 aded Zonguldak tipi ma 
den Kömürü sobası açık 
eksiltme ile satın alınacak
dır. Tahmin edilen bedel 
2500 lira olub ihalesi 27 
Eylül 935 cuma günü saat 
15,30 dır. Şartnamesi Fın
dıklıda Satınalma Komis
yonunda görülebilir. 

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

7001 

* * • 
İstanbul Komu tal" lığr 

birlik1eri ihtiyacı için ay~ ı 
gün zarfında anbara tes. ııı 
edilmek şartile beş bin ki o 
toz şeker, 1 O O kilo çay, 
2400 kilo kesme makarna 
17-9-93 5 salı günü saat on 
birde 11 de pazarlıkla alı

nacakdır. Vermeğe talip o
lanların vakti muayyenin 
de Fındıklıda Satınalma 

Komisyonuna gelmeleri. 
(5611) 

*** 
Çatalca Müstahkem Mev-

ki Kıt'atı ihtiyacı için alı
nan 150 ton tüvenan kömü
rü komutanlıkça pahalı gö 
rüldüğünden Eksiltmesi 
23-9-935 pazartesi günü 
saat 15,30 dadır. Şartname 
si Fındıklıda Satınalma Ko 
misyonunda görülebilir. 
Tahmin edilen fiatı 2232 
lira olup ilk teminatı 168 li
radır. İ~teklilerin teminat 
makbuzlariyle birlikte v;:k
tinden evvel komisyoncl3 
hazır bulunmaları. ( 5S" 

Umumı •şnyat ve Yaı.ı ·~ •ı 
dürü: Etem izzet BENiCE ' 
r:ilik ve Matbaacılık f A Ş 

tanbul. Ankara cadcleı.i ı" 
Basıldı~ ver : TAN M :ı • 
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Eski Feyziati 
Boğaziçi Liseleri 

1111 1111•1111 •ıııı•ııııııııııııı•ıııı•ıııı•• ihtira il§nı 
Ciündüz 
ve yab 

Boğazi~inde Arnavutköyünde, Çifte Saraylarda 

Kız ve 
Erkek 

Kız ve erkek için ayrı bölüklerde kurulmuş, teşkilah tam ulusal bir müessesedir. 

Kayıt için hergün mektep yönetimine başvurulabilir. lstiyenlere tarifname gönderilir. 

:111 1111 1111 111111111•1111 1111 1111 Telefon : 36.210 1111111111•1111•111111111 1111•1111 111: 
7108 

• " Sefine şekili" hakkında istihsal 
olunan 21 Eylül 1927 günlemeç ve 

• 662 sayılı ihtira beratı bu defa mev
kii file konmak üzere ahere devril-

• ferağ veya icar edileceğinden talip 
- olanların Galata'da, İktisat hanında 

Robert Ferri'ye müracaatları ilan o
lunur. 6961 

r Geceli ve gUndUzlü 
Kız ve Erkek 1 

nişantaşında ~~~~~~~~~~~~~~~! 
Eski 

" FEYZiYE LiS Si 
Hasta Bakıcı 
Aranıyor 

Diplomalı, ikinci sınıf bir has 
ta bakıcı kadın aranıyor. İstek
liler Sirkecide Beşir Kemal ec
zahanesi sırasında Dişçi Bay 

" Türkiyenin en eski hususi lisesidir. Ana, İlk, Orta ve Lise kısımlan, Edebiyat ve fen bölükleri vardır 

Nersisi görsünler. 
Yetiştirdiği talebelerin muvaffakıyeti ve çok yüksek bir talım heyetine malikiyetile aevinç duyan 
müessese bir ecnebi lisanı Öğretmek için esaslı tedbirler almışbr. Talebe kaydına devam edilmektedir. . . il 7061 

Her gün müracaat edilebilir~e~tep tarifnamesi isteyınız Telefon: 4~039 _ ı~ ------------

6805 

Bayındırlık Fen Okulu Satınalma Komisyonundan: 
Cinsi Mikdan Tahmin bedeli İlk teminat Eksiltmenin Eksiltme şekli 

