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HARP CANI CALIYOR ! 
6 6 

eşler Kar rını Bildird·, k t ital anlar 
B Ka arı da K bul Etmivecekl r 

2 incide : Peyami Safa'nm fıkrası : 
" Bayrak sevgisi, bayrak 
bilgisi" - Orhan Selim'iıı 
fıkrası : ••Taksi ve hususi" 
-·Siz ne dersiniz? - Se
hir haberleri. , 

3 üncüde: Ankara haberleri - Ni
:zameddin Nazif'in yazısı : 
•·onur bahisleri " - Fe
lck'in fıkrası : "Bırakacak 
mı, bırakmıyacak mı ? " 

~ üncüde : Memlekette TAN - Sat
ranç. 

S incide : Son haber. 
6 menfa : Bedri Rahmi'nin yazısı : 

'' Reklam Londrada ve ts
tanbulda " - Sailık öiü
dü - S~vi~meler, evlenme
ier. 

7 incide : S p o r • 
8 incide : Dünya gazetelerine cöre 

hadiseler. 
9 ııncuda : Kazan Hanhfmm son gün

leri - Faydalı bilgiler -
Hikaye. 

Sömürgelerin 
Yeniden 
Paylaşılması 

Dünyanın Avrupa dışındaki 
Ülkeleri emperyalist Avrupa 
devletleri arasında paylaşılır
ken, ulusal birliğine kavuşmak
ta P"CÇ kalan iki devlet, Alma.il-
"' ...... q..., .. ...... J .... , ..., .... l:' ... J • .,,.!l.''ay i::L ~-

tırak edememi~ti. 
On Dokuzuncu Asrın sonun

cu yarımından sonra bu devlet
ler ulusal birliklerine kavuşup 
ta dünya müvazenesinde rol oy
namıya başladıktan ve bilhassa 
endüstrilerini inkişaf ettirdik
ten sonra Avrupa dışında ge
nişlemek sıyasasım gütmeğe 
başladılar. 

Bu siyasanın Genel Savaşa 
kadar inkişafı sömürgesiz ka
lan bu iki devleti hedeflerine u
laştırdığı iddia edilemez. İtalya 
Şimal ve Doğu Afrikasmda ba-
21 ülkeleri eline geçirmişti. Al
manya da Orta Afrikada yer
leşmiş ve Uzak Doğuda da a
yak basacak bir yer ele geçire
hilrnişti. Ancak Büyük Savaş 
ltalyaya dünya müvazenesin
deki siyasal ve ekonomik ağır- ı 
lığı nispetinde toprak kazan
dnmadı. 

Almanya ise, kırk yıl içinde 
kazandığından büsbütün mah
rum edildi. İngiltere ve Fransa 
gibi sömürge taksiminde aslan 

r Arkası 7 incide 1 
A. ŞUkrU ESMER 

Akdenizde 
Buldu. 

lngiliz Gemileri 140 Parçayı 
Fransızlar Ümidi Kestiler 

ltalyan askerlerile yüklü bir geminin Süveyg kanalından Habeş hududuna gidişi ve Mussolini'nin muhtelif 
nutuklarından alınmış, harp, şiddet, vait veya tehdit ifade eden ayrı ayrı manada pozları 

[ltalyan • Habef meıeleıinde va- banf yolile halli için ltalya ve Ha- ber Habeıiıtanın Uluslar Kurumu• 
2:İyet vahametini muhafaza etmek- beıi&tana yapılacak teklifleri tespit nan murakabesi altına alınarak Ha 
tedir. Cenevreden gelen haberlere etmiıtir. Bu tekliflerin escm hak· befistanda ekonomsal ve aoayal ba
na:ıı:aran Beıler Komiteıi meıelenin kında malumat verilmemekle bera- [Arkası 5 incide) 

TURK DiLi c l"I R v 
Sözliill GkıaJa _Q :a ayar ~ 

Çıkıyor KonuKrarımız 
-.- İzmitte 

lbrahim Necmi Dilmen 
Türk Dili Kurumu Genel Sekrete

ri İbrahim Necmi Dilmen klavuz, 
yazı diline giren kelimeler, büyük 
sözlük ilmiğ kısım için çalışmalar 
hakkında şu diyevde bulunmuştur: 

" Kurum klavuz için geçen ilk ka
nunun ortasından beri çah~ıyor. lı

[ Arkası 3 üncüde] 

Eskişehir, 18 (Ozel aytanmız bil
diriyor) - Kayseri bez kombinasının 
açrlış töreninde bulunan Ekonomi Ba
kanı Celil Bayarla Sovyet miS'llfirler 
ve diğer zevat, Ankara trenile gece 
saat birde buraya geldiler. 

lstasyonda ilbay Talat, Parti Baş
kanı Osman, lş Bankası direktörü 
~u.?t-ar, şeker endüstrisi genel direk· 
toru Kazım ve kalabalık bir halk ta· 
rafından karşılandılar. 
~konomi Bakanı ve misafirler ge~ 

ceyı vagonlarında geçirdiler. Sabah 
saat .?o.~uzda, hususi vagonla fabrika· 
~rn onune geldiler. Bir bölük asker, 
ılbayhk erkanı fabrika direktörü ve 
ileri memurla~ı misafirleri törenle 
karşıladılar. 

Direktör Kazım misafirleri aldr 
f~br~k~nın her tarafını ayrı ayn gez: 
dırdı, ıcap eden malümatı verdi. 

Saat yarımda şölen sofrasına otu• 
r~ldu. Herkes, _hilhar1l Sovyet misa• 
fırler pe~ neşelı idiler. Bütiin yüzler· 
den fabrıkada görülen intizamın ver• 
diği me~nuniyet okunuyordu. Sov
y~t he_y~tı ~rkanı fabrikayı çok beğen
dıklerını bırkaç defa tekrar ettiler. 
Yemeğin sonunda endüstri genel 

[Arkası 7 incide] 

En fMlyiik.. Türk k_oınbina~ının açıl~ft törenin~e b~l?nan lo.toğralçımızın aldığı resimler: ·H~yetin Kays;riye varııı, ~ Celil Bayar Kayserlilere 
_ Kp..):Hrı kombınası munasebetıle ckonoqu polıtıkamı~ı ı~ah ederken, Sov31et Büyiik Elçisi Karahan ve • Petkol )loldaş törende ••• 

Yunan Filosu Geliyor 
Misafirlerimiz için Karşılama Ve 

Kalma Programı Hazırlandı 

Dost Yunan hükumeti harp filosu
nun yarın limanımıza gelmesi beklen
mektedir. Yunan filosunun ziyareti 
dolayısile bir program yapılmıştır. 
Buna göre Yunan donanması 20 Ey
lül cuma günü saat 9 da İstanbul li-

·i 
' ;. 

manına gelerek demir ntacaktır. Mi • 
safir donanma tarafından şehir se -
lamlanacak ve şehirden top atılmak 
suretile mukabele edilecektir. Mecidi· 
ye kruvazöru dost Yunan donanma-

[ Arkası 3 üncüde] 

Bayan Af etin izmirde 
Bir Diyevi ı 

' 
·------------------.,_-----ıı GELlP GEÇMlŞ BUTON DE- . 
VlRLER VE MEDENlYETLER 

TURKUNDUR 

lzmir, 18 A.A. - Şehrimizde bu• 
lunmakta olan Türk Tarihi Araıtır· 
ma Kurumu onuruna uray tarafından 
verilen şölende asprbay ıu söylevi 
vermiştir: 

Sayın konuklarımız bayanlar, bay· 
lar, 

Her §eyden evvel bu ak an.!ki öle· 
mml onur verdi inizden dola~ si
ze te ekkUr etmek istenm. :Bfrtag 
gündenberi bölgemizin ayrı ayrı yer
lerinde birçok incelemeler yapan yük
sek heyetiniz lzmirimize bir bayram 
}'ÜZÜ verdi. Ve bizi de bu inceleme
lerin zevkine ortak etti. 

İmparatorluk tarihçesi ulusal ta • 
[Arkası 3 üncüde] 

Türk Tarih Kurulu llcinci Ba§kanı 
Bayan Alet 

TÜRKiYE EV KRALiÇESi 
TAN'IN Büyük 
Ev Kadını Mü
sabakası Ya
kında Başhyor 

. 
EV KRALi~ESi 

Müsabakamızın programını birkaç 
güne kadar ilan edeceğiz.Fakat şimdi 
den haber verelim ki müsabakamıza 
ev kadınlığının yalnız bir şubesinde, 
mesela yalnız ev tertibinde, yalnız 
dilci v~ A biçk~de! yalnız yemt'k pişir
mekte. ıl~h:·· ihtıs:ısı olanlar girebile
ceklerı gıbı, kendılerine güvenen kız. 
larrmız ~e. kadınlarımız hepsine bir
den de ıştırak edebilirler. Ayrı ayn 
şubelerde iyi derece kazananlara mü· 
kafatlar vereceğimiz gibi hepsinde 
muvaffak olarak birinci dereceyi ka-

EV 

... 

" 
zanana da büyük mükafattan başka 
" TORKlYE EV KRALlÇESl ,. 
unvanı vereceğiz. 

Maksadımız genç kızlarımız· 
da ve kadınlarımızda yuva aş -
kmı, ev ve elişleri alakasını ar
tırarak aile müessesesini kuv -
vetlendinnektir. 
Şimdilik kız ve kadın okuyucularımı 

zın hazırlanmalarını ve arkadaş1arını 
da teşvik etmelerini bekleriz. Çünkü 
müsabakamız çok canlı, aHikah ve 
faydalı olacak, iştirak edenlerden bir
çoklarına hediyeler ve mükafatlar ka· 
zandıracaktır. 

I 



, -:=:===================================================TAN========================================-====== 19 - 9 - 935 - --: 

DljSlJNDtJKC J; 
BAYRAK 
BAYRAK 

SEVGiSi, 
BiLGiSi 

1zmirden aldığım M. Ali Se -
ğenoğlu imzalı bir mektupta 
Türk bayrağına kaqı gösteri -
len birkaç saygısızlık vak'ası, 
temkinli bir üsluba ıannmıı hak 
lı bir teessürle bildiriliyor: Bal 
kan güreşlerinin duvar ilanla -
rında Türk hayratı Alfabe sıra
sile en aş~ğı konmuı; bu sıraya 
ancak ecnebi devletlerin bay -
raklan için riayet edilmek ve 
Türk bayrağı başta gösteril -
mek lazım geldiğini haber ve -
ren okuyucumuz, İzmir panayı
rında da komşu bir devletin bay 
rağını bizim bayrağımızın üstü
ne asmak suretile gösterdiği 
saygısızlıktan da pek haklı ola
rak şikayetçidir. Keza lzmirde 
baştercümanı, tanınmış yüksek 
bir münevver olan bir konsolos 
hane kapısındaki levhada türk
çenin alta yazılmıı olması da 
okuyucumuzda ayni neviden 
milli bir teeuür uyandırmış. 

Bunlara ben de Türk hayra· 
ğmı süs için gelişigüzel her ye
re, karakol duvarlarında yan · 
gın tulwnl>alannm iUtUne, tah -
tapcfdelere, sandıklara, bay -
rak mefhumunun layık olduğu 
yükıeklürten aşağılarda, türlü 
vaziyette asan vatandaşlarımı · 
zın !üpheıiz hiçbir kaıit ile de
ğil, masum bir bilgisizlikle yap 
tıklan saygısızhklan ilave ede
ceğim. 

Biçimi, ölçüsü, asılacak yeri 
usule ve merasime tabi olan 
bayrak hakkında, bence, say • 
ğmWJdan ziyade bilgimiz kıttır. 
Bu noktada müballtsızlığı gö -
rülen evlere, dükkinlara, müee 
seaelere her vatand .. vakarlı ve 
iyi istekli bir dille, nazik bir ih
tarda bulmıuraa, bilmeksizin 
yapılan hataların hemen düzel
tileceiinden eminim. Hepimiz 
takdir etmeliyiz ki, bayrak AY 
gııı ve sevgwi elvermez, bir mil 
Jetin bütün terefini aembolize 
eden bu mevzu• ~ya dütm,e 
mek için bhu .. yl:jııiktıapll de 
t'aiiinclır. 

Peyami SAFA 

itfaiyenin 13 anca 
Ylldönümü 
İstanbul itfaiyesinin 13 üncü yıl· 

dönümü hazırlıklarına devam edil • 
mektedir. Fatihte itf~ye ırupunun 
önüne 500 ki,Uilc bir tribün hanrlan· 
maktadır. Tören gündüz ve ~ece ol • 
mak üzere iki kısma ayrılmıştır. Gün 
cıüz töreninde çarpfa atlama, isti -
natsız merdiven kurma ve yangın sön 
dürme gösterileri yapılacak. cece tö
reninde de ineesaz, ortaoyunu, ve ti
yatro bulunacaktır. Gece terıliğinde 
herkes bulunabilecektir. ltfai,e mü· 
zesinin önüne bir teref anıtı dikil
DÜ§tir. 

16 kaçakçı lhtlaa• mah
kemesine verlldl 

Dün, 9 uncu ihtiau mahkemesine 
16 kaçakçılık suçluau nrilmittir. 

Bunludan beti eroin, on biri de es· 
rar ve aicAN kllıdı kaçakçıudır. Suç 
lulardan bir kıammJn Dk aorplMI ya• 
pılımı, pıbitlerin dinlenmesi için d• 
ruşmalan bqka cttne bırakılmqtır. 

No. JJ 

Cumbadan 
Rumbaya! 

Server BEDi 

- Senin hiç reamin .. r mı Cemile? 
Bu sual km ııçratmıttı. Yatapı 

kinde dofrulmeık istiyordu. Bir Ud 
hamle yaptı, muvaffak olamadı ve ı.. 
'ı düstü.Selim onun fotoğrafı aradıtı 
nı anlamııtı fakat bilmemulilrten ıe
lerek onun 'açılan arkasını ih'terken: 

- Ne var? Diyordu, aıkıldm mıl 
Neye öyle birdenbire kalktın? 

Cemile ıözlerini yine yarı ıllze -
rek Selime baktı ve ıabmetli bir ıea
le 10rdu: 

- Resmimi ne yapacakun? 
- İstiyorum, her ..man yanımda 

b'1lunmaanu iati10nam. 
Cemile bafllU dotruıttu ve cüzleri

ni açarak, bümmadua parlıyan bakıt 
'.arla sordu: 

- Kim o ıisin mektepteki Jm? 
- Hanıi Jaz? 
- Hani bir kız val'JIUt ••. Seviyor -

enıt birini ••. 
- Evet? 
- Kim o kız? 
- Bir im .•. Hukuktan. .. Niçin sor ._, 

Kasımpat•, Bakır· 
k6y Ortaokul 
istiyor 
Şch.rim~deki bütün lise ve orta o

kul direktörleri dün telefonla kültUr 
clirekt6dliğüııe satrılmqtır. Oğledcn 
sonra kültür direktörllnUn ba'lcanh • 
ğında genel bir toplantı yapılmıştır. 
Bu toplantıda bilhaua açıkta kalan 
talebenin yerlqtirilmeli ifi görütül • 
müş ve bu hususta Bakanın baıkan
lıiında y~pılan 'toplantılarda almen 
tedbirler direktörlere bildirilınİftir. 
Eu arada muhtelif kültür itlerine ve 
talebe durumlarına da temu edil
miftir. 

Bu yıl Uıküdar orta okulunun ta· 
lebeai de çoğalmıı ve 1000 i bulmu~· 
tur. Bu okula yeni yanlan talebenın 
bir kısmı Haydarpap lisesine ıönde
rilerek ımıflardaki kalabalıim önü
ne ceçilecektir. 

Dlter taraftan Kaıımpap ve Ba • 
Jarköyde de orta okul çalına gelmiı 
bulunan talebenin durumu da pek na
zik bir tekil almıttır. Evvelce bura -
larda orta okul açılması takarrür et· 
mit ise de sonradan bina Ye muallim 
bulUNIDlm.tk yi.bünden &eri blmıt· 
tır. 

Bakırköyünde de Kasımpaşada da 
birer orta okul açmak zaruridir. Ka
sunpap.daki fakir aile çocuklan ti E
yübe veya Ortaköydeki Kabetaı lise· 
sine &itmek vaziyetinde kalmaktadır· 
lar .Diğer taraftan Yeşilköy,Orhaniye 
ve Bakırköyilnde ilk okulu bitirip or
ta okul çağına ıelmit 767 talebe bu· 
&ün okulsuz bulunmaktadırlar. 

Şimdiye kadar da birçok Türk ço
cukları Balmköyündeki Ermeni lise• 
sinde ve paıw ile okumak mecburiye
tinde kalmıJlardır. Bunlar aruında 
bütçesi müsait olan aileler de çocuk
lannı latanbula ıöndennekteclirler. 

Balarköy ye clvarmda tam tqld· 
latlı dlSrt ilk okul vardır. Bunlarda 
halen 2500 çocuk okumaktadır. Bu 
sebeple ıelecek yıl orta okul çağına 
gelen çocukların adedi çoğalacaktır. 
Bütün bunlaf öneı:nle ıözönünde tu
tularak son bir inceleme yapıldıktan 
sonra BakırköyUnde de bir orta okul 
açılıp açılmaması bt'i bir karara bal 
laucaktır. 

Muammer Eriş geldi 
İş Bankası Genel Direktörü 

Muammer Eriş dün Ankaradan 
~ ,.r;~mi~~~~r 
Eriş bankama buradakı işletıle 
meıgul olacak ve birkaç gün 
sonra Ankaraya dönecektir. 

Mezbahadan vergi isteniyor 
Belediyenin Karaağaç mezbabaım· 

daki soğuk baYa depolan için maliye 
Jrazanç vergisi istemi! ve yapılan he· 
up sonunda taaa verpnin 200 bia li
ra tuttuğu anlatılnuıtrr. Vercl ta • 
hakkuk ettirilmit. Fakat tetkik itiraz 
komisyonu yaptığı incelemeler sonu
cunda mezbahalardan vergi alınamı
yaeağıru ileri sürerek itiraz etmi§tir. 
Bunun üzerine maliye Şurayı dev· 
lete mttrac:ut ederek bir dava açımı· 
tır. 

Yalova gezmesi 
Balkan festi valinin dünkü beşinci 

ıUni Yalova gezisile ıepiftir. Bel· 
kanlı miaafirler abü sekisi on bette 
Yalovaya hareket etmişlerdir. Oğle • 
dea aoıua kaplıcalar ıedlmlt ve ak· 
ıam 8zeri a9det ediJmi,tir. 

Bugün gruplar akşama kadar ser· 
beat kalacaklar, 18,30 da milli kıya
fetleriJe Galataaanııy lisesinde topla
nacaklardır. Buradan Taksime kadar 
bir fener alayı yapılacaktır. 

- Kimi seviyor? 
- Niçin ıordun? 
..- NiçiR cevap vermiyonun? 
- Tuhaf ... Nud batırladılma tat· 

tım. 

-Cevap'QNllM ... 
- Bizden_ Mı& seviyor. leviıi· 

yorlar. 
Cemile cös bebeklerini hayret ve

rici bir dikkatle .... fipbe dolu ba
kıılannı Selimin at J ı;t:mc dllanitti. 

Genç talebe lcat'U* '" omuzları
nı bir tek refleks hareketle kaldıra -
rak: 

- Ne var? Dedi, nisin IOtuyor -
ıun? 