Yıka ttırılacak 
çamaşır 

Toz şeker 

Kok kömürü 

Tavuk ve hindi 
etleri 

6 kalem yaş mey
va ile karpuz, 
kavun 
Portakal 

Ekmek kadaifi 

57,000 

2,500 

40 

900 

2,900 
3,000 

150 . 
ile tel,Yassı kadaif
Ieri VJ! kuru ye
miş ile Güllaç 1,010 

Onbir kalem yaş 
ve kuru sebze 1,790 

parça 
Kilo 

Ton 

Kilo 

Kilo ) 
Aded) 

Çift 

' 
Kilo 

Kilo 

Li. Kr. Li. Kr. ünü Saatı 

1852 50 

656 25 

760 00 

510 00 

388 13 

244 60 

199 75 

138 94 24-9-935 14 Açık eksiltme 

49 22 24-9-935 14,30 " " 
5 7 00 24-9-935 15 ,, 

" 
38 25 24-9-935 15,30 " ti 

29 11 26-9-935 14 
" 

18 35 26-9-935 14,30 
" " 

14 98 26-9-935 15 
" 

,, 
Yukarıda yazılı çamaşır yıkatılması ve yiyeceklerin yanlarında yazılı gün ve 

saatlarda eksiltmeleri yapdacakdır. İlk teminatları hizalarında gösterilmişdir. 
Teminatların belli günden bir gün evvel Okuldan alınacak yazı ile Liseler 
Muhasebeciliği Veznesine yatırılması ve isteklilerin eksiltme için belli günlerde 
İstanbul Kiiltür 1\iüdürlüğü Binasında toplanacak Komisyona Ticaret Odası 
belgesi ile gelmeleri ve şartnameleri görmek üzere Arnavutköyünde Sarraf 
burnundaki Okula müracaatları ilan olunur. ( 5283) 6791 

Ademi iktidar 
ve 

ı Bel gevşekliğine 

HORMOBiN 
Tafsilat : Galata posta kutusu 

• 1255 ---· 
6808 

İstanbul Asliye Birinci Ticaret 

Mahkemesinden : 

Mimar Ziya tarafından Galatada 
Azap kapusunda Şükrü Zade Şükrü
nün .mağazasında mühendis Mes'ut 
oğlu Kemal ve Mimar hanı eski oda
cısı Cemal aleyhine 934-652 dosya 
numerosile açılan 658,3 7 liı:a alacak 
davasında asil borçlu Cemale dava 
edilen miktarın borcu olmadığına ve 
kefili bulunan Kemalede iş bu borcun 
500 lirasına kadar müteselsil kefil bu 
lunmadığına dair teklif ve mahkeme
cede tevcih olunan yemini eda et
mek üzere her borçlunun 14-10-935 
tarihine rastlayan pazartesi saat 14 
de mahkemeye gelmeleri tebliğ ye
rini tutmak üzere ilan olunur. 

(14508) 

Sultanahmed Birinci Sulh Hukuk 
Mahkemesinden : 

Müddei Holantsc Bank Oni N. V. 

m lstanbulda Kapalı çarşıda köse· 
lecilerde 27 Numaralı dükkanda mü
kim Zakar Balyan zimmetinde alaca
ğı olan 259 lira 54 kuruşun tahsiline 
dair Mahkemenin 35-1507 numara-

1 ~~~~~~~~~~~~~!!;;;;;;;;;;~~ıiıııiôöii;i~~~~~~~~~!!!!!!~~~~~~~~~· smda açtığı davanın cari muhakeme

• 

----
= -

İstanbul Gayrimübadiller Komisyonundan: 
D. No Semti ve mahallesi Sokağı Emlak No Cinsi ve hiasesi Hiaseye göre mu

hammen kıymeti 

2232 

2~89 

3542 

3641 

4087 

4803 

4943 

5816 

5835 

6123 

6275 

6471 

6801 

Bostancı Çatal- Alipaşa cad. E 15 Mü. ha- 181 metre arsa 200 açık arttırma 
çeşme 

Bostancı Çatal
çeşme 

Yeniköy 

rita 102 nın tamamı 

Çatalçe(nıe E 15 1ı ü ha- 198 metre arsa-

Çeşme 

rita 129 
6 

nın tamamı 

66 metre arsa
nın 1/2 Hıa 

120 

35 

Beyoğlu kurtuluş E. Korenti E. 26 Y. 22 Bağçeli ahşap ha- 450 

Beyoğlu kamer
hatun 

Arnavutköy 

Y. Al Damga 
Fesliyan E. 47 Y. 53 

Harameyn ve 30 
Balaş 

nenin tamamı 

Bağçeli kagir ha- 720 
nenin 4/5 hıs 

Bağçeli ahşap ha- 427 
nenin 14/20 Hia 

" 

" 

• 
Samatya imrahor İmrahor ead. 138 125 metre arsa- 1180 kapah zarf 

nın J8/21 his. 