Cemile batını yastığa bıra~tt. 
YbUnde sevince benzer bır ÇOdl 

me -nrdı. Gaa kapaklan deruni bir 
haan örtmek ister gibi dilstU. Bu se
fer Cemile Selimin parmaldanm kuv· 
vetle •knııttı. 
A~ ayak aealeri geliyordu. 
Selbn JÜdntl buru9turarak: 
- E)'fth, dedi, pliyorlar ..• 
Cemile de "91ntl buruıturmuıtu. 

Birdenbire ,...._. agtı: 
- Gece onlu ,.ttıktan sonra gel f 

dedi. 
- Gizlice mil 
- Evet. 
Aıiye Hanımla Şahinde içeri cir -

dikleri zaman Selim onlara doğru yü 
riiyerek: 

- lliç iyi ıeldi, Cemile Banan 

Ne Dersiniz? 
GRAMER VE ÇOCUKLAR 

lllı ve ortaolrullarda olrutula- ı öiretmenlerim~, ellerinde hiçbir 
cak gramer lritaplannın bu yıl i- lritap olmadıiı halde, çocuklara 
sin liatecl•n lralclınlclaiını 6iliyo. nuıl pa,,..r öirwtecelaler1 
ru.ı;. Oğrlltmenlerin, 6J'Glfter eler· ı V erilec:ela di,..lıtillerden 6ohao
ıini, talehye, not tattanncdr ıu- lunuyor. FaJcot •a "ir•lttiller bü
retile belletecelderİ ıöyleniyor. tün öğretmenler ayni lıabiliyette 

Oa Türk dillinin, grameri he- bulwanuulıkları için, telakkiye, 
nüa hıuırlanmadıiına göre, öğret- bilgiye göre deiifik suretle tef
rnenler, bunu gelifi gü.ı;el not et· sir edilec:eiine fÜphe yoktur. Bu 
tirec:ekler, demektir. takdirde iae gramer Jerderinclen 

Gramerin liateden çıkarılmaaı bir ıene müddetle, talebe için 'hiç 
özdile uynuyan kaideleri, çocuk- bir İltifacle beklememek laaımclır. 
lara belletmemİf olmamak içindi. B~ böyle düıünüyorua. 
Henüa yeni kaideleri, bilmiyen Siz ne dersiniz ? 

Kültür Bakanının 
Tetkikleri 

Kültür Bakam Saffet Arıkan tet· 
lüklerine devam etmektedir. Bakan 
<\,ün de Killttır direlttörlüğüne ıelmiı 
ve batbnlılntda bir toplantı yapıl
rntftır. Bu toplantlda muhtelif kültür 
itleri etrafında &örilfillmüttür. Ba -
kıan bugünlerde Univeniteye cidecek 
ve incelemelerini bir iki cünde sonuç
landırarak, allkadarlara gereken di
rektifleri verdikten aonra Ankaraya 
dönecektir. 

Tramuay tlrketinln borcu 
Tramvay Sosyeteli hülnUnete borç

lu olduğu bir milyon yedi yüz bin 
lirayı ödemek bere flmdiye kadar 31 
martta 300 bin, 8 apatoata 350 bin 
•e 31 ağuatoeta da 30 bin olmak be· 
re 680 bin lira •ermiftir. Solyete 30 
Eylulde de 20 bin liM verecek ve bun 
dan sonra her ay 20 bin lira vererek 
borcunu adcyecektir. 

Avrupaya gönderi:ecek 
talebe 

Bu yıl Univenitenin muhtelif fa· 
küJtelerinden Avrupaya ıönderilmeai 
kararlattml•n 23 talebe için. kayıt 
müddeti bu ayın aonund<ı bitmekte • 
dir. Şimdiye kadar epey müracaıııt ol· 
muttur. TeıriJlievvel içinde de tale
benin seçme imtihanı yapılacaktır. 

DarJlşşaiilkalllana elbi-. 
-'P.!9~' 'lllgff~'~ ~ 

DarUıtafaka Lisesi 
t a 1 e b e 1 e r l ı i m d i y e ka
dar yCfilli aiyabb resmi bir elbise gi
yiyorlardı. KWtilr Büanlıpca bu 
elbi.elerin deilttirilmeai llııl'ldaınııt 
ve bu, okul idareline bildirilmiıtir. 
Talebenin yeni elbileleri clUs liyah o
lacaktır. 

Cumhuriyet Genoler mah
feli o•lltıyor 

Son yeniliklere cöre deiiıttrilen 
ve daha modem bir ıekle ıetirUmeai 
için çalqılan Cumuriyet Gençler mah 
feli sahnesi tamir ve iliveleri bitlril
mittir. 

Sahne, pek mükemmel bir halt ıe
tirilmiı, otomatik fonlar yapılmlf, 
bilhuaa elektrik teaiaatı ı.mamen ye
nilCftirilmittir. Ayrıca aanatklrlann 
makyaj yapabilmeleri için lahneye 
makyaj kabineleri ilive olunmuıtur. 

Mahf el ıençleri Birincitqrinin ilk 
yedi cilıiü içinde ıazetecilere ve ... 
nat mensuplanna büyük bir tölen ve
recektir. Şölende birer piyet ve ko • 
medi temsil olumc:al:, aynca bir koro 
heyeti tarafından konacr verilecektir. 

çıldıf Dedi. 
Aliye Hannn Selime tefekkür etti 

ve Seliın dıJen ~ toma: 
- Bu çocutun Mil ..... Pdl • 

yor! Dedi. 
Sonra Cemilenin ı.... eUnl u,. 

du: 
- Oh oh, dedi, sahi fark var biraz. 

Biraz değil adamakıllı .. Utütmü,sün, 
btlli. Kimbilir nerelerde dolaıtm. 
Son zamanlarda aana bir hal oldu za. 

Telefon idaressne 
Verilecek yeni şekil 

Yeni btanbul telefon yönetgeai, 
muvakakt yönetim kurulu çalıtmala· 
rını sürdürmektedir. Yönetim kuru
lun ödevi henüz bitmit değildir. Bu 
çalıımalann daha bir müddet uzaya
cağı sanıları kuvvetlidir. 

Yönetim kurul, bugünlerde yönet
ıenin çalı,ma tekilleri ile tesisat üze
rinde incelemeler yapmaktadır. Kuru
lun henüz iti bitmemit olduğ için 
yönetce direktörlüğüne kesin olarak 
kimin getirileceği bilinmemektedir. 
Bununla beraber, yönetıeyi kuran 
ve EylUIUn başındanberi idari ifler 
üzerinde• çalışan timdiki yönetim ku· 
rulu batkanı Kadrinin bu direktörlü· 
ğe atanacağı umulmaktadır. Şube di· 
rektörliilJlerine kimlerin getirileceği 
hakkında Bayındırlık Bakanhiı be -
nb bir bildirikte bulunmamqtır. 

OirenclittmUe ıöre, telefon tesiaa 
tında asrın ihti!ô1ırJarına uycun bir
çok teknik ye ler yapılacaktJr. 
Bu arada bilhuu, muhabere merkez• 
lerine sesi kuvvetlendirici araçların 
da ekleneceği ıöylenmektedir. Yöne
tim kurulun tesbit ettiği program bü 
tün yenileıtirme itlerinde 'özönün • 
de bulundurulacaktır. 

Şirketi Hayriye iki vapur 
yapbracak 

Dün bir gazetede Birincite§rinin 

•:J.ilh~rketi J!~tfrllr~I! 
rife tatbik edeceği yazılırdı. 

Bu meaele üzerinde fikrini öğren • 
mek iıtediğimi;t Şirketi Hayriye di -
rektörü Yusuf Ziya bize demittir ki: 

"- Bu mesele üzerinde ne alın

nuı bir kararımız, ne de bazı taaav
vurlanmu vardır. Şimdilik böyle ten
zilitb bir tarife dütünmilyoruz.,. 

Haber verilditine cöre, sosyete ih
tiyacı olan iki vapuru latanbulda ken
di fıaıbrikuında yaptırabilmek için 
tetkikler yapmaktadır. Vapurların 
timdikilerden daha modem ve asri 
ihtiyaçlan kartılayacak şekilde olması 
temin olunacaktır. 

Almanyadan getlrl'.en 
merinoaıar 

Almanyad&n ıetiriJen Merinos ko
yunlumı muayene etmek üzere ıeh
rimize gelen Tarım Bakanlığı Tavuk· 
çuluk enıtitüıU direktörü Kadri, zo
gotelmi koyun tubeıi direktörü Na
zım ve Karacabey harası Merinos ye 
ti,tirme çiftliği koyun miltehauıaı SU 
leyman, koyunla~ üzerindeki tetkikle
rini bitirmiflerdır. Hazırladıklan ra
por Tuun Ba.kanlıima ciinderllecek
tir. 

ten. Abp batım plap ıidiyonun. 
inil bir soluk 1maktı. 
Bbu sonra Şehinde hutamn çor· 

baamı ıetlrmittL Kıs bunu ittahJa 
içti. Sonra bapm yutıta bırakarak: 

- Uykum pliyor, dedi. 
Yalan söylüyordu. 
llive etti: 
- Siz de gidip yatın artık •.. 
- Şu mUsbilini de verelim dt-•.• 
- Müshil filin istemem. Jvneıiyo· 

KUÇUK HABERLER 
• Eczacı mektebine profesör Bu

dendorf un getirilmeıi kararla§tırılmıt 
tır. Bu sebeple yakında profesörle bır 
mukavele yapılacaktır. Bu mukavele
ye göre profesör beraberinde bir yar
dımcı da ıetirebilecektir. 

• Tatbilc edilmekte olan tramvay 
tarifesinin üç ay daha uzatılması ka
rarlattırılmıqtır. Uç ay ıonra tekrar 
toplanacak olan komisyon yeni tari· 
feyi tespit edecek ve Bayındırlık Ba
kanlığına gönderecektir. 

• Şehir tiyatrosu 1 Teşrinievvelde 
temsillere başlayacaktır. Tiyatroda 
provalar başlamıştır. 

• lstanbulda bulunmakta ol:ın ltal 
van muharrirlerinden Luciano Ma
purgo dün akşam Casa d'Italia'da "I
talyada dini ırklar ve adetler., mev
zuu üzerinde bir konfcrana vermiş -
tir. 

• Fransanın Bükreş hava ateşesi 
kumandan Beaune cezinti maksadile 
ıehrimize gelmiftir. 

• Kahire elçimiz Şevki Iskenderi
ye tarikile Kabireye &itmiıtir. 

• Çocuk Eıirceme Kurumu Anne· 
ler birliği dün toplanarak Cwnuriyet 
bayramında fakir çocuklara yapılacak 
yardım i'lerini cörGtmüt. bazı ka -
rarlar verilmittfr• Bu sene geçen se
neye nazaran daha ıemt tertibat alı
nacaktır. Bu yıl 600 çocufun siydi • 
rilmeaine çalıplacaktır. 

• Atinada Biriodtqrin içinde top
lanacak olan çocuk koncreaine Ço -
cuk Eairgeme Kurumu namına doktor 
İhsan Sami ve doktor Salim Ahmet 
iftirak edeceklerdir. 

• Baytar Genel direktöril Sabri 
dUn Ankaraya ıitmiftir. 

• Villyet hususi idare baytarlığı· 
na eıki baytıll'lardan HUanU tayin e
dilmittir. 

• Kuılay Kurumu, EyUp verem 
dispanaeri için kereıte teberru eden 
tıecimen Muatafa]19 tetekUr etmekte:· 
dir. 

Derbendde yine orman 
yangını 

Dün, Derbend civannda bir orman 
yangını daha olmut. fakat civardan 
yetişen köylü ve jandannalann yar
dımlarile fazla büyümeden aöndUrW
müştür. Yanan saha, büyUk değildir. 
Ormanın. oradan ıeçen bir yolcunun 
ı;;;.mın.:ryıAaann.-ıttfakitiöi"'dcı .. 
rlhteıt\w& kttldir: 

Üniversitenin yeni yll 
mezunları 

Universitenin muhtelif fakültele • 
rinden haziran devresinde 313 talebe 
mezun olmuıtur. Bunun yetmiı üçü 
hukuk, ellisi sivil doktor, yirmi yedi
~i aakeri doktor, altrmıı diıçl, yirmi 
aekizi edebiyat, yirmi yedisi fen ve o
tuz sekizi de eczacıdan mezun ol • 
mutludır. Bu fakWtelerden ikmale 
kalan talebe çoktur. Bilhassa fen fa
kiılteainde talebenin yarwndan çofu 
haziran devresinde muvaffak olama • 
mıştır. Mesunlann pnel topluluğu ik 
mal imtibaalahndaıi sonra belli ola • 
~aktır. 

Evlc.t genel dlrektllrD 
Buraldan geldi 

Evkaf genel direktörü Fahri Kiper 
dün sabah Bursadan şehrimi:ı:e gel • 
miştir. Bursa kaplıçaıan 10Syetesinin 
yıllık toplantısında bulunan cenel di
rektör, evkafta yapılacak nlahat ra
porlarını Batbakanhp ıunmuttur. 
verilen karara care, vakıf paralar f. 
dareıi bucUnkB naiyetlnde bırakıla
caktır. 

rum ben. 
- Olmaz. 
- latemem . 
- inadın kurusun. 
Anneti Cemileyi iyice örttü. Lam

bayı üflemek için kn.,,u.,1a dotru p 
diyordu: 

Cemile tordu: 
- Kibrit ...- m 111? Gece bel-

ki blkanm. 
-Var. 
Aıiye Hapım limbayı aöndUrdU, 

bOyUk imiyle beraber odadan çıktı. 
Cemileniıi uykusu hiç yoktu. Ken

dtlinl çok canb ve iyi blnediyordu. 
Kulağını evin içindeki en kUçUk ses
lere vererek Selimi bekledL Ilkönce 
bıı:ibirinden bet on dakika falda ile 
iki oda kapıamm bpandılma duy· 
muıtu. Annesile ablasının odalarına 
çtkildiklerini Jnladı. Onlar erken ya· 
tar ve yatar yatmu uyurlar, çUnktı 
çok erken kalkarlardı. Yalım. Seli
min yulaanya eınnlyede çıbbilmul 
için onların bu Adetlerini Gtrenmlt. 
clmau lbımdı. .• Yona onlann uyu
duldanna emin olmak için futa bek· 
lemeai ve Cemileyi fula bekletmnl 
icap edecek. 

Nitekim de öyle oldu. Aliye Ha
nımla Şahinde yattıktan belki bir •
at sonra Cemile merdivende bir pıtır
dı duydu. Bu kedi basışından da da
ha hafif bir sesti. Cemile Selimin aa
aiz yüriimekteki marifetini beleniyor 

BUDAB~ND~N 
TAKSi VE HUSUSi 

Bir arkadaşım kalbin.den ağır 
hastaydı. İstanbulda bir bilgin 
doktora götürmemizi söyledi
ler. Bizim oradan bir taksiye 
attık, vapura getirdik. Vapur, 
tıngır mıngır yol alıp köprüye 
yanaştı. Koluna girdim, dışarı 
çıktık. 

- Sen şurada biraz bekle de
dim, ben şu köşeden bir taksi 
getireyim. 

O, "olur" dedi. Ben köprünün 
yanında bilmem hangi bankanın 
yan sokağında nöbet bckliyen 
taksilere gittim. En önde dura
nına: 

- Şuradan, Kadıköy iskelesi
nin önüne açılan merdivenin 
önünde bir dakika bekliyeceksi
niz, oradan bir hasta alrp lstan
bula gideceğiz, dedim. 

Taksinin şoförü boynunu bük· 
tü: 

- Olamaz, dedi. 
- Ne olamaz? Nasıl olamaz? 

dedim. 
- Köprünün üstünde Kadı

köy iskelesi merdivenine yana
şıp bekliyemem. Yasaktır, de· 
di. 

- İyi ama; dedim, hastayı bu 
raya kadar yürütemem. 

Şoför yine boynunu büktü: 
"O yürümezse, ben de yüriye
mem, ne yapayım?" der gibi yü
züıne baktı. 

Şaşırdım. Ne haltedeceğimi 
bilmez bir halde ters yüzü dön
düm. Bir de baktım ki, taksi
nin yanaşması ve bir iki dakika 
beklemesi yasak~yerde, ar-
ka arkaya üc; o duruyor. 
İkisinin içinde ~la; var. Bir 
tanesi bir spor 6ttiidobıli ve 
içinde şoförü bile yok. Yine terı 
yüzü döndüm. Doğru bbun tak
siye. Şoföre adeta kıı"' bir 
sesle: 

- Atkolsun, dedim. Beni at• 
lattm. 

- Neden? dedi. 
- Neden olacak, dedim. Se-

!!!.e.l:a!ak de_di4!n xer~e üç oto
Şoför gülçlij. 
- Neye güldün? dedim. 
- Onlar hususi, dedi. Husu-

silerle biz bir olabilir miyiz? 
Hususi istediği yere yanaşır, di
lediği yerde saatlerce durur .. 

Tekrar ters yüzü dönüp has
ta arkada§ı ahlata ohlata tak • 
si nöbet yerine getirirken hu • 
susi otomobillerle taksiler ara
sındaki bu imtiyaz aynlığına 
şaşmadım. 

Orhan SELiM 

Tapu ve kadastro okulunda 
daralar batl•dı 

Tapu ve kadastro meai .ulunun 
ikinci sınıfı 16 Eylulden ltitlren ıeh· 
rimizde derslere başlamıttır. OkulÜn 
birinci anuf için genel direktörlük 35 
memur talebenin okula celecetini bil· 
dirmiftir. 

Aynca lise ve orta mektep mezun• 
larmdan da 65 kiti mektebe müra~· 
at etmiıtir. Mektep idareıi birinci 
sınıf için 85 talebelik yer lıurrlamıt
br. 

du. Nihayet oda kapısı hafifçe gıcır· 
dadı. Biraz sonra Selimin çok yalan· 
dan celen alçak aeıi: 

- Terliklerim elimde ıeldim. P'a· 
kat idare söndü. Karanlıkta bldım. 

Cemile konaolun UstUnde kibrit ol 
dntunu söyledi. 

Seliın kibrit kutuaunu bulmuıtu. 
fakat Dk muayenede mırıldandı: 

- Eyvah. •• Kutu bot 1 
-Bot mu? 
- Bot- Gidip timdi kibrit ıetir • 

me1r ??JEbuJd ben aptıda!l bu-
raya b tU çıkarmamak için 
belki on dakikada ıeldim. Menli 
venler çok pardıyor. 

- Dur ayleyae. Gitme. Karanlıkta 
konu .. lım. Daha iyi. 
~ karyolaya yaklattJ: 
- Bunda bir aandalya vardı, dt

dL 
- Annem lraldırdı. Yatatm lmlt

rma otar. 
J&talnt lrenanna oturdu. Bir 
ı11U1tular. Seliın eHnf lmın 

11111111111 .• ruyorum laıW'ak IDr. ence 
koyduktan 80IU'a, baflf do • 

)'ildntl bularak sordu: 
nuılam1 

- Daha lyfceyfm. Col: açıldım. 
Biraz hararetim var amma ••• 

- Geçer tabii. 
(Arkası vaı 1 
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K~çakçıhğa Karşı Nerdôs K:;J~;
Cıvarında Yapılan Tarama Esaslı Tedbir 

Van, 18 (Ozel aytarımız bildiriyor) - Birçok kaçakçılık ha -
<liselerine merkez olan Nerdos mıntakasmda büyük bir jandar
ma müfrezesi taraf mdan esaslı bir tarama yapılmış, kaçakçılık 
yolları emniyet altına alınmıştır. Kaçakçılık vak'alan geçen 
yıllara nazaran yüzde 50 nisbetinde azalmıştır. 

ıKöylüye Toprak Dağıtıhyor 
Aydın 18, (Özel aytarımız bildiriyor) - llbay Ozdemir Gün

day, ilçe ve kamunlarda yaptığı tetkik gezisini bitirmek üzere
dir. 1ki gün önce Sökeye giden ilbay, oradan Boğazköye geç
miş, köylülere dağıtılacak toprağın kura çekme töreninde bu
lunmuştur. Burun köyünde Kocagöz Halil tarafından yaptırı
lacak köy okulu yapısının ilk .temeltaşı ilbay tarafından konul
muştur. ~ağarası köylülerinin yaptıracakları yeni okulun yeri
ni seçen Ozdemir Günday, diğer bütün kamun ve ilçeleri do
laştıktan sonra Aydına dönmüştür. 

Bayındırlık Bakanının Diyevi 
Niksar 18, (Özel aytarımız bildiriyor) - Bayındırlık Bakam 

Ali .cetinkaya, yanındaki uzmanlarla beraber dün akşam geç 
~akıt buraya gelmiştir. Verilen şölende, General İlyas, Tokat 
ılbayı ve şarbayı söylevler vermişlerdir. Ali Çetinkaya diye
vinde demiştir ki: 
"- Niksar halkının gösterdiği hüsnü kabulden çok memnu

num. Aranızda bir vekil olarak değil, sizden olan bir fert ola
rak bulunuyorum. Memleketin yüksek menfaatlerini korumak 
Y?lunda hepi.mizin müşt~rek ve yüksek ödevleri vardır. Şarka 
~ıdecek demıryolu Kelkıt havzasından geçecektir. Bunun için 
ıncelemeler yaptık. Erbaa ve Niksar da bu yoldan fayda göre
cektir." 

Tecimenlere Son Bir ihtar 
. • ı.z~ir 18, (Özel aytarımız bildiriyor) - Türkofisin tesbit et

tıgı fıyatlardan daha aşağı teklif yapan bazı üzüm tecimenleri
ne son defa ihtarda bulunulmuştur. Ekonomi Bakanlıi7ı Türk
ofi~e gönde;diğ~ bir emirde, bu vaziyeti devam ettiren bt~cimen
lerıı: .kara lıste ıle ilan edileceklerini bildirmiştir. 

Dıger tara~ta?, üzün: piyasası üzerinde nazım bir rol oynıya
cak ~lan _yenı şırket, bır haftaya kadar İzmirde faaliyete o-ece
c~.kt~r. Şırketin _Direktörü İsmail Hakkı, yarın An karadan ° s;h-
nımıze gelecektır. .. 

ikinci •• u 1 
Bafra 18, (Özel aytarımız bildiriyor) - Bafra Halkevi, ikin

ci büyük köy gezisini 150 üyenin iştirakile yapmıştır. Kafile 
atlarla bütün köyleri dolaşmış, köylülerle muhtelif temasla; 
yap~ıştır: Bu. geziye. llbay Fuat Tuksal da iştirak etmiştir. 
~şagıdakı resım, kaf ıleyi Darboğaz köylüleri arasında göste-

N.o. 124 

YOSMA9 
Etem izzet BENiCE 

tırnağımdan arttırdım. Yeme
dim, içmedim, eğlenmedim; ut
bamdan. kunduramdan, ıç do
numdan kestim de biriktirdim. 
Elli yıl uğraşıp, didinip kazan
chğım paralarımı, mallarımı sa
na emanet edebildimse iyi bil ki 
seni kendimden üstün tuttuğum 
için. Yoksa değiJ bir apartman, 
bir yonga bile kimseye verir mi 
idim?. Benim bu özveriliğim 
karşısında senden de bekledi
ğim şey beni üzmemen, benden 
sonra da senin öz.malın olan ge
lirlerinle yaşamandır. Bıraktı· 
ğım para ve mal sana koca arat
mıyacak kadar çoktur. Benım 
sağlığımda onlara hiç dokunma, 
ben ölünce de yine beniı..-, atkım 
içinde yaşa, fakat, yine onlara 
dokunma! 

Güney bu sözleri dinledi din
ledi, sonra ardı kesilmiyen uzun, 
ıevrek bir kahkaha salıverdi: 

- Kah.. kah .. kah .. 
Doktor ,bu kahkahaya daha 

çok sinirlendi, bağırır gibi soy
ledi: 

- Yazık .. Çok yazık. !nsan
Jar bir aşk uğruna böyle her 
şeylerini verdikten sonra bile 
demek ki, yine gülünç olmak
tan kurtulamıyorlar! Aşka biz, 
sahip olmak ihtirası .. diyoruz. 
İhtir~s aslında gülünç olan şey
dir. O hal'1e aşk ta gülünçtür. 
Aşık olanlar ise büsbütün gü
~ünç olanlardır. Zavallı aşıklar, 
ınsan karikatürü11astalar. Para, 
mal, sağlık, güç, hayat hepsini 
ver, sonunda kulaklarını yırtan 
yalnız bir kahkaha olsun! 

Doktor zangır zangır titriyor
du, bağırır gibi başlıyan bu söz
leri bir inilti gibi bitmişti. Ye
ni den gücünü kaybetti, baş dön
meleri çoğaldı, oturduğu sandal-
yaye bir et çıkını gibi yıkıldı! 

Güney Fazıl'ı böyle görür 
görmez hemen yanına gitti, 
yumşak, çok yumşak, doğrudan 
doğruya gönle akan. beyne ra
hatlık veren musikili, ezgi dolu 
bir sesle konuşmağa başladı: 

Alınmalıdır 
Gemlik aylarımız yazıyor: 
''- Bir aydanberi ilcemiule bir· 

rok kudur. vakaları gö~ülüyor. Son 
J ela, kuduz fÜpheıi üzerine yine İ· 
ki kedi öldürülmüıtür. Vahaların 
bu ıekilde uzayıp gitmeıi, halkı ih
tiyata aevketmekle beraber endiıe
yi de artırmaktadır. 

Sailık direktörlüğünün, bu İfİ 
daha Önemle baıarmasını iatiyo
ruz. ilçedeki seraeri köpeklere kar
'' açılacak eşaa/ı bir mücadelenin, 
beklenen neticeyi yakınlaftıracaiı
na fÜphe yoktur. Direktörlüğün al· 
dığı tedbirler, kuduz vahalarını ya
rı yarıya azaltmııtır. Mücadelenin 
genq tutulması ve ilgili memurla
rın artırılma•ı, herhangi bir sall{ln 
ihtimaline kar§ı da tedbirli davra
nılması demek olacaktır.,, 

Bankalar tekrar krediyi 

;:.ctılar 
ltmir 18, (Öze 1 aytarımız bildiri

yor) - Şehrimizdeki ecnebi banka
ların geçen hafta içinde kredi mua
melesini kestiklerini bildirmistim. 
Türkofisin teşebbüsü üzerine, bu-ban
kalar muamelelere tekrar başlamışlar· 
dır. 

Traverslik aOaç verilecek 
Kandıra 18, (Özel aytarımız bil

diriyor) - Orman Başdirektörlüğü 
tarafından imzaılanan bir mukavele 
ile geçen yıl Bakırlı ormanlarından 
bin metre mikap traverslik kayın ağa
c~ kestirilmişti. Bu yıl yeniden tet
kıkler yapılması için emir gelmiştir. 
Demiryolu inşaatında kullanılmak 
üzere traverslik kayın ağacı bu yıl da 
verilecektir. 

1 
KUÇU K TELGRAF ı 

HABERLERf 

• Adana,(Tan)-Yaylalard7bu'i:ı 
makta olan gezici aşiretler, yavaş ya
vaş kışlaklarına dönmeğe başlamı~lar 
dır. Bir aya kadar bütün bu aşiretler 
yerlerine dönmüş bulunaca'.:lardır. 

• Gaziantep,(Tan)-Gaziantep buz 
f !ıh ,.:,L._o CL•--.. :_ - !l ..,_ ı..:...,-:.,...:- T"-.ı..-L 

ka işlemeğe başlamıştır. Bu müesse
se için 33 bin lira sarfedilmiştir. Gün
de üç buçuk top buz çıkaracaktır. 
• Srvas, (Tan)-Halkevi.Halk ders 
haneleri ve kurslar kolunun ayrı ayrı 
kış programları hazırlanmıştır. Bu 
kış birçok yeni halk dershaneleri açı
lacaktır. Kurslar §Ubesinde ecnebi 
diller öğretilecektir. 

• Ça:ıakkale (Tan) - Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığı müsteşa.rı 
Hüsameddin gelmiş ve Halileli bölge 
sinde sıtma savaşını inceleme yapa • 
rak dönmüştür. 

• Çanakkale (Tan) - I tatistik 
yargenel direktörü Sabit Erkut bu· 
gün Halkevinde genel nüfus sayımı 
hakkında bir konferans ••ermiştir. 

• Çanakkale (Tan) - Bu yıl ili
mizde buğday tohumlarının onarımı 
ve zirai kooperatiflerin çoğaltılması 
yönünden büyük bir çalışma vardır. 
Yeşilköy ıslah istasyonundan getirti· 
lecek sert buğdaylar iyi tarla hazır
lamış çiftçilerle bata baş değiştirile
cektir. 

Karabiga civarında kavun karpuz 
yetiştirimine ı;ok ehemmiyet veril
mektedir. İstanbul gibi yakın bir pa
zara malik olan Biga kazası Karabi
ga iskelesinden her hafta türlü türlü 
hayvan, ve hayvan mahsulatı ıevket
mektedir. 

- Kocacığım. Söylediklerin 
hiç yerinde değil. Senden bu 
sözleri işitmek istemezdim. Ben 
yine senin ve benim ortak ve 
hep bir olan ilgimiz, gönenci
miz, ilerimiz için tasalanıyorum. 
Bugünkü gelirimizi iki üç katı
na çıkarmak istiyorum. Bak 
hastasın. Belki çalışmamam ge
rektiren zamanlar olacak. O va
kit sırtüstü yatman, söylediğim 
apartmanın geliri ile tam bir ra
hatlık içinde yaşaman kötü r.ıü 
olacak? Ve muhakkak ki ben 
her istediğimi yapabilen bir ka
dınım. D e d i ğ i m i, diledi
ğimi mutlaka başarırım. Bunun 
tersini bir kerecik bile olsun ak
lından geçirmemelisin. 

Güney doktora bir ninni gibi 
gelen sesini daha yumşatarak 
ve onun ellerini avuçları içinde 
sıkarak sözlerini sürdürüyordu: 

- Fakat, sözlerinle beni ne
kadar üzdün, incittin bunu dü
şünemezsin. Ben ki, bütün ina
nı, bütün güveni, bütün varlığı 
ve aşkı ile kendisini sana kap· 
urmış, aşkı senden almış, sen
den öğrenmiş birisiyim. Eğer, 

19-9-935 
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~ Bu akşaı:n SARAY sineması j 
§ BUyUk limanlarda cereyan edan tuhaf ve heyecanlı : 

~ vc..kayiini... Gece rıhtım meydanlarını. ihtiraslar işti- § 
_ 

32 
_ I ~ ~akını .• Yaşayan adamların kaçakçılığım ••• tasvir eden ~ 

ŞJ::~~~~.,1~~.~;h<>:,~P•Y- g ı N SA N KAÇAK Ç 1 LA R 1 ~ 
~ak - Oyun sonlarında çokluk görü- E Fransızca sözlU bUyUk film başlıyor. Baş rollerde. -
jen bu durum hakkında şatranı; he- : • : 
veslil~ri. aşağıdaki ihtimallere dikkat = CLAUDETTE COLBER - BEN L YON : 
ctmclıdırler. : I : 
· Birinci ihtimal - Zayıf tarafın şa- _ laveten Paramount Jurnal: : 

hı hasım paytağının ön.ünde bulunur. : Belçika Kraliçesinin cenaze merasim'ı E 
Bu durumda doğru bır oyun, bera- : : 
bertiği temin eder. Bu hususta mcş- l:'llllllllllllllllllllUllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllr. 
hur şatranççı Philidor çok güzel bir 
misal vermiştir. Bunun için (Şekil: • 1111111illllllll1111111111111111111111111111111111111111111 1111111111111111111111• 
I} eve hareketlere bakı,nız: : LAUREL Kahkahadan ınsam kıracak neşeE 

s : zevk ve eğlence ile dolu : 
': ve = 
~~ HARDi DERTSiZ 
=Şeytan Kardeş fil- ARKADAŞLAR§ 

----
minin kahramanları Fransızca sözlü bUyUk komedi § 

İ P E K Sinemasmda § Yarın Akşam --
,Şekil: 1) (Şekil: 2) 

• 111111111111111111111111111111111111111111111111 1111111111111111111111111111111111 i 

1-Ra3-b3 ATLET• E~. iXi ~.areket budur. Hasım pay- ~11111111111111111111 1 Z M 1111111111111111111!:: 
tak uçuncu sıraya gelmeden ak ruh : -

iıçüncüsırayıbırakmamalıdır.Akru- ' = BALKAN OYUNLARI= hun mesela (a 8) hanesine gitmesi : E 
büyük hatadır. Çünkü kara şah (f 3) : E 
hanesine gelir ve ak ruh (a 3) hane- : -

sinden ki§ deyince kara paytak (e 3) E FENERBAHÇE STADINDA : 
hanesine yürüyerek partiyi kazanır; : = 
yahut ak ruh (f 8) hanesinden kiş : : 
deyince kara şah (e 3) hanesine gelir = Ey 1 u· • ı 21 Cumartesi Saat 14 112 da : 
ve gene partiyi kazamr. E 22 Pazar 15 de : 

1. .••. R h 2. a 2 : " : 
2. R b 3 _ c 3 E 4 _ e 3 : 29 Pazar ,, 15 de = 
3. R c 3 - c 81 : ten:r:ilith ve tek aatılan birinci mevki biletleri bitmiıtir. ---
Hasım paytak üç.üncü sıraya gelir : 1 i · (J 1 1 

gelmez ak ruh kara şaha karşı hare- E k nci mevkı: 3 Ci rt Ç rt 75 KURUŞTUR : 
kete geçmekte acele etme~idir. Böyle ı : Bu müsabakalar için baaılan ikinci mevki biletler de bitmek üzere : 
yapmaz da ( c 4) hanesıne gelerek - ld d d k d = 
ki. derse çok fena etmiş olur. Çünkü : o uğun an ıta ın ap11ın a Atıı yapılmıyacaktır. : 

k.a~a şah a 3) hanesine gelir ve par- : Satış yerlerl: rtATTA Bezoylu, Cialatasaray : 
t.ıyı kazanır. : • -

3• .... ş r 1 • c 3 : rtATTA Karaköy, Ziraat Bankası yanında : 
4 R c 8 - f s + E ZEKi RIZA, MiLLi SPOR mağazası, Bah~ekapı : 
Bundan sonra kara şah paytağmın ; lstanbul. , ' E 

yanından ayrılmadıkça ak ruh kisleri- =- : 
ni durmadan tekrar1ar, şavet "ah · n;ıv. '!'ill lll lll lll il lll l l lll lll lll llll lll lll lll lll 111111111111111111111111111111111111111.-;: 
tağından ayrılırsa o zaman da payta-
~a hücum eder. İki şekilde de ı.ıa ı tı ;.llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllu; 
berıtberıikte biter. § Bu akşam MELEK Sinemasında § 

ikinci ihtimal - Zayıf taraf şahı- - -
nın yolu hasım ruh tarafından kesil- : Mevsimin büyük ve isimli filmleri ba,lıyor : 

miş olur. Bu ihtimalde paytak (bazı = GARY COOPER - CAROL LOMBARD ---
is~~\ı~~la.!J~~ni~H'Y.~. i~fı~· lfü,?.a~~n! E -mı satrançılardan Salvio'nun ( ~e- : 
kil: 2) de gösterdiğimiz hareketlerile -
tcı.kip ediniz: : 

. . -- -· 
emsalsiı bir surette yaratılan 

HERŞEY SENiN iÇiN 
--.. 
----1-RfJ.f4! -: ( Fransızca ıözlü Paramount filmi ) : 

Bu manevranın inceliği yedinci -
hamlede m~ydana çıkacaktır. : Ayrıca: Paramount dunya haber.eri: -

ı. .... R h 2 • h ı : Habet imparatoru barı' için dua ediyor :. 
2. R f 4 - e 4 + ş e g. d 7 : B~lçika Kraliçesinin c:ena:r:e töreni vHaire •• -
3. Ş g 8 • f 7 R h ı - f ı + ;; 111111111111111111111111111111 il lll lll lll lll l lll lll il lll il lll il lll il 111111111 11111 ~ 
4. S f 7 • g 6 R f 1 - g l + 
5. Ş g 6 - f 6 R g 1 - f l + 
Eğer kara ruh g 1 den g 2 ye gitse 

ak ruh e 5 hanesine, sonra da g 5 ha· 
nesine gelir. 

6. Ş f 6 - g S R f 1 - g 1 + 
7. Re4-g4 

:.111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111111•:.ıı 

~ Yaran akşam SÜMER Sineması ~ 
: Y ~ni ıioema mevsimine 

§MARIE CiLORY - RErtE LEFEVRE ve ArtDRE LEFAU RE 
: Tarahndan fevkalade bır aurette temsil edılmrş : -Artık karalar için ak paytağın da-

maya gitmesine engel olmak imkanı = = DAKTiLONUN AŞKI ~ 
kalmamı~tır. 

irtihal 
iktisat Vekaleti Sanayi umum mü

dürü Bay llhami Nafiz Panirin refi
kası ve merhum Albay Halil Nası

- -_ Hiııai, şen, ne,eli ve kahkaha filmi ile başlıyor -
: Paıamount Jurnalde: ltaly!da re-portaj, Habeşistan Cibuti ve : 
: Cenova limanları. NEG US ıulh için dua ediyor, Belçıka E 
: kraliçf'a•nin cenaıe m~raıimi : - -~1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~~ 

, .... TAKSIM BAHÇESiNDE 111111\_ 
rın kızı Bayan Nezahet kı~a bir b::ı .... 
t.ahğı müteakıp Allahına kavuşmuş· 
tur. Cenazesi bugün saat on dört 
buçukta Taksimde Sıra Servilerdeki 
Alman hastanesinden kaldırılarak 
namazı kılındıktan sonra medfenine : 
tevdi edilecektir. Allah rahmet eyle- -

~ SÜREYYA OPERETi : 

sın. 

sahip olmak, yalnız ve sadece 
kendinin yapmak ihtirası ise, 
ihtiras ta gülünçse o halde en 
önce gülünç olan benim. Çünkü, 
ben de sana sahip olmak isti
yordum. Fakat bunu bilmekte 
geriye kalmışım. Öysam, ben 
aşkı Benice bir b~hlığın sever 
liliği, karşılıklı insan sevgisinin 
tek deyimi diyebilirdi. Ne al
danış değil mi?. Yalnız, bu sö
zü de yine aşk gibi senin ağzın
dan öğrendiğime, dersimi sen
den aldığıma memnunum. İler
de neler olabileceğini kestire
mem. Fakat, ne olsa bunun yü· 
kü benim olmıyacaktır. Çünkü, 
benim temiz, tertemiz, içine hiç 
aykırılık girmemiş hislerimi 
şüpheye çevirten yine sen olu
yorsun. 

Doktor kendinden geçmiş ya
rı baygın, yarı hasta bütün bu 
sözleri dinlerken Güney yine ka
fasının içindeki öz benliğinden 
gelen konuya dönmüştü: 

- Bak doktor göreceksin ne
ler yapacağım, nasıl kafamın 
içindeki o büyük planımı hiç su
ya sabuna dokunmadan başara-

-Bu akşam --Y 1 L DA BiR K 1 R K -111111111111 • • 111111111111 

cağım. Buna sen de şaşacaksın, 
senin gibi herkes tel. 