Yen•köy lstefanos E. 11 Y. 15 34,50 metre ar- 50 Açık arttırma 
aanın tamamı 

Büyükdere Eüyükdere E 18 - 20 Ahşap dükkan üs- 54 
33.33/l tünde odalaran 3/40 His 

Knsımpaşn Ha- E İbrahimağa E 11 ve 11 Mü- Ahşap iki hane- 425 
" san Ef. Y. Cedıdıye kerrer Y. 1 - 9 neni 1/2 His 

lstnnbul Mnh- Çuhacı han E. ve Y. 24 Kagir dükkanan 500 ,, 
mudpaşa 30160 H s . 

" Büyük Reasam Bas- E. ve Y. 49 Kagir dükkanan 400 
Çarşı macı)ar Tamamı • 

Beyoğlu Ye- Nalbant E. 47 Y . 53 Ahşap hanenin 400 . ,, 
nişeh i r Tamamı 

Yukarıde evsafı yazılı gnyrımenkuller on gün müddetle aatışa çı4arılmıştır. İhaltlt"ri 30/9/935 
tarihine tesadüf eden pazar esi gilnü sut on dörttf'dır. Satış münhuıran gayrimübadil bonosiledir 

Tarihlerde Değişiklik 

• 
1 

sinde müddaaleyhin filhal ikamet
gahı meçhul bulunduğu mübaşiri

nin olbaptaki tebliğ ilmühalıerindeki 
musaddak meşruhatından anlaşılmış 
olmasına göre ilanen tebliğat icrası
na karar verilmiş bulunmasına bi
naen muhakemenin muallak bulun
duğu 9-10-935 çarşamba günü saat 
10,30 da Sultanahmed Birinci Sulh 
Hukuk Mahkemesinde hazır bulun
ması ve aksi takdirde muhakemesi
ne gıyaben bakılacağı ilan olunur. 

(14505) 

Yedinci İcra Memurluğundan : 

Mahcuz olup paraya çevrilmesine 

karar verilen ev eşyası 18-9-935 çar

şamba günü saat 13 den 14 de kadar 

birinci açık arttırma suretile Şişlide 

Cumuriyet mahallesinde Bilecik so

kağında 41 :mm aralı hanede paraya 

çevrileceğinden talip olanların ma-

hallinde hazır bulunacak memuruna 

müracaattan ilan olunur. (14504) 

Li •ııı:• 
il • 

BEYLERBEYi SARAYI 21 EylQI Cumartesi akşamı • T AKSiM BAHÇESi 23 Eyi Ol Pazarteşi. akşamı 
Beylerbeyi sarayı için Tophane raht mından her yarım saatte bir vapur kalkacaktır. Büyük muvaffakıyetlerle başlamış olan festivali 

görmezseniz yazık olur. Biletler her kesin iyi görebilmesi için mahduttur. Biletler için • 
• N A T T A A C E N T E L E R i N E 

1111\lllllllllmlllllllllllllll•llllllllll 1111• Galata-Saray ve Karaköy müracaat •ıııı•llllRlllllllll•llllllllllllllllllll•lll:ili 

Osmanlı 

-· Meşhur 1 

KALODERMA ı 
Tuvalet sabunu 

KALODERMA 
Tıraş sabunu 

Yeniden Türkiyeye geti· 
rilerek bütün ıtrıyat, tu· 
hafiye vesair başhca 

maAazalarda satlşa 
başlanmıştlr. 

Bankası 
T ürk An o n ı m Ş i r ket ı,. Tesis Tarihi : 1863 

Sermayesi: 10.000.000 lngiliz Lirası 
Türkiyenin başhc:a şehirlerile 

Paris, Marsilya, nis, Londra ve Man~esterde 

Mısır, Kıbrıs, Irak, Iran, Filistin ve Yunanistan'da 
şubeleri 

Yugoslavya, Romanya, Suriye ve Yuna-
nistanda Filyalleri vardır. 660C 

Her türlü Banka muameleleri yapar. 