Ferit çıldıracak 

Ferit posta kutusunu açtı. 

Yedi sekiz mektubu birden bul
du. K e n d i kendisine şaşırdı: 

- Eskiden bir mektup alınam 
için epey çok geçerdi. Bu haf
ta içinde yedi sekiz mektup bir
den birikmiş. Nasıl olur bu? 

Heyecandan isparmoza tu
tulmuş gibi titriyordu. Hemen 
kutuyu kapadı, yandaki banko
ya yaslandı. Mektuplan birer 
birer açmağa başladı. Her mek
tubun ilk önce imzasına bakı
yor: 

- Ondan .. 
Diyor, 
- Hep ondan .. hep ondan .. 
Diye diye satırlara gözlerini 

kaptırıyor ve her mektubu elin
den bıraktıkça: 

- üoh .. Çok iyi.. Hiçbir şey
si yok ... 

Diyor, bir gazinonun gözler
den uzak bir köşesine girip mek
tupları doya doya okumak için 
her göz gezdirdiği mektubu he-

men ce~ine yerleştiriyordu. 
Mektupların göz gezdirdiği 

satırlarından tükel bir kısaltma 
cümlesi olarak aklında kalan 
tek cümle şuydu: 

- Ferit, biribirimizin olaca
ğımız günler yakınlaşıyor. Bu 
iş umduğumuz zamandan çok 
daha kısa bir vakit içinde ola· 
eaktır. Hazır ol ve beni bekle .. 

Ferit, bu cümleyi aklında to
parlar toparlamaz çılgına dön
dü, bir lastik top gibi sevincin
den durduğu yerde hopladı hop
ladı, sonra yine sanki iradesinin 
ve bütün benliğinin iplerini eli
ne tutuşturduğu Nesrin'den ge
len bir hızla posta evinden kcr 
şarak çrktı. Hatta onun bu çı • 
kışını gören iki kadın gişe işya
rı: 

- A .. a .. Deli olmuş! .. 
Diye söylendiler. Fakat, bu 

genç ve güzel işyarlardan birisi 
sözüne eklemeği unutmadı: 

- Ama, ne güzel delikanh? 
Uzun boylu, geniş omuzlu, ye
şil gözlü, alımlı bir çocuk! Kim 
bilir kime gönül vermiştir. 

(Arkası var] 



T A N================::=:::::::::::::::::::::==::::::::::::::=:===================== 5 

S C> :N 1-1 A.13 E J;l 

iCMAL 
BECK HADiSESi 

Doğu A vrupanın haritauna bakı
lacak olursa, ülkeleri biribirinden 
ayıran 11nırlar arasında Lehistanı 
Almanyadan ayıran ımrrın en aykın 
ımır olduğu görülür. Veraaillea mu
ahecleıile çizilen bu ırnır, Almanya· 
yı il:iye bölmektedir. Yani Berlinden 
hareket eden bir Alman, Şarki Pruı
yaya gitmek için Lehiatan toprağın
dan ıeçmek zorağı kar1111nda kall1'. 

Bunun içindir ki genel savaıtan 
aonra Almanyanı:ı ilk olarak bu sını
rı değiıtinnek ietemesi tabii ıörül
müıtü. Nasıl ki Almanya böyle bir 
ıiyaaa güttü. Koridoru kaldırmak ve 
Liki Almanyayı birleıtirmek Alman 
dıt ıiyaa&11nın en ileri gayel~nc:ien 
ibirini teşkil etti. 1925 yılında ınua
ladığı Lokaııno muahodelerile batı 
sınırlarını kesin olarak kabul ettiği 
halde doğu amırlarını değittirmek 
eme1inden vazgeçmemiıti. Bu, Lehiı
tanla Almanya arasındaki münase
betlerin on bet yıl cergin bir halde 
kahnasma sebep oldu. Hitler iş ba
şına geçtikten bir yıl sonra Alman 
dıt siyasası önemH bir admı attı. E. 
saeen bir yddanber:i So~t Rusya. 
ya lc.tı vaziyet almıt bulunuyordu, 
Sovyet Rusya ile Fransa arasında 
da y11ıld~ cereyanı belinniıti. Al· 
manyaya lcarıı bir Sovyet Rusya • 
Lehi.tan ittifakını önlemek için Hit
der, Lehistanla on yıl sürecek bir 
itilaf imzaladı. Bu itilifm açık olan 
Jcıamı, Almanya ile Lehistan arasın
daki sınırların bu müddet içinde de
iiımiyeceğidir. Ancaık gizli kısımla
rı da olduğu söyleniyor. Gizli hü· 
lcümlerine göre, Lehi.tan ile Alman
ya Baltık ülkelerine ve Sovyet Ruı
yaya karşı müşterek savaı yapacak· 
lar ve ellerine geçirecekleri toprak
lan ~laıac:aklardır. Anlatmanın 
mahiyeti iyice bilinememekle bera
ber, açrk olarak bilinen şudur ki, bu 
anlapnadan sonra Lehistan arsıulu· 
sal meselelerde daima Almanya ile 
birlikte yürümeğe baıladr. Almanya· 
nın her siyasal meseledeki ıörüıü 
Lehistanm da görüşü oldu. 

Bu ATan - Leh t~nüdünün bir 
Örneğini de geçen gün Lehistan Dış 
Bakanı Bec:k'in Uluslar Kurumunda 
çıkardığı bir hadiaede ıörüyoruz.Sov 
yet Rusya Dış Bakanı Litvinof, 
lediğ

0

i n~tUlcta dünya ~JIDm - t~
llİ için •-•• düıünfft'en tec!Mrleri 
ıizah edel".ken, bazr devletlerin karıı· 
hkh yardım misakı imzalamaktan 
kaçındıklannı anlattı. Malumdur ki, 
banıın temini için alınması lazmıge· 
len t e d b i r 1 e r e t r a f ı n -
d a i k i n o k t a i n a z a r var· 
dır: 1 - Rus • Fransız n<>ktai nazan 
ki, karııhklı yardım misakı İmzaırnı 
muvafık buluyor. 2 - ALmanya • 
Lehistan noktai nazan ki, biribirinin 
ıiılerine karıımamak için misak im
zasını kafi görüyor. Binaenaleyh 
Litvinof, lkarıılıklı yardım misakı 
İmzalamak İıtemiyen devletlerden 
bahsettiği zaman, belki de Almanya
yı düıünüyordu. 

Lehistan Dıı Bakanı Bay Beck, 
derhal ayağa kalbrak Litvinofun bu 
sözlerini protesto etti ve Lehistana 
bu yolda hücumda 'bulumnıya kimse
nin hakkı ornadığını söyledi. Bunun 
Üzerine, Litvinol tekıp söz alarak, 
genel barış meseleainden bahsettiği
ni ve Lehi.tanın admı bir defa bite 
ağzına almadığını bildirdi. 

Bu izahattan sonra hadise de kapan 
mıştır. Fakat yinni aydanberi esrar 
perdesine bürünen Almanya • Lehia
tu misakının ıümul ve mahiyetini 
aydınlatmıya yardım etmesi itibarile 
bu hadise her halde çok önemlidir. 
Anlıyoruz ki gün geçtikçe, Alman -
Lehistan tesanüdü de artmaktadır. 
Arsıulusal m 1 'HIMbetlerin bugünkü 
karanı.tığı içinde yazının neler ge
tireceği belli değildir. Fakat ne ge
tirirse getirain, her halde 1934 ikinci
kanununda imzalanan misakın bü
kümleri devam ettilı:çe, beriıanci 
buhranlı bir vaziyet içinde bir Alman 
L .. h t,.«~iki rr .. •aisi dair-" l.eaaba ka
tılmak lazımdır. - A. Ş. E. 

Bulgaristan Balkan 
Anlaşmasına 
Giriyor mu? 

Atina, 18 (Özel) - Hüku -
met taraftarı Katimerini gaze • 
tesi Cenevreden aldığı telgraf
larda Balkan devletleri Dıs Ba
kanlan arasında yapılan konuş
malarda Bulgaristanm Balkan 
antlşmasına girmesi hakkındaki 
ümitlerin pek çoğlmış olduğu
nun teyit edildiğini yazıyor. 

Atina, 18 (Özel) - Cenevre
de bulunan Dış Bakanı Maksi -
mos Arsıulusal durum hakkın -
da dün Başbakana telefonla iza
hat venniş ve hükumet tarafın
dan akşam telgrafla kendisine 
bazı talimat gönderilmiştir. 

IRAN SANAT 1-<0NGRESı 

Kongreye giden Prof. Şem
settin in Radyoda Bir Diyevi 

Moakova, 18 A.A. - Profesör Şemsettin, radyo ile yayılan 
bir söylevinde şu sözleri söylemiştir: 

Arsıulusal Iran san'at kongresini memleketinde top,anmıya 
çağırmak ve ona gereken belgeleri vermek suretiyle Sovyet Rus
ya, ulusl~ arasındaki ve hele şark ulusları arasındaki kültür mü
nasebetlerinin gelişimine ne derecede önem vermekte olduğu
nu bir kere daha göstermiştir. Sovyet Rusya, her gün biraz daha 
değişmekte ve asri ilim ve sanatın gelişimini sağlamıya çalış -
maktadır. Sovyet Rusyanın eski eserlerin korunması yolunda 
yapmakta olduğu büyük faaliyeti takdir etmek için ermitajın 
çalışmasını gözönüne getirmek kafidir. 

Moskova, 18 A.A. - Molotov arsıulusal Iran sanat k~ngresi 
başkan ve üyelerini kabul etmiştir. 

Dünya Rekoru Kuran Hava Treni 
Koktebel, (Kırım) 18 A.A. - Hiçbir yere inmeksizin 1350 ki

lometro yapmak suretiyle bir dünya rekoru kuran hava treni 
buraya gelmiştir. 

Manş Denizin·de Fırtınalar 
Paris, 18 A.A. - Manş denizi kıyılarında şiddetli bir fırtına 

hükum sürmekte olduğu haber verilmektedir. Fırtına, önemli 
hasarlara sebebiyet vermiştir. Folkstone ile Boulogne arasında 
vapur servisleri durmuştur. Geçen gece Loriente'de şiddetli bir 
fırtına olmuştur. Telgraf ve telefon direkleri yrkılmıştır. Havr'
de ilci yat limanın rdıtımına çarpmış ve önemli surette hasara 
uğramıştır. 

Yeni Fransız Bütçesi 
Paris, 18 A.A. - Finans Bakanı, bütçe meselesi hakkında 

arkadaşlariyle bağdaşık kalmıştır. 
Bütçeyi kesin surette tesbit edecek olan Bakanlar Kurulunun 

Reisicumunm Başkanlığı altında Cumartesi günü toplanması 
muhtemeldir. Bakanlar Kurulunun, köylü cephesi örgütü pro -
pagandasına engel olmak için gereken adli ve idari tedbirleri al
ması da ihtimal dahilindedir. 

Genoy · Üç Teşrinde 
".: ... ., 1 o A A - v ..,ı.;" .. ı, .... 1;, ••• : ... +...ıcr~~ kuı:ul.-n_, h~klrrn-

da yapd~ olan aenoyun tarihini S irincitep-ia o14riiC kee • 
tinniştır. 

MEMEL MESELE Si 

Almanya Durumun Değiş
tirilmemesini istiyor 

Berlin, 18 A.A. - Korespon- re rağmen durumunu değiştir -
dans Diplomatik ve Politik ga- memesi büyük bir ulusa karşı 
zetesi, "yalancı ve tehlikeli gös yapılan bir meydan okuyuşu 
teriler., başlığı altında şunları mahiyetini almaktadır. 
yazıyor: • Statülere uygun olan hukuki 

"Litvanya Dış İşleri Bakanı durumun derhal tcsbit edilmesi 
Lozaraitis'in Memel meselesi gerek:tir. Litvanya hükumeti, 
hakkındaki diyevi, Litvanya'yı seçimin sonuçlarını tağyir et -
kendisine karşı yapılmış olan mek için gayri kanuni bir şekil
ithamlardan kurtaramamakta - de tabiiyetine aldığı binlerce ki 
dır. Bu diyev, Litvanya'nın ha- şiye yaptığı bu muameleyi geri 
reketlerini affettirecek hiçbir almaya hazır mıdır? Seçilmiş 
nokta taşımamaktadır. Litvan · bir azlığı değil, fakat Memel 
ya'nın daimi bir şekilde hakkı hal~ının bütünlüğünü gelecek 
ayak altına alması Lozaraitis'in seçıme iştirak ettirmeğe hazır 
Uluslar Sosyetesi üyelerini al- mıdır? 
datmak istediğini apaşikar gös Memcl meselesinde, bu şeh -
tennektedir. rin statüsünü korumağı taah -
İmza eden devletler, Meme) hüt eden büyük devletlerin ken 

statüsünün sayılması için Kow dilerine düşen büyük ödevleri 
no hükumeti nezdinde teşeb - ve mesuliyeti idrak ettiklerini 
büsler yapmıştır. gösteren hiçbir delille karşılaş· 

Litvanya'nm bu teşebbüsle - 1 madık. 

FRANSA VE iTALYA 

iki Hükümet Arasında Süel 
Bir Anlaşma Yapılıyor 

Paris, 18 A.A. - Maten gaze
tesine Roma'dan bildirildiğine 
göre, 1 tal yan Mareşali Badoğ 
lio'nun Fransa'da ikameti ile 
Fransız başkumandanı General 
Gamlen'in Roma gezisinin ama
cı ayni ve süel bir iş beraberliği 
teşkilidir. Sınırdaki İtalyan ma 
nevraları ve Brenner'de kıtaat 
tahtidatı şimdiye kadar başarı-

lan anlaşma kısnnlannm bir so
nucudur. Bununla beraber, he · 
nüz, anlaşma olmamış ve imza 
edilmemiştir. Henüz ihzari gö
rüşmeler yapılmaktadır ki, bu 
görüşmelerde müıterek bazı 
prensipler kabul edilmiıtir. Bu 
prensiplerin tatbiki iki hük\1 
met ve genel 11yasa icaplarına 
bağlı olacaktır. 

~~~--------------~ 
Nevyorkla mese!a 

çıkaran vapur 
Nevyork, 18 A.A. - Alman 

Brcmen vapuruna gamalı haç 
taşıyan bayrak törenle tekrar 
çekilmiştir. Polisler vapurun 
etraf mda devriye geziyorlardı. 

Kondiliıin istifası 
Atina, 18 (Özel) - Estiya 

gazetesi General Kondilisin Ü· 
çüncü defa olarak istifa ettiği · 
ni ve bazı bakanların tavassuti-
1e yine istif asını geri aldığını 
yazıyor. 

HARP ÇANI ÇALIYORI 
.zı ialahat )Gpılmaaından ibaret ol. 
duiu ve ltalyanın da bunu kabul 
dmiyeceii anlQJılmalttadır. 

V oz;İyet pnden güne hcicl bir ı•· 
hil alıyor. Birkaç l'Ün evveline ••· 
linceye lcaclar niltbin olan Franaıa 
matbuatı clünclenberi bu niltbinliii
ni kaybetmif görünüyor. Gaaeteler 
araıulu•al durumun, Genel SallGf • 
tanberi bu lıadar Jıantılı ue lena 
bir hal almaJıfını ya._;yorlar. 

Diier taraf tan Jn,.ilia clonc1nma· 
.sı ela bir harbe haaırlcınır ,;bi Alı· 
cleni.z limanlanncla toplanmalıta • 
dır. Mınrdan ••len bir haberıle ln
gilterenin Altdeniade 140 hartJ ge· 
miai toplanclıfını bilJirmelıtedir. 

Gelen haberlere balıılıraa ua.zİ· 
yetin her .zamankinden daha çolt 
nasik bir aalhaya ,;rdi.ii anla11l • 
maktadır. Buna raimen, harp ,;bi 
büyült bir ciletin önüne ••çmelı İ• 
çin bircolı lıapılar açılı bıralıılmıı· 
frr.B•ılerin öner,.eleri yeni mü.saAıe 
relere esas olaralr bıraltılmlffır. 
Dün RomaJa toplanan FQfiat lıon· 
lleyİ, durumu wöuen w•çirrniı .,. 
/talyanın Ceneureden çeltUip çeltil· 
memeai halıtlııncla uereceff mÜ•pet, 
menli Aıararı weriye bıraAımıfhr.l 

Dün alclıiımıa telpallar GfOlı· 
Jaclır.] 

144 parça İngiliz gemisi 
AkdeniznP. 

Kahire, 18 A.A. - Elchram gaze· 
tesi, Inıiltcrenin Akdenizdeki kuv
vetlerinin 144 parça harp gemisine 
baliğ olduğunu yazmaktadır. Bunla· 
rın 28 i lakenderiyede, 20 11i Filiıı in
de, 6 ar SUvente. 20 si Adende ve 
70 i Cebelüttariktedir. 

Habeşliler bir havli mikdar 
bP.nzin aldılar 

Adisababa, 18 A.A. - Royter a
jansı aytarının sandığına göre, harp 
patladığı takdirde, imparator, ıenel 
karare:ahrnı Adiaababada kuracak ve 
ueak ile bütün Habeşistanı teftiş ede
cektir. 

Habeş hükumeti önemli miktarda 
benzin stoklan satın aldığından. Ha
!Jesiıı+-anda benzin fivatları yüzde o
tuz nispetinde yükselmi,tir. 

Bir vaour d~ha ! 
Roma. 18 A.A. - 1500 nefer tası

makta olan "Nazario Sauro., e;emiıi 
noğu Afrikasına hareket etmiştir. 

Fr;msı7. 2"azeteleri endis,..de 
Paris, 18 A.A. - Gazeteler. Beş

ler komitesi görüşmelerinin sonucu
nu ve Romanın cevabını sabırsızlık ve 
endişe ile beklemektedirler. Italvan -
Habe anla!lma:r.hiiınm hıı bn~~ın -
~~tw~W« ·~bu de· 
lf!t:e ~<!binlik e"Ö"t,.rmemi•lerrlir. ln-
gifü: • ltalyan ihtilafının vakında İtal
yan • Habeı anlaşmazlı~ına katılma
sından korkan Petit Pariıien gazete· 
si divor ki: 
"Romımın tehlikeli bir ovuna giris· 

ti~Hni 2'Ö!ıterecek sebeoler vardır. A~
ıııulusat durum vıllardanberi bu ka· 
dar gergin ve bu kadar ağır olma -
mıstı .. , 

İn2'iliz hazırlıklarını kavdeden "E
cho de Paris .. gazetesi, bilhassa sun-
ları vazıvor: · 

"Bundan anlaşılıyor ki, İngiliz hü
kumeti artık görü~m,.ıerden hicbir 
sonuç beklememekt,.dir. Mussolini • 
nin vuetelere verdi~i divev ve Ital
yan h=-kanlar kurulunun vakında ve
receği haber alınan karırlar. lnailiz 
bakaıınlarını, durumu en kötü teklinde 
muhakeme etme~e sevk,.tmektedir. 
Londradl\ İtalya hesabına duyulan u
musan'" (inkisırrhıyalin) İnt"iliz ba
kanl;trile İngiliz kamoyunu. Fransa i
le elbirli~i yapmaya sevkettiği temin 
olunmaktadır. 

Bazı yüksek sahRivetler. artrk acık 
bir sur,.tte tevit edilmis oluo. hie kim· 
ııede •iiohe bırakmıyan In~iti:r.: • Fran
sız dayanısmasının (teaanüdilı.,..ln) 
Hııbe!1 meselesinin zararlarını tahdit 
etmek ve barışt korumak hıı!ıtt~ıı,,da 
en emin bir vasıta olduğu fikrinde • 
dirlcr. 

P iaaro divor ki: 
.. Uzun zamandanberi devam eden 

durumun sonucu ynclasmaktadır. Ce 
nevrede dolasan yayıntılara inınrmık 
v~ ~:~egaııyonların gösterdikleri nik
bınlıgı nazarı itibara almak gerekirse, 
bu sonucun çok feci olması muhtemel 
dir.,, 

Iı:giliz harp gemilerinin Akdeniz • 
dekı faaliyetinin Cenevrede uyandır
dığı ~ey.ecanı kaydeden "Oeuvre,. ga
zetesı dıvor ki: 

"Görülüyor ki. Cenevre, Romada 
{oplanan Bakanlar konseyini ltalyavı 
Uluslar Sosyetesinden çekecek bir 
kuvvet olarak telakki etmektedir ... 

MussoJini kabul etmiyor 
Ro~a. 18 A.A. - Salihivet . 

tar hır kaynaktan, Mussolini'
n!n besler komitesi önergeleri . 
nı kabul etmivecetinden ıilphe 
olmarlığı bildiritmektertir. 

Bir ayda ne taşıdılar? 
Asmara, 18 A.A. - Gecen ay 

içinde Eritre limanma 82 va · 
pur ve 88 yelkenliden 120.371 
ton eşya ve 24.171 kiti çıkarıl· 
mısttr. 

İtalyanın TrabJustaki 
kuvvetleri 

Londra, 18 A.A. - Dailv Te-

[Ba§ tarafı 1 incide] 

legraf gazetesi, İtalya'nın Trab
lus'taki kuvvetlerini 70.000 as -
ker ve 375 uçak olmak üzere 
tahmin etmektedir. 
İngiliz sivilleri Maltadan 

anlıyorlar 
Malta, 18 A.A. - Yüzlerce 

İngiliz kadını ve çocuğu ve bil
hassa Malta'da bulunan asker 
ve deniz efradı aileleri İngilte . 
reye gitmektedirler. 
Rabeş İmparatoriçesi 

geziyor 
Adisababa, 18 A.A. - İmpa

ratoriçe, bugUn özel bir trcı'1e, 
payitahtın jki saat ötesinde bu 
lunan Bichofbu'ya hareket ede
cektir. İmparatoriçe, bu şehir -
de kaldığı müddetçe bir otelde 
oturacaıktir. 
Habeşistanda seferberlik 
Harrar, 18 A.A. - Harrar il

bayı, sağlam olan bütün erkek
leri silah altına çağırmıştır. Bu 
çağırıya gelmiyenler yakalana
rak kendilerine kadın elbisesi 
giydirilecek ve bu kılıkla şehir 
sokaklarında gezdirildikten 
sonra asılacaklardır. Muhtemel 
bir İtalyan hücumuna karşı ih · 
tiyati bir tedbir olmak üzere 
Adoua ve Aka şehirlerinin ted
ricen tahliye edildikleri söylen
mektedir. 

İngiltere artık gevşek 
davranmıyacak 

Paris, 18 A.A. - Journal ga
zetesinin Cenevreden öğrendi -
ğine göre, Litvinof'la Danimar
ka Dış Bakanı beşler komitesi
nin önergelerini protesto eden 
bir dilerge vermi~lerdir. Bunun 
sebebi her türlü sömürgeciliğin 
reddedilmesi Sovyetler birliği 
prensiplerinden birini teşkil et
mesidir. 

Echo de Paris gazetesi, İngil 
terenin hele kızıl denizde ha · 
va ve deniz kuvvetlerini gittik
çe daha ziyade sef erbcr ettiğini 
yazdrktan sonra, İngilterenin 
şimdi kuvvete başvurarak gev
şek durumdan enerjik ve faal 
bir duruma ge_smekte olduğunu 
kayd.-,.•~ 

1 talya bir devlet istikrazı 
yapıyor 

Roma, 18 A.A. - Kabine top 
lantısından sonra yayılan res -
mi bildiriğde arsıulusal durum 
hakkında hiçbir kayıt bulunma 
maktadır. Bu bildiriğ, Afrika 
doğusunda bulunan sömürgele
rin korunması masraflarının ka 
patılmaS1 için yüzde 5 faizli bir 
devlet istikrazı yapılacağını ha
ber vermektedir. Bu istikrazm 
ihraç fiyatı yilzde 95 olacaktır. 

Yeni den müzakereler 
yapılabilecek 

Cenevre, 18 A.A. - Beşler 
komitesinin dün öğleden sonra 
ki toplantısı hakkında neşrolu 
nan resmi bir bildiriğde, komite 
nin İtalyan - Habeş anlaşmaz 
hğı için barışçıl bir kotarma yo 
lu bulmak hususundaki çalışma 
sına devam etmiş olduğu bildi· 
rilmektedir. 

Müzakerata esas teşkil ' 
cek olan önergelerin kesın :,u -
rette tesbiti ergesiyle bu sabah 
da bir toplantı yapacaktır. 

Komitenin vereceği reylerin 
kabulü mecburi olmadığı ancak 
yeni müzakerelere esas teşkil 
edeceği burada önemle kaydo · 
lunmaktadır. Bu önergelerin 
başlıca muhteviyatı gerek İtal 
yanlara ve gerek Habeşlere bil· 
dirilmiştir. Ancak, bu önergele
rin tamamının -konseyce kabul 
edilmeden önce- İtalya ve Ha
beşistana tevdi edilip edılmiye
ceği mezkur Uluslar Sosyetesi 
konseyinin dün aktetmiş oldu 
ğu gizli toplantıda Litvinof, il
gililer arasında müzakerat baş
lamadan evvel konseyce bir ka
rar alınması isteğinde bulun . 
mU1tur. 
Faşist kongresi kararını 

hıraktı 
Roma. 18 (Ozel) - Faıist kon

gresi Cencvredeki son vuiyeti göz• 
den geçirmiı. Uluıılar Kurumundan 
çekilip çekilmemek hakkındaki kararı 
nı başka güne bırakmııtır. 

Hazırlık. hep hazırlık! 
Roma, ı' A.A. - Bugünkü Ba· 

k=-nlar kurulıınca alınan finansal ted 
birler arasında yüzde beş faizli borç· 
tan baŞka benzin ve muamele vergi-

Son Dakika 

Her Tarafta 
Barut Kokusu 
Kokuqor 

Daily Teleıraph'ı~ ~ir,asaI aytan 
Ccnevreden gönderdığı bır yaz~s~mda, 
M uısolininin her halde savat >!anına 
mecbur olduğunu bildiriyor. Habe
§istanın komitenin önergelerini kabul 
edeceği ve fakat Itatyanın bunları 
ıeddedeceği kabul ediliyor. Bu tak
dirde. Uluslar Sosyetesi ltalyanın i~
raata giriımesini kolları bl'glı • bekh
yecek değildir. Uluslar Konseyı, pak
tın 10 ve 11 inci maddelerine daya· 
narak münasip müdafaa tedbirleri 
hakkı~da karar verebilecektir. Hadi
seler farzedilen §tkilde cereyan etti
ği takdirde, Sosyetenin bu suretle ha· 
reket edeceği z'annedilmektedir. . 

Duçe kuvvetler göndermek suretı· 
le lngilterenin muhtemel bir hareke
tini önlemek istiyor. 

Zecr1 tedhirler neymis ? 
Londra, 18 A.A. - Cenevre haber

lerine göre, ltalyaya kartı alınacak 
zecri tedbirler hakkında fevkalade 
gizli görüşmeler cereyan etmekte
dir. Bu hususta yapılın önergeler yal 
nız ekonomik mahiyette tedbirleri ih
tiva ediyor. Reuyter ajansına göre, 
arsıulusal yetkeyi haiz bir tahsiyet 
durumun anahtarı Avusturya olduğu· 
nu bildirmiıtir. 

ltalyanın bazı elzem eıyayı deniz 
yolile tedarik etmeıi menedilebildiği 
takdirde Fransa. hviçre, Avusturya 
ve Yugoılavyadan malzeme verilme
ıi meselesi kesin ıurette kotanlmı5 o
lacaktır. 

Times ıazetesi de bu~ benzer mil 
taleada bulunmakta ve Lavalin eko • 
nomlk tedbirlerden ilerisini kabul et· 
nıek istememesi muhtemel olduğunu 
yazmaktadır. 

Bi'" de M ,.,,.,el nı,.~~lf!~; 
M oakova, l 8 A.A. - Havas ajan· 

sı bildiriyor: 
Yetkeli çevenler, Sovyetler Birliği 

için en yakın tehlikenin garpte oldu· 
t_u kanaatindedirler. Hitlerin Alman 
dı' ıiyaaaııı ve Klaipeda hıı'kkıııdıı\d 
diyevi Moakovayı hayrete dütürme
mi9tir. Bazıları Almanya ile Sovvet· 
!er Birliği arasında sillhh tehlikeyi 
yakın addetmek edirler. Sovyet çe -
vcnlcri, komünist ideolojisinin zara• 
~ 4J oJN.~ban 3i;l bir Avrupa 
cephesi tet~lf' kayıuıundadırlar. 

Moskova, 18 A.A. - Tu ajansı 
bildiriyor: 

Radek, lzvestiya gazetesinde diyoı
ki: 

"Hitler, bant iıte~ini SA €'1arkcrı 
Nurenberg sokaklarında tanklar, u· 
çaklar ve toplar dolaşıvordu . Bıı ha
rııscvcr diyev. yalnız: Hitlerin heniis 
hir sava§& hazır olmayı,ındandır. Fa· 
kat. Alman silahlanmasının şimdiden 
tehdit edecek kıadar ileri gittiği 11ö
rülmcktcdir. Buna binaen, Hitler Me· 
mel meselesinden bahsederken: Ulus
lar Sosytte&ini, hadiıeler herkesin 'e
estllf edebilecefi bir tekil almadan 
harekete geçmete davet etmektedir. 
Hitler bu ıuretle perderi ka1dırmtf 
ve ordularını Sovyetler Birliğıne da
ha vakın bir yere l(ttirt:bilr .. eiirıi .,.c;, 
termi•tir. Sovyetler birliğine kar1ı 
mücadele mUıtakbe1 bir harp için 
Almanyada her tUrlü ideolojik sefer• 
berlilin batını konulmuıtur. 

Bir de Romanya - Lehistan 
gerırin liği 

Budapeıte, 18 A.A. - Lehistan f. 
le Romanya aruında ~lrden bire baş· 
r.öı•cren ecrcinlikten bahsed"n Peş· 
ter Llovod guetea; diyor ki: 

"Lehistan • ÇekMlovakya gerıin
Ji~i ile mtıvaı:i giden bir yol alan Ro
manya - Lehistan gerginliği ovtr hir 
hal almratır ki, iki taraf batını b'ribir 
terine kilfür etmekten asla çekinmi -
yor. Bunun sebebini Romanya ile Snv 
yet Rusya arasında Romanyanın da 
kartrhkh antaıımı paktına e;irmesi i
cin vapılan iconuşmalarda :ı -amıılıdır. 
Eski 'Romanva • l~l"hiıtan itt;fakından 
iıer kalmamıstır Romanv;ı öa Cekos
lovakva i?ihi Sovyetçil~r t.arafına gec
mek fü:eredir. 'Runun n"cu A ''ruP<' · 
daki tesirlerini •akip etmek çok me • 
rakh olacaktır.,. 

On milyon kic:iyi seferber 
~,.ı; un .. 1.,,. 

l•alyanın cev11brnıı intizııren birta. 
kım savialar oru.dı dolasmıtktadır. 
Eunlına bakılır!ll on mılvon ttalya • 
nrn ıeferberli(l vann ola~aktır ve 
Trablusta Sünuıiledn muhtromeJ hi\ • 
cumuna karsı sütl tedbirler kuvvet· 
lend"rllecektir. 

Her haldi' Ttalya her türH.I hıldi~e
vi kar,ılamağa hazır &özükm~'lrtedir. 

n~r• ~;;.., ,,,;;1,1,.. .. 

Cenevre, t 8 A A.. - Besler komi~ 
teainin tekliflerini altın Hııbeş delc
ııeai cevap vermek icin üç dört gün
lük bir mühlet istemiştir. 
tıaaa ... ._........_....,,, ............ 

1,.r;,.;. ~ .. •ırı1...,a"" ...1., ., • .,..ı,- -q;r 
buyrultu ile donanmanın kömUr ih
tiyactarı için linyit depolarının rlol
durulmasına 337 milyon liretlik kre
di konmaktadır. 
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Re lam Londrada Ve istanbulda SAGL,..I K 
ÖGÜTL ERi 

--------- ------------- Yazan: Bedri RAHMi - _ .......... 
Otelin lokantasında fransızcayı bir 

Çinli kadar müşkülatla konuşan genç 
bir lskoçyalının masasına düşmüş ve 
onunla kolayca ahbap olmu~tuk. O 
da bizim gibi tahsiline devam ettiği
ni ve ayrıca Londrada çok rağbet gö
rc:n bir bira fabrikasının afiş ve rek
lam direktörlüğünde öğleden sonra 
b.r i§ bulduğunu söylüyordu. Bu 
ufak iş ona ayda bizim paramızla üç 
yüz lira kadar bir şey! temin ediyor 
ve bununla Londrada orta bir talebe 
hayatı sürüyordu. En ufak memuru
na 300 lira maa~ veren bu cömert bi
ra fabrlkasını değil de daha çok onun 
"reklam'' direktörlüğünü merak et
miştik. 1skoçyah ne zaman istersek 
bize "reklam sarayını" gezdireceğini 
vaadetti. 

• lskoçyalı ile her sokağa çıkışımız. 
da bize adım başı yol gösteren Gines 
birasının muazzam afişlerini gösterir 
ve onların müesseseye kaça mal oldu
ğunu anlatırdı. Bu duvar afişlerinin 
itc:risinde bir tane san'at kıymeti ola
;ma tesadüf etmedim. O bana bir 
gün yine berbat bir zevk mahsulü bir 
afiş için verdikleri akıllara hayret ve
ren bir rakam söylediği zaman artık 
dayanamam ıs: 

- Bu kadar parayla Fransamn en 
kuvvetli afiş üstatlarını toptan bura
ya getirtip onlara şaheserler yaptıra
bilirdiniz. O zaman Londra sokakla
rı zevkle seyredilebilecek bir resim 
sergisine dönerdi. 

l:;koçyah dostum güldü: 
- Adlarını söyledigfoiz ve benim 

de çok sevdiğim Fransız san 'atkarla· 
nrH yalnız bu iş için çağırdık. F<>kat 
balk onların işlerinden hoşlanmıyor. 
İngHizler bilhassa yeni san'at ecre· 
yanlarına karşı hiç müsamaha göster
miyorlar. 

Fakat bizim müesseseye asıl paha
lıya mal olan bu afişler değil. bunla· 
rı asmak için kiralamağa mecbur ol
duğumuz yerlerdir. San 'atkarJ.ara 
verdiğimiz para bu kiraların yanında 
hiç kalır. Londrada evinin içini kira
ya veremiyen bir adam dışını her za
man reklam için kiralıyacak bir mü
essese bulabilir. 

En büyük bulvarlarda bazı öyle ev
ler vardır ki, ev olmaktan cıkmış, bi