Yüksek Ziraat Enstitüsü 
rektörlüğünden: 

Bu yıl Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsünün Ziraat, 
Baytar Fakültesine Kız ve Erkek ve Orman Fakültesine 
yalnız Erkek parasız Leyli paralı Leyli ve nihari talebe 
almacakdır. Enstitüye yazılabilmek için. aşağıdaki şart
lara uymak gereklidir. 

1 - Lise mezuniyet imtihanını vererek Bakaloryası .. 
nı yapmış veya Lise Olgunluk diplomasını almış olmak 
(Bakaloryasını yapmamış veya olgynluk diplomasını 
almamış Enstitüye alınamaz) ve Türk Tabiyetinde l5u
lunmak lazımdır. 

2 -İstanbul Üniversitesinin Fen Fakültesinden nak· 
len gc1ecek olanlar orada okudukları sömestrelerden, 
muvaffak olmuşlar ise, ikisi kabul edilerek Baytar, 
Ziraat ve Orman Fakültelerinin üçüncü sömestrelerine 
alınırlar. Ancak Baytar Fakültesine girenlerin bu Fa
kültenin birinci ve ikinci sömestrelerinde okunan Ana
tomi dersine de aynca devam etmeleri ve Ziraat Fakül
tesine girenlerin Ziraat stajını yapmaları gereklidir. 

3 - Enstitüye girecek talebenin yaşı 17 den aşağı 
ve 25 den yukan olamaz. Nihari talebe yüksek yaş 
kaydına bağlı değildir. 

4 - Parasız Leyli talebeden mesleklerinin lüzum 
gösterd.iği beden kabiliyeti ve sağlamlıkları hakkında 
tam teşekküllü bir hasta evi kurulunun raporu lazımdır. 

S - Enstitüye yazılan talebe iki ay içinde, yeniden 
sağlık ve sağlamlık · muayenesinden geçirilerek ertikle
rinin lüzum gösterdiği beden kabiliyetini gösteremeyen
lerin Enstitüden ilişiği kesilir. 

6 - Ziraat Fakültesine girecek talebe Ankarada Or
man Ç~ftliğinde 10 ay staj görmeğe mecburdurlar. 
Bu staj müddetince talebeye 30 lira aylık verilir. Yata
cak yer Çiftlik de parasız sağlanır. ( Stajiyer talebenin 
yemesi ve içmesi de Enstitüce sağlandığı takdirde ken
di] erine bu 3 O lira verilmez). 

7 - Parasız yatı talebesinden staj veya okuma dev
re~i içinde, sonradan meydana gelen mucbir haller dı
şında olmak iizere, kendiliğinden stajını veya okumasını 
bırakanlardan veya cezel olarak çıkarılanlardan Hüku
metçe yapılan masrafları ödeyecekleri hakkında verile
cek nümuneye göre N otelikden tasdikli bir kefaletname 
alınır. 

8 - Enstitüye girmek isteyenler yukarıda yazılı ra
poı dan başka nüfus kağıdını, aşı kaadmı, polis veya 
Urbaylardan alacakları Uzgidim . kağıdını, Orta mekteb 
ve liselerde görmüş oldukları süel dersler hakkındaki 
ebliyetnarneleri iliştirerek el yazıları ile yazacakları 
pullu bir dilekçe ile ve altı tane fotoğrafı ile birlikde 
doğ·ruca Ankarada Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlti
ğiine başvururlar. 

9 - Pulsuz olan ve 8 inci maddede yazılı kağıdların 
ilişik olmadığı dilekçeler gelmemiş sayılır. 

1 O - Vaktinde tam kağıtlarile başvuranlar arasın
dan kabul edilecek talebe diploma derecesine ve başvur· 
meı tarihlerine göre seçilirler. 

11 - Cevab isteyenler aynca pul göndermelidirler . 
12 - Başvurma zamanı Temmuzun on beşinci gü· 

ni.inden Eylülün 30 uncu günü akşamına kadardır • 
Bundan sonraki başvurmalar kabul edilmez. ( 1757 ) 

(4080) 6637 
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