rer afiş kulübesi olmuşlardır. 

• Hakikaten büyük yollarda rastgcl-
diğimiz bircok evler acınacak bir hal
de idiler. Dört taraflarından bir afiş 
hücumuna uğradıkları yetişmiyormuş 
~ibi bir de gece reklamlannın kuvvet
li ampul dizilerile de her akşam mah
ya kurmağa mecbur olmuşlarrlı. 

Bu evler dısı sahlnleriıfek'iralana-
~ l'lc; 

calC odaların gelirının çok daha fazla-
sını getirdiği için çoğu bombostur. 
Londranın en kalabalık meydanla

rında duvar afişleri gece yerlerini am
pullere verir ve ampuller hep bir 
ağızdan müesseselerini methetmeğe 
baslarlar. Bu ampul afişleri içerisin
de en güzel buluşu bizim lskoçyalı
nın çalıstığr bira fabrikasınındır. Bu 
~ayet pratik bir nüktenin saat kule· 
lerine gördüğü iş çok mühim olmalı 
ki, lskocyah bize Gines Saatini büyük 
bir zevkle anlattı: Elektrikle işliyen 
bu muazzam saatin altında ampulle· 
rin dizdiği kocaman rşrklı harflerle: 
'·Gines bu saatte içilir" cümlesi var
dı. Mun+azaman işliyen saat Gines 
birasmın günün herhanai bir saatinde 
içilebileceğini gösteriyo"rdu. 

• İskocyalı bugün bize bira f.abrika-
'ının reklam sarayım gezdirdi. Bura
da en çok göz alan şey Gines'in ga
zetelere verdiği ehcmmiyetti. lngil
tl'rede cıkan bütün gazetelerde Gi
tıe:.'e ait yazılar, resimler, ve hatta 
hika veler vardı. Bu gazetelerin co
ğunda bu isim hazan koca bir bas sa
hife dolduruyordu! Iskoçyalı haftalrk 
mecmuaların birisinde sahifenin bir 
parca aş~ğısına yani kötü bir yere ko
r~ulan .G~nes reklamının yerini değiş
tı;mes_ı.nı ... ~.:cmuaya bildirmediği için 
?ırektorlugun arkadaşlardan birisine 
ışten el çektir?iğini söylüyordu. 

Iskoçyalı bıze biralarım satan lo· 
tantalara gönderilen hediyeleri gös
terdi. Bu hediyeler arasında kol düğ
mesinden tutun da barometreye ka· 
dar renk renk ve çeşit çeşit eşya var
dı. 

• İskoç}'IC!lı ile bir gün kimseciklerin 
~eçmediği bir sokaktan ~eçiyorduk. 
Bu tenha yolun tam karşısrndnki evin 
sırtı ayni biranın şehrin bütün so
kaklarında tekrarladı <Yr resim "Gines • o 
sıze yarar" ctimlesile kapanmıştı. 

- Dostum, bu sol:aktan kimsecik
lerin geçtiği yok. Niçin bur.aya bu 
l.:oskor.a afişi gerdiniz? 

- Günün bu saatinde kimsecikler 
yo~tur. Yalnız sabahleyin ve akşama 
dogru buradan tam iki yüze yakın 
"otokar" gecer. Her otokarda virmi 
yolcu olduğuna göre bizim afişe iş 
çıktı demektir! •• 

·• lskoçyalı bugün bizi büyük bir fut-
bol maçına götürdü. Stadyumda 55 
bin çift göz vardı. Ve bu gözlerin 
karşısına yine o muazzam Gines sa
ati dikilmişti. Iskoçyalı bize Fransa
da Eyfel kulesinden Sitroen'in nasıl 
istifade ettiğini gördüğünü ve Fran
•ızların Jitan adlı sigaralarının tııam
vaylarda ve metrolarda y2ptıkları: 
"'Burada sigara içmek memnudur. 

.a. ___ _,_ ___ _ 

Esrar Dalgası 
!sterseniz esrar keyfi deyiniz, fa

kat onun meraklıları daha ziyade 
dalga terirr ini kullanırlar. 

Böyle söylemekte haklan da var
dır. Çünkü esrarın verdiği keyif 
- onu tecrübe diye kullanmış olan 
şairlerin, hekimlerin anlattıklarına gö-

; re - insan bir deniz dalgası üzerin
de kendisini duymadan gidiyormuş 
gibi, acayip bir keyiftir. 

Esrar, devayımisk şeklinde yenil· 
miş yahut ona özel nargilesinde kok
lanılmış olsun, ilkin her keyfe benzer 
bir kevif verir. İnsan, vücudünde bir 
rahatlık, fikrinde bir saadet duyar. 

Ondan sonra, her zehirlenmede ol
duğu gibi, teheyyüç başlar. lrade 
kuvveti zayıflar, fikirler biribirinden 
ayrılır. Esrar bu ikinci devrede ken
dini ötekr zehirlerden ayırt ettirir. 
Fakat ona has olan, esrar dalgası me
rakının bütim dünyada bu kadar ya
yılmasrna sebep olan şey daha sonra 
gelen üçüncü devir. fikrin büsbütün 
darmada&.Jn olmasıdır. Zaman, baş
langıçta çok yavaş beçiyormuş gibi 
gelir. Dakikalar saatler kadar, saat
ler günler kadar uzar. Zaman böyle 
uzaya uzaya artık duyulmaz olur. Za
man mefhumile mekan mefhumu da 
kaybolur. lşte o vakit insan ne bu
lunduğu yeri. ne geçirdi~i zamanı hiç 
duymadan bir dalga üzerinde imiş 
gibi yaşar. 

Bundan üç yü.z sene sonra lstanbula "Asarı atika., 
Amerikalı seyyaha, tercüman mua .ıı.zam kuleler 
"Sarmısak ruhu,, alİfİni göstererek : 

Yine esrara özel bir keyif musiki 
keyfidir. Esrar çekmiş adam etrafın
daki en küçük bir gürültüden en gü· 

görmeğe gelen bir zel bir musiki duygusu alır. Kendisi
üstünde yükselen ni cıvıl cıvıl öten kuşların arasında 

en ince çalgılar çalan hurilerin karşı~ 
smda cennette imiş gibi hisseder. - B u meşhur afi§ kuleleri Siiley maniyeden tam 177 sene sonra yo· 

pılmıştır, diye izahat verecek. 
Fakat bu kadar güzel duygular ara

eşyadan yalnız bir tanesini sattıran sında korI<ıınç ve sabit fikirler de ek
kuvvet reklamdır. Bunu inkar etmi- sik olmaz. Yanında kendisile birlikte 
yen lstanbullular, ellerinden geldiğ i nargile çeken arkadaşına kötü kötü 
kadar satılacak mallarına reklam ya- maksatlar isnat eder, kendisini zehir
pıyorlar. lemeğe kalkmış diye kavgaya ba;şlar. 

hatta bir jitan bile!" diye yaptıkları 
nilkteyi çok beğendiğini söylüyor ve 
bize lstanbulun reklama ehemmiyet 
verip vermediğini soruyordu. Karşı 
tribünlerde parlayan binlerce insan 
kafası birden bana bir buluş ilham 
etmişti: Stadyumun bütün tribünleri
ni istenilen harfin şeklini alabilecek 
bir tarzda tanzim etmek ve bu insan 
dizilerinden harfler, cümleler yaz
mak • 

Afişçiliğe dair bütün fikirlere hür
met eden dostum bu buluşu beni hay
retten hayrete dü~ürecek bir ehem
miyetle karşıladı: 

- İnsanlardan harf dizmek fikri 
bat\a o ka!iflr yabancı ~t;lmiy,o.r. Fa
knt tribunlcıdcu ulı ....... ___,,. ..... ~•ha c 

mak ve bu Yazı"}! 'kafalarla yaımalC.' 
Harikulade .. 

Fakat ben bu buluşun sakat bir ta· 
ıafını yakalamıştım: 

- Fakat ya tribünler dolmazsa? 
Gines'in birkaç harfi boş kalırsa 

- Daha iyi ya! .. Daha iyi ya! Her 
kes bu boş harfleri bulmak için iki 
misli bir dikkatle ilanı okumağa ça· 
lışırlar. tık fırsatta bu buluştan di
rektöre bahsedecek ve bunu bana bir 
Türkün bulduğunu söylemeyi unut
mı}"acağım. 

• Avrupada ayni kıymette iki marka 

Yanında kimse bulamazsa hırsızlar, 
Yalnız bizde afişler ev duvarlarına haydutlar kendisini öldürmeğe geli-

musallat olmakla kalmıyor. lstanbu· yorlarmış gibi duyar. Onun için es
lun biricik reklamı olan san'at eser- rar çekenin evinde telefon bulunma
lerini taciz ediyorlar. Mi;;al: Yenica- sı büyük bir tehlikedir. O yanlış duy
mi. "TAN" aylardanberi Ycnicamii, gular üzerine, telefona sarılır, alemi 

rahatsız eder. 
kirli bir kemer gibi kıskıvrak saran 
ve ciğeri be~ para etmiyen, sıska bi- Daha ilerisini söylemiyeceğim, za
nalardan kurtarmak için bar bar ba- ten neye yarar? Esrar meraklısı dal
ğmyor. Ben kendi hesabıma afişler- g~sı~ın içinde ne duyarsa duysun, 
den korkuyorum. Daha şimdiden Ye- gıttıkce sağlığını kayberler. Vücurlü, 
nicamiin minarelerine kadar ytikse - zayıf, dermansız kalrr. Gitgide bütün 
len ::oıfialer hu aidiııl .. onun minar .. t- 'h r k iT·; ;,, --y· .. .. . 
ri arasında mekik dokuvacaklar. Ga- n a~ ac ge • uzu kor-
zete ve kitap sahifelerfne sığmayıp kunç .. aptall~~ ifa~e ed~!1 bir şekil alır. 
göklere çıkmağa yeltenen reklam, bir ~endısıne soyle_nılen sozlere pek güç· 
kaç asır sonra .insanların karşısına lukle cevap verır. 
Süleymaniyeyi ve Ayasofyayı dizka· Bütün bu şeylerin sonu, esrar me
pa klarında bırakan afiş kuleleri dike- raklısı çabuk ölecek kadar talihli de
cek ve bundan birkaç yüz sene sonra ğilse, hiç şüphe etmeyiniz. deliliktir. 
Amerikadan gelen seyyahları gezdire- Çok esrıa~ kullanan bir memlekette 
cek tercüman onlara İstanbul gökle- bütün delilerin yüzde yirmi yedisinin 
rini zapteden bu yüce afiş kulelerin- esrardan çıldırdıkları birer birer sayı
den birini gösterirken: tarak anlaşılmıştır. Ayni memlekette 

- Şu "sarmısak ruhu" afişini delirmiş erkeklerin sayısı delirmiş 
ucunda taşıyan kule Süleymaniyeden kadınlardan üç defa daha fazladır. 
177 sene sonra yapılmıştır, diyecek. Çünkü orada esrar kullananlar en zi· 

yade erkeklerdir. 
eedri RAHMi Bize yabancı olan bu tnemleketin 

neresi olduğunu elbette sormazsınız. 

r .. '\ · ~~iiiiiiiiiiii~~~~~~~. 
Deniz yolları 

Lokman Hekim 

G ü nde l ik S iy asal G a zete 

T EL EFON { Yazı ışleri: 24319. 
İdare işleri : 243 l O. 

T ELGRAF: "TAN ., latanbul 

Bir aylık 
' 3 ., 

6 " 
1 yıllık 

ABONE 
Türkiye ıçin 

Lira K. 
1 50 
4-
7 50 

14 -

tL AN 

Dışarı için 
Lira K. 

8-
14 -
28 -

İlanlar için l!§ncılık Şirketlerine mü
racaat edilmelidir. 

Kuçük ilanlar doğrudan doğruya 
idaremizce alınabilır. 

Küçük ilinlarm S saurhğı bir defalık 
30 kuruştur 5 satırdan tazlası ıçio sa· 
tır başına 5 kurus alınır Bir defadan 
fazla için yelrOndan 310 kuruş indirilir 

İstanbul ikinci ticaret mahkeme
sinden: 

Kayseride Hacet mahallesinde De

mircizade müteveffa Mustafa varisle

ri karısı Esma kızları Nazire ve Fat

ma ve oğulları Hacı Ahmet ve Meh

met ve diğer kızları Seniye ve Saniye 
vekilleri avukat Mazhar tarafından 
Yeni Postahane arkasında lstanbul 

hanında Vitali Levi mahtumlan şir

keti aleyhine açılan haczi ihtiyatinin 

fekkine dair gönderilen arzuhal sure

ti mumaileyhler mezkur ikametgahı 

terk ile semti meşhule gittiklerinden 

bahsile bila tebliğ iade kılındığı mü

başir tarafından verilen n!eşruhattan 

iŞL ETMES i 
Acenteleri: Karaköy Köprlfüap 

Tel. 42362 - Sirkeci MUhUrdar-

111111 zade Han. Tel. 22740. JIUll 

1 Trabzo n Voau 
CUMHURlYET vapuru 19 

Eylül PERŞEMBE günü saat 
20 de Hopaya kadar. ''5659,, 

6780 

imro2 yo~u 1 

KOCAELi vapuru 19 Eylül ı 
PERŞEMBE günü saat 16 da ı ı 
IMROZ'a kadar "5660,, 6781 

Trabzon yolu 
V A T A N vapuru 21 Eylül 

CUMARTESİ günü saat 20 de 
Riz"'ye kadar. ,,5697,, 

GAlP - Hüviyet varak3mı kaybet

tim. Yenisini alacağımdan eskisinin 

hükmü olmadığım bildiririm. 

İstanbul Universitesi Tıp fakültesi 

talebesinden Turgut Ortaç 

ZA Yl - Bulgar kumpanyasının Bur
gaz vapurunun 3 ncü seferile gelmiş 

olan K my • 99 • 101 No. 15 balya 
pamuk mensucatın ordinosu zayi ol
muştur. İkinci nüshasını alacağımız • 
dan zayi olan birinci nüshanın hük -
mü yoktur. Vahram Haçaduryan 

anlaşılmakla dava arzuhali suretinin rar verilmiştir. Keyfiyet tebliğ ma -
kamına kaim olmak üzere ilan olu • 

bir ay müddetle ilanen tebliğine ka- nur. (14593) 

TIFOBIL Dr. Ihsan Sami 
Tifo ve paratifo hastalıklarına tu
tulmamak için ağızdan alınan tifo 
haplarıdır. Hiç rahatsızlık vermez. 
Herkes alabilir. Kutusu 55 kuru. 

6766 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye mütehassısı 

Pazardan başka · günlerde saat 
(2,30 dan 6 ya) kadar İstanbul 
Divanvolu No. 118. 

Muavenehane ve ev telefonu· 
22398. Yazhk telefonu Kandilli 
38. Beylerbeyi 48. 6600 

Bir gezinti 

Kadın kortları ve gönül avt'.ılarr var 
dır ki, artık saçlarını başlarını aklar 
sarınca gönül maceralarının pek ya -
hancı ve yeni yolcularını ararlar. Bn, 
acemi avların çabuk avlanacağın
dan değil, aşkta &on çeşniyi onlarda 
bulduklarındandır. Kadınlar i~in de 
böyle .•• 

Misal mi istersiniz? lşte: 
" • • • 27 yaşındayım. Kadının ne 

olduğunu bilmiyorum. lki yıl önceye 
kadar derslerimden, imtihanlarımdan 
ve etütlerimden kadın aramaya imkan 
bulamamıştım. Belki de benim ders
lerime çok düşkün olmamda ve ilk 
mektepten son yüksek mektebimc ka
dar hepsinde sınıfın birincisi olarak 
çıkmama da kadınlara karşı lakayıt 
olmanın tesiri olmuştur. Yalnız bun
d«n on gün evvel şiddetli bir heyeca
na ve sarsıntıya uğradım ve hata bu 
s<ı.rsıntının yarım kalmasındaki, bana 
birden teveccüh gösteren kadının bir
den kaybolmasındaki hikmeti anlarya
mıyorum. On gün evvel Kalamışta ak 
rabamdan birine misafir gittim. Er
tt:si gün denize çıktık ve benimle be
raber gelenler yarım saat içinde ev
lerine dönünce ben kayıkta ve birçok 
yüzen kadın ve erkek arasında yal -
.r.ız kaldım. Kürek çekiyordum. Bir 
aralık iki genç kadın yüzerek kayığı· 
nun kenarına geldiler ve tutunarak 
dinlenmek istediler. Birden bire kıp • 
kırmızı olduğumu sezdim. Başımı çe· 
virdim, kurtulup kaçmak istedim ve 
kürek ~ekmeye devam ettim. Onlar 
gül~yorlar, beni süzüyorlardı. Başımı 
çevırerek olanca kuvvetimle küreğe 
asıldım. Denizin ortasına, Moda hiza 
Jarma kadar acılmıı::+.lr l""'lnlat".J...~1!1...J
yı5"'•.u• aacnurıi, ~u rtt/ttıte guıup eı:; C· 
niyorlardı. lçlerinden biri bir çığlık 
kopardı : ''Dermanım kalmadı, beni 
alınız!" dedi. Bırakamazdım. Hemen 
bu çıplak vücudü, onun arkasından 
arkadaşını kayığıma aldım. Biraz ya§ 
lıcası otuz beş yaşında olacak, baygın 
bir halde kayıkta yatıyordu. Arkada
şı friksiyon yaparken bana da: "Ge
liniz, vücudünü hareket ettirelim. Fe
nalık geçiriyor!" dedi. Kayığın için • 
cie bu çıplak kadın vücudüne birçok 
hareketler yaptırırken bu defa fena
lık geçiren ben oluyordum. Terleme
ye bunalmaya, bütün vücudümle tit
remeğe başladım. Oyle bir hale gel • 
mişim ki ikisi birden kahkaha kopar
dtlar ve ben hiddetle yerime fırla -
dım. Fakat bu vahşiliğim çabuk geç· 
ti. Bu kadın beni on dakika içinde ken 
disine alıştırdı. On dakika içinde kü
uği gencine bıraktım ve ben onun ya 
nında bütün vahşeti birden bire kay
bederek munisleşen bir köpeğe ben -
ziyordum. Çıplak kollarını boynnma 
doladı. Rüyama bile girmeyen tatlı 
nüvazişlerile beni bir saat çıldırttı. 

Sahile yanaştığımız zaman ertesi gün 
için onlardan söz aldım. Fakat ertesi 
gün bunun rüya olduğunu anladım. 
Çünkü onlar bu sefer kayıklarında 
başka bir gençle dolaşıyorlardı. Beni 
tanımadılar bile. lki gün, üç gün hep 
ayni yerde ve onların kayıgı etrafın· 
da saatlerce dolaştım. Beyhude ••. Bu 
nedir, o gün neden bu yaşlıca kadın 
beni o kadar sevmişti de; ertesi gün 
neden tanımadı; tanımamazlığa gel • 
di? - S. Ertem" 

Dedik ya ... Aşkın türlüsünü tadan 
erkekler nasıl acemi av arıyorlarsa, 
tecrübe görmüş kadınlar için de tec
rübesiz ve top aşıkların yeni bir tadı 
vardı. Bu zevki tatmak için Kalamış· 
taki deniz alemini fırsat bilen bir ka· 
dın bu zevkin devamında tehlike gör
müş ve hemen kaçmtş olacak. Bunun
la beraber aşkı yeni tadan bir genç 
için güzel bir başlangıç ve iyi bir 
ders. 

• 
Köpeğini karısmdan çok 

seven adam 

Birçok kadınlar kocalarının kendi· 
lerini sevmediğinden şikayet ediyor • 
lar. Fakat bunun sebebini yazan, hat 
ta belki bilen, arayan yok. Acaba ka
bahat onlarda mı, kendilerinde mi? 
Kocaları başkalarını mı seviyor? Yok 
sa onlarda sevmek kabiliyeti mi nok· 
san? Bize burasını da bildirmeleri la· 
zım. 

Bereket ki Konyadan (Sarıgül) ko 
casının niçin kendisini sevmediğini 
de bize yazmaktadır: 

" •.. Dört seıttdenberi ondan kü • 
çük bir muhabbet görmedim. Daima 
suratı asık, dalına hiddetli. e göz • 
yaşlarıma merhamet eder, ne de has· 
talığıma. Halbuki kapısında bağlı du· 
ran köpeği biraz hastalansa hemen 
doktora götürüyor, ilacını yaptırıyor. 
le1ttr. ~~Ni')ag\rihlı"A~lr. "'l"lftr~~ 
nedenberi beslediği bu köpeği artık 
bırakmasını, benim bir köpek kadar 
evde kıymetim olmadığını söyledim. 
Fayda etmedi. Acaba bana karşı so
ğukluğu bu köpeğe muhabbetinden 
midir, bu köpeği savsam mı?.,. 

Köpek, kedi, kuş, hatta kolleksiyon 
merakı ve sevgileri başka sevecek bir 
şey bulamıyanlarm işidir. Sizi seve• 
cek olsa köpeğine bu derece düşkün 
olmaz. Fakat köpeği evinizden ~tmak 
la da onun muhabbetini temin ede -
mezsiniz. Ya başka bir köpek, yahut 
başka bir sevgi arar, bulur. Anlaşılı· 
yor ki kocanızı meşgul edememişsi • 
niz. Belki ev haliniz pek laübali, onu 
karşılarken kıyafetinizde birçok ih -
mailer var. Belki evinizde bir nese 
havası uyandıramadınız, hatta belki 
işinden biraz geç geldiği zaman sizi 
uykuda buluyor ve kendisini karşıla
yan köpeği oluyor. Bu ve buna benzer 
ihmaller varsa köpeğin savulması pa· 
ra etmez. Fakat kendinizi sevdirebi· 
!irseniz evinizde köpek değil, huri bağ' 
1ı olsa gene tasa etmezsiniz. 

lstanbul Sıhhi Müesseler arttırrlıa 
eksiltme komisyonundan: 

Şişli Çocuk Hastanesi için 2 16 kalem ilaç ve Sıhhi 
malzeme olbaptaki şartnamesi veçhile açık eksiltmeye 
konmuştur. , 

1 - Eksiltme 25 Eylül 935 Çarşamba günü saat 15 
de Cağaloğlunda Sıhhat müdürlüğü binasındaki komis
yonda yapılacaktır. 

2 -Tahmini fia t : 4315 lir al 1 kuruştur. 
3 - Muvakkat teminat : 323 lira 64kuruştur. 
4 - Şartnameler bedelsiz olarak Hastaneden ah:tıa

hilir. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin cari seneye aid Ticaret 

Odası vesikasiyle 2490 sayılı kanunda yazılı belge ve bu 
işe yeter muvakkat teminat makbuz veya Banka mek
ı-uplariyle belli gün ve saatte Komisyona gelmeleri. 

( 5344) 6855 

Devredilecek ihtira berall j 
"Oksijen ve tdrojenin elektrik u

sulü ile istihsali,. hakkındaki ihtira İ· 
çin alınmış olan 5 İkinciteşrin 1925 ta 
rih ve 358-355 numaralı ihtira bera
tının ihtiva ettiği hukuk bu kere baş
kasına devir ve yahut icara verilmesi 
teklif edilmekte olmakla bu hususta 
fazla malUmat edinmek istiyenlerin Is 
tanbulda Galatada Aslan han 5 inci 
kat 1 • 4 numaralara müracaat eyle· 

• melcri ilan olunur. 

Devredilecek ihtira berall 
"Elektrikli dikiş makinesi., hak· 

kmdaki ihtira için alınmış olan 1 Tet
rinievvel 1921 tarih ve 3254 numara
lı ihtira beratının ihtiva ettiği hukuk 
bu kere başkasına devjr ve yahut i· 
cara verilmesi teklif edilmekte olmak· 
la bu hususta fazla malUmat edin • 
mek istiyenlerin, Galatada Aslan han 
5 inci kat 1 - 4 numaralara müracaat 
eylemeleri ilan olunur. 



~ 

Yunan Atletleri Dün Geldiler, 
Yugoslavlar Bugün Geliyorlar 

1 

1 

Yunanlılar 
Fener pistini -
Çok beğe1J,diler 

Altıncı Ballran oyunlarına iftirak 
edecek adetlerin ilk kafilesi olarak, 
Yunan atletleri dün 
•••ton ikide Roman
yanm Recel Carol vapuru il~ teh· 
rimize ıeldiler. Yu101lav atletlerinin 
:Y umnblardan evvel, ubahm onunda 
ıelmesi bekleniyordu. Fakat ıuete• 
lede netrettiil davetname üzerine 
Sirkeci pnnda toplananlar, Yuıoa

lavlann trenden çıkmadıklannı ıör· 

diller. AnlapldıiJna ıöre Yuplav
lar bu sabah trenden çıkacaklardır. 

Romanya bandıralı Recel Carol 
npurile celen Yunan atletleri, Ga· 
lata nbtımmda, Federasyon reisi Bur· 
ban Felek ve kalabahk bir aporcu 
kiltleai tarafmdan lrarfılammttır. At
letler otomobillerle, ikametlerine tah· 
aia edilen Tokatliyan oteline inmif • 
lerdir. 

Türk Atletimi federasyonu namına 
bqlran Bürbanettin Yunan lrafileaine 
Pransızc:a bir aöylev vererek kendile
rini Altıncı Balan oyunlarına davet 

Atletizm B,yramı Cumartesi 
Başlıyor, Yunanlılar Dün 
Antrenmanlarına Başladılar 

etmek fırutmı bulduiundan dolayı 
kendini bahtiyar addettiiizıi .eiylemif, 
bu daveti kabul ettikleri için federu
yon nammı kendilerine tqekklr et • 
mit ve muftffılriyetler dilemiftir. 

Bum mukabil kafile reisi Y orp • 
kopulo ıördülderi iyi hiisnü kabulden 
ve oyun1ann tertibindeki intbamdaı 
dolayı tqekkllr ve takdirlerini aöyle
miftir. 

Gelenler yirmi ,edi atlet ve bet i
dareci ve yedi auetec:iden m il • 
r e k k e p t i r . Kafilenin ha
pı~ Yunan Atletimi fedensyonu 
bqkam M. Rimopuloa bul~ • 
dır. 

Kafilen\D bqmda bulunan Kolo
nel Botuil Yunan takımı ve Altıncı 
Balbn oyunlarmm mukadderatı et-
~ Cu...ı..J -- 1J. -ı.......ı..L 

mbe ıunlan aöylemiftir: 
••- TaJmmmrı; en kuvvetli kadro

aile Iatıanbula ıeımiftir. Yunan tala
mmm, hiçbir saıliılD için bu kadar 
kuvvetli olmadıtım t8yliyebilirim. 

Altıncı Belken oyunıanmn. Yunan 
taJmnmm muYaffaldyetile bit.eceli 
mütaleaamdayım.,, 

Gelen takım ıu atletlerden terek· 
küp etmektedir: 

100 M. - Pranpdia, SakaJaryu. 
200 M. - Franpdiı, Saka19ryu0 

400 M. - Arvanitia U, Miaailidia. 
800 M. - Yorpkopuloa, Adami • 

c:lia. 
1500 M. - Yorpkopuloa, Adami-

clia. 
5000 M. - Gutia, Varic:akia. 
10,000 M. - Varic:akil, Vlahaı. 
110 M. Minialı - Mandiku, Fa· 

çeaa. 
400 M. Minialı - ır.ıdilraa, Ski· 

adoa. 
Tek adım - Lambrakia, Pat.erakiL 
Uç adım - Lambbraiia, Paterakia. 
Yüksek - Paterakia, Pantuil. 
Smk - Qlençoa, Tanoa. 
GWle - Fl«oa, Stefanalda. 
Disk - Silh, Fitiyotia. 
Yunan disk - Siltı, Fitiyotia. 

4 x 100 Bayrak - Franpclia, 
Lambro, Sblaryo, Façeu. 

Balkan bayrak - Yorpkopuloa, 
Mandiba, Francuclia. Sakalaryu. 

Yunan atletlerinin hepel celmiftir. 
Y alnu kotucu Lambro JKID •balı 
tayywe ile ıetec:ektir, 

• Yunan ekipl dUn ölleden tonra bU· 
tün heyeti ile KadıköyUne ıeçerek 
ıtadı ıörmüt ve yaptinlmıf olan yeni 
piıti çok Jleienmiftir· Yunan kafile 
reiıi bu pİltin üzerinde birçok Balkan 
rekorlarmm lrınlac:apu tahmin etti· 
iini liiylemiftk. 

Bqiin konvanaiyonelle ikili ba • 
yan olmM üsere, 17 kifllik Arnavut 
ekipi beklenmektedir. Bundan bqka 
CSlledea toma aa8t ikide Polonya va· 
puru ile de Romen atletleriııin ıel • 
meleri be-iri .. tedlr. 

Cirit - Haci,uia. Mihalapuloa. 1 Diİll .... 1'-- flfı.tı.ri _,,... 
Çekif - Dimitropulot, Petropu • ......ı. enel ..,._,,,_ ~ 

loa. ............ ~ 

====================================::::;==========' 
Balkan 
Stadında 
Bir Gün 
Yunan atletleri gelir 
gelmez pistte çahş· 
mağa başladılar 

Dün öileden aonra, Altıncı Bal· 
bn oyuıılan için ilive ve tadillttle 
yepyeni bir tekle sokulan Fenerbah· 
çe ıtadma ıittim. 

Stat çok cilzel olmut ve Balkan o
yunlannda eı dost önünde aıkılmıya
c:ağımıs daha iyi bir tekle cirmif. U
fak tefek noksanları bitirmek için de 
durmadan çalıııyorlar. 

Stadın sol tarıfmdaki kapalı tri • 
bünle sağ tarafındaki açık tribün an
undaki bOfluk yeniden yapılan açık 
tribiinlerle doldurulmut- Oyle ki !im· 
di JWnerbahçe •tadında ıtnah biçi • 
minde uzayıp liden tribiinler yuıya
na aıralamnıı. 

Birkaç marancoz açık tribtlnlere 
cinnek üzere açılan bofluldara merdi
ven yapmakla me§gul. Usun ve kalın 
bir hortumla wım ıelen yerler dur
madan sulanıyor. 

Kapalı tribünün iki tarafmdan baf· 
Jıyank sahanın etrafı demir telden 
yapılm11 sağlam parmakhkla çok iyi 
Wr tekil<M çevrilmif. Beri yanda bir· 
kaç amele fula topraklan tqıyıp ıtl• 
dın duvan dibine tesviye ediyorlar. 
Daha ötede ı, Bankuinın futbol 1&· 

ati yanma Balkan oyunları derecele
rini ıtiaterec:ek btıyUk bir levha, tia
tiinde birhacf, ikinci Ye Oçilnc:fllerin 
bayraklarını tapmaia mahıuı direk
lerle yübelmif ve hemen hemen bit· 
mit sibi, Y a1nu iskelesi henm kaldı· 
nlmamıı. 

Tribünlere intizamı temin için lılb
c:aman harflerle yuılmrı ve il. B. C. 
D •. tribünleri parmaklıklarla biribirin
dea ayrılımı. 

Kapalı tribünlerin önündeki koıu 
pisti ileri •lnumt ve arada kalan ~
luğı biri bir tarafta, ~ öte maf
ta olmak üzere iki büfük atlama ha
vuzu yapılmıt. 

Futbol •hasında birkaç uata, tıe-. 
viyeai yapılllllf yuvarlaklara atlama 
çemberlerini yerlqtirmeğe uğrqıyor 
lar. 

EaJd tahta minialar bir tarafı atıJ
mq. yeni ıiatem hafif demir piı:mak
lıklar ıetirilmit-

Celal Bayar 
Ve Konaklar 
Bugün I zmitte 

[Bat tarafı 1 incide] 
direkt6rü Kbım, ima bir nutuk aöy· 
ledi. Dedi ki: 

- Eakifehir teker Wnikaımm cer 
çe kna bir tarihi ftrdır. Fakat bu kı· 
sa zaman içinde fabrikamuın yap • 
dığı bilyük gilnJer olmuttur. 

Ilk faaliyete Mflaaddıiı zaman· 
laroa V orotilof ve KerabaD fabrika • 
mızı ziyaret etmiflerdi. Bu&fin de 
Petkof ve yine Btıyilk EJÇi Karahan 
fabrikamın terefiendlrmif bulunuyor 
lar. Fabrikanın kısa tarihl içinde SOY. 
yet millfirlerimb, bize lrıymetU bir 
ıün daha hediye ettiler. Kendilerine 
mileue9elerimb namına çok tetekJdlr 
ederim ve tereflerine içerim.,, 

Bu nutka Sovyet heyeti nam._ 
Petkof cevap verdi: 

.. _ yeni Tilrldyede, yeni illkilyil. 
yem hayatı yaratan Atatürk. lamet 
ln6nü ve CeW Bay~rla burada bulu
nanlann terefine içiyorum.,, 
Şempanyalar içildilrten aonra, Ce

IU Bayar misafirlere incir ikram .et• 
ti. Konupnalar ve IObbetler anamda 
genel direkt&- kebap mısır getirtti. 
incirler de, kebap QUm1ar da mil& • 
f"ırlerin çok botuna ptti. • 

Bundln 10nra müdllriyet binasına 
piilerek kahveler içildi. Burada fab
rilaının hatıra defteri açıldı, Atatür • 
kün fabrikayı .ziyaret ettili uman 
yudıfı aatırlar okundu ve hUrmetle 
dinlendi. 

Müteakıl>en CeW Bayu, Petkof 
Karahan da ibtiiulannı deftere yu: 
dılar. 

Miaafirler aaat Uçte tayyare mey. 
daruna ıittiler. Buracle tereflerine ter 
tip edilen uçuflan aeyrettiler. Ondan 
eoma devlet demiryollan fabrikuı n 
.uo1ar 1e.nıdi. 

Devlet demiryollan da ........ t 
bette bir çay taleni nrdi. Aqam ye
meli r.brikada yeniJdL 

Millfırler, Innit kqıt fabrtkunu 
da ıarmeır üzere cece 1UlllDdm 1on. 
ra buradan hareket ettil•. - Remsi • Moakova, ll A.A. - Gazeteler, 
Kayseri bez kombinamm açılma ti. 
reni mtmaebetile llolotofun ismet 
tnanune ıöndermif oldafu aeUm tel
crafı ile TUrkiye Bat•bnmm Ter • 
mit oldup ceftbl yumaktadırlar~ 

Şako ba 
Konfel• 

Sömürgelerin 
Yeniden 
Paylaşılması 

[ Bq tarafı 1 incide] 
payını almış olan devletler, sa
vaş neticesinde topraklarını da· 
ha ziyade genişlettiler. 

Sömürgelerin paylaşılrmasm
daki nispetsizlik Büyük Savaş
tan önceki serbest mübadele 
devrinde bile bu sörnürgesiz 
devletleri mr bir durumda bı
rakmış iken, savaştan sonra bir 
taraftan nispetsizliğin daha zi
yade bu devletler aleyhine te
celli etmesi, diğer taraftan da 
gümrük tahdidatı dolayısile, 
mübadelenin daralması yüzün
den Almanya ve İtalya büsbü
tün ekonomik zorluk içinde kal
mqlardır. Ve bu ekonomik zor· 
luk, İngiliz İmparatorluğunu 
bir ekonomik kül yapmak mak
udile toplanan Otava konfe
ransmdan aonra artmıştır. Kon· 
feranstan ve bilhassa savaştan 
önce, İngilb İmparatorluğunda 
Almanya ve İtalya, İngiltere 
ile müsavi şartlar içinde tica· 
ret rekabeti yapmakta idi. Al
man ve İtalya mallan İnıiliz 
mamulitı ile sömürge piyasala
rında rekabet ediyor ve İngiliz 
İmparatorluğunun ham madde
lerinden de bu endüstri ülkele
ri istifade ediyordu. İngiltere, 
sanki imparatorluk ulusal bir 
devlet imiş gibi, gümrük hu· 
dutlaruu İngiltereden başka ül
kelerin eşyasına karşı kapadı. 
İmparatorluğun servet kaynak
larını İngiltereye tahsis etmek 
istedi. Bu sömürgelerin payla· 
ıılmaımdaki nispetsizlik yü
zünden Avrupanm "açlar,, ve 
"toklar,, gibi iki zümreye ayrıl
ması cereyanını büsbütün kuv
vetleştirdi. Avrupadaki siyasal 
ve ekonomik kararsızlığın ar
kaamdaki hakiki imil bundan 
ibarettir. 

İngiliz Dış Bakanı Sir Samu
el Hoare'un geçen gün Asam • 
b~e içtnımda eöylediği önem-X-cuı :e.11ran oyunlannı bapra

bilec:efimiz cfizel bir atadın meydana 
çıJanaar için ufak tefek but noban

.Jann bitirilmesinden batka bir teY 
Buen01-Aireı, 18 A.A. _ Ar- 1i nutmrta bu noktaya dokun

jantin Dış Bakam Laavedra La- ması, İngilterenin bu dununda· 
-fll~ ... -..-WılM ... -.-.fla ki aykmlığı anlıntıya başUidı-

. m ortaam bır a et rot· gün tanma~ ... ~-- iıiii ~ .. l>lf Baka• 
le idmanı yapıyorlu, üç bq atlet te top •• ..-..u:aa~-· nı, servet kaynaklarının birkaç 
kotu pisti üstünde çalıpyorlaf'. Tri- Konferans bütün harp esirleri - devletin elinde bulunmasında· 
bünlttde de bet on meraklı bunlan nin verisilmesi meselesini tet - ki hakıızhgı"' tamire İngiltere-
aeyrediyor. kik edecOktir. 

Diier bu merıkhJar aramda bir nin ham' olduğwıu söylemiı 
haftdia dolaıtı: Yunanblar ıeldiler. mlnia1ın piste tapyor. ve bu kaynakların yeniden tak-
Evet, bqlannda idarecileri olduiu Ve Yunan atletleri kovana cirip simi iıçin-aramlusal bir k.Gmis
halde otuz llllıdar Yunanh atleti, da- çıkan anlar cibi kotu)'Or', atlıyor, a· yonun toplanmasını teklif e~· 
ha şehrimize celdikleri ıun hemen tıyor Ye hepUnin Jmaaı ollınk dur- mi§tir. Bu teklifin İngiltere gı
atada celıniflerdi. Stadı g6recekler, muyor. bi genit IÖmürge sahlbi bir dev• 
çalqac:akJar, idmanlarmı yapacaklar. Belli ki, her sene Balkan oyunlan let tarafmdan ileri sürülmesi, 

Hepai, yeni yapılmq soyunma oda· birincisi olm Yunanlılar bu aene de • 
1111a doldıılar ve bet oıi dakilaa aon- birinciliti muhafaza etmek için bü • aramlmal münasebetlere yem 
ra tertemiz lacjvert qofmaıılan için· tün ıayret ve bilperini aarfetmeie bir düzen verecek istidatta bir 
de aahaya daküldWer. umetmİflerdir. hadisedir. Gerçi İngiliz Dış Ba-

Bir kıamı eski apn.ıan Semih, Dost memleketin adradat aporcu- kanı, sömürgelerin yeni baştan 
Mehmet Ali ve bqkalarje görilıür· 1anm takdir etmemek kabil delil· paylaşılmasmı teklif etmiyor. 
ken metJıur mlniacı Manaikaa yeni dir. - 8• o. 8• Sömürgelerin tabii kaynakla-
mlniaıan tetkik ediyor, elile dllfilr • A&bn Yurt rmm taksimini ileri sürüyor. 
mefe Ç&hpyor, afırhğmı ölçmek iıti- Tophılneli oilu Aitunl zade genç- ·• ·· 
yor. Ote Yllllda Yunan atletimı an • leri (Altmyurt) adile dağcthk, a.cı. Fakat böyle bir çığır, som~~e· 
trenörü bizim antrenörlerle gör6fe • hk ve futbol ile uirqmak için bir terin de taksimine yol açabilır. 
rek bazı terler öfrenmek istiyor. klüp yapmıflardır. Spor ve aporc:ulu· İngilterenin Alma!1Y• ve 1-

Biraz 90nrı umumi bir faaliyet bq ğumuı; için çok faydalı olan bu teıeb- talyayı sömürgeler ıle daha 
ladı. Skiadoa, 11raya dizdtti birkaç bülil kutlular, kendilerine muvaffaki· yakmdan alikadar etmesinde 
mlnia önünde bacak hareketleri id· yeder dilem. bqka bir düşüncesi daha var-
maııt yapıvor. Otede Tanoa •ıntı ya-

1 
dır: Genel Savaıtanberi, sosya-

kalamıı. atlama bavmu önünde dene- 1 D A V E T L E R · 
melerle uiratıyor. Varic:akiı ve vıa. . lizm cereyanı almış yürümiış· 
boa hafif hafif biitün pisti dönüyor- ..... - Türk- . - A- tl-e-tizm- ·- F-ed- eras--y-'o- tür. Kapitalist sistem gittikçe 
lar. Silaa bil,ok bir maharet ve cfüel nundan·. zayıflamaktadır. 
bir •tille attıp diski yakala"' .. -·'-·· Söm" :ı- demek kapitali~ 
,or. ıc..c:ur otuz atlet aafd; :;icC, Altıncı Balkan. oyun:IAnnda had ... cli... · d kt" Ka 
ortada, kenarda kih ayakta, kala ye- hakemlik vazifesini alacak ve min gayeaı eme ır. • 
re Usanarak beden ve nefea hareket· isimleri apğıda yaah kayan ve pteit;ı=ır.yıkıElnırsbau··yüks~iırsom ... geür~ilgike 
lerl }'lqnyorlar, koıuyorlar, atıyorlar, B 1 .. - b 
atlıyorlar ayacuu" ugünden itibaren dör daul-+i olan İngı"ltere kapitaliz-

. düncü Vakıf Han bınnc" • ı· 1----· '"'"' "t"' Biraz evvel üç bet atletiminn ça • ........ min müdafaaSIDda yalnız başı-
lıttıklan llha timdi ankovam ıibi bir Federasyon Merkezine müraca- na kalmak istemiyor. Sömürge 
manzara cCStteriyor. Yunanhlardan at etmeleri rica olunur. kaynaklannm istismanna teş-
biti çekiç atmtya çalıpc:ak. Antrenö- B Mübec 1 U İ'""'-
rilmüz bir ameleye emir .eriyOI', •· ayan ce, nan, ıua• rik etmek, bu devletleri, kapita· 
mele. k0f8 kota çekici cetiriyor. Baı- mi, Adil Giray, Fethi, Moriaon, lizmin devamile de alikadar et
Jra barili, Yunan atletlerinin iıtedip Allen, Suduri, Peridia, Hilanek, mek, yani sistemin korunma· 

Marengo, Nadolaki, Şinasi Re- smda onlann yardmımı da te
şit, Ekrem Rli§tü, Sait, Beyker, min etmek demektir. 
Davit, Herzincioflu, Ekrem, A- Bunun içindir ki çok uzağı 
gopyan, Mac Gregoor, Rauf, gören ve daima hesapla yilrü· 
Morinoa, Ali Rıza, Devecioğlu, yen İnciliz diplomasisinin, Ce
Karakaı, lluu Kizım, M. El • nevrede d1' bakam gibi salihi
ting, Puudeoe, Mazhar Nazım yetli bir devlet adamı vaııtaıi· 
Y. Skindria, Cemil, Hikmet, Su- le ileri sUrdliğii teklifte bir taş. 
eli, 11. llorehead, Ulvi Ziya, Ot la iki kuş vurmak gibi bir mak· 
man Müeyyet, Feridun. •t gözetmekte olduğu iddia 

• Galatasaray Lisesi Müdür- edilebilir. 
1~;~~9 Eyl6l cünlerinde A. 98kr0 ESMER 
Kadıköy Fener Stadmda yapı • Çel darla SetlnlQe gidiyor 
lacak Balkan oymılarmda ken - Atina, 18 (Özel) - Başba • 
dilerine verilecek aclevleri öğ- kan Çaldaris Pazarteşi giintl 
renmek iizere Galatasaray lz - sergiyi ziyaret etmek üzere Se
cilerinin 20 EylOl 935 cuma gü- linile gidecektir. Başbakanm 
nü saat 14 de Lisede Oymak Be- Selinikte sıyasal bir söylev 
f e bqvurmalan. söylemesi de muhtemeldir. 
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Diinya Gazeteler.ine GOre Hidiseler 
BiR iTALYAN OiPLOMATI DiYOR Ki: 1 D • t LJ t J ç k B. 1 

rarıs e nas aneuen ı an ır 

Uluslar Kurumu Değişmeli Deli Anasını. Babasını öldürdü Süveyş 
GUNUN MESELELERi 

Kanalının Durumu 
Le /ournal'dan: 

Bana mühim beyanatta bulu
nan yüksek İtalyan şahsiyeti
nin ismini söylemek istemiyo
rum. Bu zat bana demiştir ki: 

- Fransız başvekili Laval 
bize karşı en cömert ve en yük
sek bir müzaheret göstermiştir. 
Fakat bugün Fransanın İtalyan 
veya İngiliz dostluklarından 
birini tercih etmeğe mecbur e
dilmesinin sebebini anlamıyo -
rum. Ben eminim ki Fransa İn
giliz dostluğunu tercih ede -
cektir. Fransanın bu buhranda 
oynayacak şayanı hayret bir 
rolü vardır ve onu ihmal · etmi
yeceğini de biliyorum. 

ltalyadan ne istiyorlar? Ta
ahhüdata tamamen riayet et -
mesi ve Uluslar Kurumu paktı
na sadı:k kalması mı isteniyor? 
Fakat Uluslar Kurumu da ne
dir? Bir İncil veya Papa mıdır? 
Her şeyin günden güne değiş
tiği bu dünyada Uluslar Kuru
munun değişemiyeceği iddia e
dilebilir mi? 

Bir tarafta birçok tekamüller, 
insanların ve her şeyin daimi 
bir yenilik içinde bulunduğu bir 
zamanda, diP"er tarafta Uluslar 
Kurumunun bütün bunları asla 
nazarı dikkate almaması doğ -
ru mudur? 

Tekamül, Uluslar Kurumu
nun her şeyden evvel tekamüle 
uyması lazım değil midir? 

Bir taraftan doğan ve geli
şen milletler olduğu halde U
luslar Kurumu bunların gidişi
ni durdurmak için midir? 

Biliyorum, bütün bunlar İtal
yayı harp ile ezmek içindir. İ
talyadan müstemlekeleri kopa
rılabilir, parçalanabilir. Fakat 
sonra ne olacak? Bu akıtılacak 
kını, sönd\1~tt~$; kadar he -
yecandan, J>u ümitsizlikten ne 
yapmak isteniliyor. İtalyanın 
yaşamak için çabalaması ve bir 
ümide takılması lazundır. 

Sir Samuel Hoare'un sözleri· 
ne İtalya cevap verebilirdi. Ha
yır, İtalya Uluslar Kurumunda 
gizli duran ateşi canlandırmak 
istemiyor. O, Fransanın kalbi -
ne ve akilane hareketine daya
nıyor. Fransadan, İngiltereyi 
bırakarak bize yardıma gelme
sini istemiyoruz. Fakat ondan, 
gerek insani ve gerek ilahi nok
tai nazardan boğmağa kimsenin 
hakkı olmadığı kuvvetler bu
lunduğunu ve Uluslar Kurumu 
kadrosu pek dar ise bunu geniş
letmenin herkes icin bir vazife 
olduğunu bütün dUnyaya anlat
masını istiyoruz. 

Uluslar Kurumunu yalnız bir 
sulh organı haline değil - çün· 
kü ölüm de sulh~ür - bir hayat 
teşekkülü haline koymalıdır. 

• L '1 ntransigeant' tan: 
Anlaşılıyor ki, Cenevrede top 
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lanan Beşler Komitesi, İtalya -
ya Habeşistan üzerinde bir Pro 
tektora tanımaya mütemayil -
dir.Şu halde bugün Habeşistana 
geri bir memleket nazarile ba -
kılıyor ve onun bir vasiye muh
taç olduğu fikri en nihayet ka -
bul edilmiş oluyor. Şimdiye ka
dar bundt n kimse şüphe etmiş 
değildir. İngilizlere İrakldar si 1 

zinle hemayardır diyecek olur • 
samz, size omuzlarını kaldır -
maıkla mukabelede bulunacaklar 
dır. Her halde "vahşi,, olmayan 
Mısırın Milletler Cemiyetine a
zalığı görüşülürken tngilizle -
rin takındrkları vaziyet herke -
sin malumudur. Onlar, Habeşis 
tanı İtalyanın ayan olarak ka -
bul edecek derecede basit insan 
tar değildir. 

H a b e ş i s t an ı n üstelik 
muhtacı medeniyet 
bir memleket olduğunu da 
kabul ediyorlar. Bugünkü keş
mekeş içinde büyük bir riyakar 
hk vardır. Ayni medeniyet sevi 
yesinde bulunan devletler ara -

Uluslar Kurumundan bir köşe 

sında. tahaddüs eöecek ihtilM -
ların sulhan hallini temin gaye 
sile kurulmuş ve fakat hiçbir za 
man Kolonyal ekspedisyonla -
nn politik ve jüridik mahiyet -
terini çerçivesi içine almamıs o
lan bir paktın kelimelerine bağ 
tanılıyor ve realite feda edUmiş 
oluyor. Yanhs bir prensibin ila
nı İtalyanları bir hayli heyeca -
na getirmiştir. Onlar başka bir 
hava ·içinde ve tehdidamiz pre
ambüllerden kurtulmuş olarak 
bildirilen teklifleri belki kabul 
edeceklerdi. Bugün vaziyet müş 
küldür. Lüzumsuz yere tahrik 
edilmiş hassasiyetlerini yatış -
tırmalarım İtalyanlardan umu
mi sulh namına bP.kleriz. 

ıtütlyoda toplanmıf. Eaki bir ıato
da lilm çevirmeie laaaı.rlanıyorlar] 

gazete, elinde de bir mektup, gidiyor· 
du. 

- Bu tütüncü dükkanı nerede? 
Genç kız adresini verdi, delikanlı 

da hemen .not etti. 
EDGAR WALLACE _O zamandan beri kendisini bir 

[Britanya caauılulı teıleilcihna bir daha hiç görmediniz mi? 
mektup •eliyor. Kııaca ya.aılan bu - Hayır, söyleyiniz, baJına bir fe
mektupta demiryolu kenannda bir laket mi geldi amcamın? An· 
kaıa bırakıldığı bildiriliyor, lrcua- nem çok defalar çekilmez bir adam ol 
nın yeri ele iyice taril edi!.iyor. ~elt duğunu söylerdi amma ... 
ıubun en •onuntla tla fU uç lıelıme: - Sizin için endişe edecek birıey 

"Gidip bulunuz ve açınız .. , yok. Siz bugün büyük bir artistsiniz, 
Gidiyorlar, buluyorlar, ~·y~rl~r değil mi? 

ve içinden enu•inclen keaılmıf bır - Ben böyle bir iddiada na.rl bu
in•an kalG11 çılıı)'Or. T ahkik~t ya~- lunabilirim? Ama siz gazetenizde ya
lıyor. Bu adamın Elmer innınde bı· zaraanız o başka •.. 
riıi olclufu anlGJllıyor. Tahkilıat Delikanlı biraz ta§ırdı: 
clerinlettirilince, Nfl k•nlen Elm•- - Nerde yazarım? Ah, evet, gaze-
r'in karcleıinin ıinemada arliat ol- temde ..• Tabii yazarım, 
mala meralılı, lakat maktulü ha • Genç kız §Üphelendi: 
yatta ancak ilai ti.ela görmüf genç 
bir lcızı olcluiu ela öireniliyor. - Ben sizin ~azeteci olduğunuza 

Ca•u•lulı tetkildtına menaup yüz inanmıyorum, dedi. 
batı Brixan iti eline alıyor. Kı:ııı - Gazeteciyim efendim. nasıl o-
buluyor, konufuyor, bir ilri ipucu lur? 
eltle ediyor. Hatta çok tanınmış bir gazetenin is 

A.Jele iamind~ki bu renç lıı:ıı, bir mini dahi sövledi. 
ıinema lirmaıında aylGTca İf bek- - Ben söylediğiniz gibi büvük bir 

.__ ___ ..;;.r~;;;.;m=ek;.;;.;t;.;;e.;..;;cl.;..;;ir..;;:.B:;..;u:;;....;..l.;;..ir_m_a_n_ın_K~n-e_b_w~o~r-th---'--a~rt_is_t_d_e_iHlim. Bu Jridişle galiba. ola-

Neue Zürcher Zeitung'dan: 

Deli katil 

Le ]ournal,den: 

jandarmalar arasrnda 

Süveyş kanalı şirketi, Sü -
veyş y o l u n u h e r m e m-
1 e k e t i n t e c i m gemılerine 
ayni tartlar dahilinde tamamen 
serbest bırakmağa mecburdur. 
Savaş gemilerinin de geçip geç
memesi meselesi, evvela hallo
lunamadı. 1870 - 71 savaşında, 
her iki tarafın savaş gemileri 
hiçbir güçlükle karşılaşmaksızın 
kanaldan geçebildiler. Bu me . 
sele 1882 yılında 1 tal ya, kana
lın korunması için arsıulusal bir 
polis müfrezesinin kurulması 
hususunda birçok israr ettikten 
sonra 29 Birinciteşrin 1888 de 
İngiltere, Fransa, İspanya, Al
manya, Avusturya, Macaristan, 
Hollanda ve Türkiye tarafından 
imzalanan İstanbul muahedesile 
halledildi. Muahedenin birinci 
maddesi şöyle kararlaştırıyor
d\.ı: "Süveyş kanalı, gerek savaş 
ve gerek barış halinde,. bilakay
düşart, her memleketin savaş 
ve tecim gemilerine açık kala
caktır. 

Pariste aktedilen diğer anlaş
malarla, İstanbul Muahedesinin 
hala muteber olduğu kabul edil
mişti. Hatta daha 17 Temmuz 
1929 da o zamanki nazırlardan 
Henderson, Avam J{amarasın
da, hükfımetin "1882 muahedesi· 
ni değiştirmek için ortada hi,Ç· 
bir sebep görmediğini" bildir
mişti. Tabii Büyük Savaştan 
sonra takip .edilen hareket hat
tında Mısırın üzerindeki hakimi
yetin Türkiyeden Büyük Bri
tanyaya geçmesile hukuki du
rumun değişmiş olması göz 
önünde tutuluyordu. E ğ e r 
Uluslar Sosyetesinin Konseyi, 
kanalın kaparunası hususunda 
vaki olacak bir müracaat hak
kında hüküm vennek mecburi
yetinde kalacak olursa, o zaman 
bugünkü karışık durum yüzün
den,, Londra ile Kahire arasın
daki münasebetler, İngilterenin 
hiç te hoşuna gitmiyecek bir şe
kilde meydana çıkacaktır. Fa
kat Uluslar Sosyetesinin bu gi
bi tedbirler almağa salahiyettar 
olup olmadığı meselesi, bu mü
nasebetlerle ilgili değildir. 

Saat beş .. 
Doktor Petit zabıtaya tele -

fon ediyor: 
- Kabinemde bizim eski has

talarımızdan biri var. Bu adam 
müthiş bir cinayetle ~tham edi
liyor. Bu sabah şafakla beraber 
babasını, valdesini tüfek ve kı
lıçla öldürmüştür. 

~ Bu adam bizim seyahat arka
daşı Marcel Geusse'dir. 29 ya -
şındadır. Pazarlık elbiseleri içi
ne sığınmış, üşümüş bir halde 
paltosunun yakasını kasketinin 
uçlarına kadar kaldırmış.. Kos
koca ellerini geniş ve kalın 
parmaklarını dizleri üzerine 
çaprastvari bağlamış. Bu adam 
yaptığı cinayeti zabıtaya şu su· 
retle anlatıyor: 

-Bu sabaıh saat 6,30 da kalk 
tnn. Ve mutfağa i:ndim. Valdem 
henüz ev işine başlamıştı. Ara
mızda, şimdi hatırlayamadı -
ğım bir münakaşa çıktı. Mut -

timle üzerine atılarak vurmağa 
başladım. Yere yuvarlandı. Ba
şı yüzü gözü kan içinde idi. 
Gürültüden uyanan babam da 
biraz sonra aşağıya indi. Onu 
kapının önünde görünce he -
men üzerine doğru yürüdüm ve 
karşıda duvarda asılı duran kı
lıçı yakaladım. Babam kılıcı e
limden aldı. Ben de dışarıya 
çıktım ve elimde bir tüfek oldu
ğu halde tekrar içeriye girdim. 
Bu bir av tüfeği idi. Hemen ba
bama doğru tüfeği boşalttım. 
Babam yere düşmedi. Bunun ü
zerine bir elimle boğazına sarıl
dnn, diğer elimle de tüfeğin dip 
çiği ile başına vurmağa başla -
dnn. Nihayet yere yrkıldı. Her 
tarafı kan içinde idi.,, 

Katil~ bundan yedi sene ev -
vel genç bir kızla evlenmiştir. 
Bugün güzel ve sevimli bir kız
cağızın babasıdır. 

Marcel Geusse ilk cinnet ala
imi gösterince işini gücünü bı
rakmış bir hastahaneye yatırıl-

benim bir i§e yaramıyacağımı zanne
diyor. 

Brixan gittikçe alakalanınağa baş
lamıştı. Omründe bu kadar güzel, bu 
kadar açık sözlü ve tabii halli bir kız 
görmemişti. 

- Zannederim, şimdi stüdyoya gi
diyorsunuz? 

- Eveti. 
- Sizi orada görmeğe gelirsem, 

acaba Knebvorth kızar mı? 
Genç kız tereddüt etti: 
- Knebvorth nedense ziyaretçiler

den pek boşlanmıvor, dedi. 
Brixan evden çıktıktan sonra. doğ

rudan do&ruya adresini aldığı tütün• 
tütüncü dükkinına gitti. Bereket 
venin tütüncü Elmer'in dUWnına 
ıeldf~ .. ; h11 ... rhvord11 : 

- Bir mektup aramağa geldi. de· 
di, fakat mektupta Elmer'in adı yok
tu. Cnk ır;-~e1 .. r dH1r1'A"t'1\l!I 111.:ı .. - .. ··~ 
riyorlar. Ne yapalım, bu aayede de 
bet on para kuanıyoruz. 

- Sbden ıuete aldı mı ? 
- Hayır, almadı. Zaten koltuğu· 

nun a,ltmda bir ıazete vardı. Moming 
Telegrapb mıydı, neydi? Evet, timdi 
iyi hatırlıyorum. Birinci sayfadaki 
ilinlerdan birinin etrafı mavi kalemle 
çizilmişti. Hatta ben neden ilanı böy
le mavi kalemle çizdiği1:~ sordum. Me 

mıştır. Fakat bir müddet sonra 
valdesinin isteği üıerine eve ge 
tirilmiş ve hususi surette teda -
visine çalışılmıştır. 

Tıbbıadli cesetleri uzun uza
dıya muayeneye lüzum görme
mi§tir. Cesetlerin kafatasları kı 
rılmıştı. 

Katil, bu cinayeti niçin yap -
tığı &orulunca şu cevabı vermiş
tir: 

- Size söyliyecek bir sözüm 
Yokıur ... 

. Yüksek akit devletler, barış 
zamanında olduğu kadar savaş 
zamanında, kanalın serbest kal
masını suiistimal ctmiyecekleri
ni taahhüt ederler. 

1 tal yaya karşı alınacak zecri 
tedbirler için Süveyş kanalının 
kapatılmasını ortaya atan İngi
liz gazeteleri, bu tekliflerini, 
Uluslar Sosyetesi Paktının 20 
inci maddesile haklı gösterme
ğe çalışıyorlar. "Uluslar Sosye
tesi üyelerinin herbiri, işıbu pak
tın hükümlerine uymıyan özel 
anlaşmaların ve taahhütlerin. 
hükümsüz olduğunu beyan ve 
kendilerinin de ilerde bu gibi 
anlaşmalara girişmi yeceklerini 
resmen taahhüt ederler." 

Marcel Geuaae cinayetten 
sonra kanlı ellerini yıkamadan, 
elbisesini bile değiştirmeden 
kansına bir mektup yazmış ve 
sonra bisiklete binerek hasta -
haneden tanıdığı doktor Petit'e 
gitmiş ve vakayı anlatmıştır. 

Katilin kansına yazdığı mek 
tup şudur: 

"Beni affet •. Annem beni mec 
bur etti. Bugün saat ikide seni 
gömıeğe gelecektim. Bugün ya 
ramazlığnn yoktu. Asıl y~ 
mazlık annemden geldi. Affet. 
MeS"ut ol. Çocuğum babasının 
yaptığını bilmesin. Sen de beni 
unut. Ben çok bedbaht bir ada
mım.,, 

Sovyet Rusyada 
Manevralar 

Le Jcnirnal'den: 
Kiy•I laavaliaind• Kcaıordunun 

yapmakta olıluiu man-.ıralar eı• 
naaında F,.,.,...., Ç•lıoalor1alı .,. 1-
taban lae)'Ctl•ri Sü lcomia•ri Voro· 
filofa takdim dilmiftir. 

Sov)'•t orcl ..... nan rnotörleıtiril -
mİf olmClllncl ,..,,,._n dan acu kuu
uetin aüvaride oWafu •öriilmekte
dir. O.nil•hilir iri Sovyet mar•ıal
lerinin hitün l.tnfl)'iillm binekli 
cüaitamlar ı•ilin• doiru ııitmek
t•dir. Bundan hath difer bir nok· 
ta daha •ÖH farpmalttOllır: 

Birat tam bir eueklıül ile zabit1 
ferin• itaat diyorlar. Zabitler de 
orduda amir• learıı laürm•t ve ita
atin /aaricen alG rnüteeuir olma
maı lacuuıarula •ayet lıukanç dau
ranmalıtadırlar. ............................ 
isterseniz, size de göstereyim. 

Dükkanın arkasına girdi, az sonra 
sararmıt bir ıazeteyle ıeldi. 

Brixan ilanlara baktı. Bir tanesi, 
bir ananın evladına açık mektubu gi
bi b i r ıt e v d i . K a d ' n c a -
ğız "Gel her şeyi affettim.,, 
diyordu. Bir tanesi de şifreliydi, bu 
tifreyi orada halletmek için uğraşma
ğa vakit yoktu. Uçüncü bir ilanrla 
kimbilir kime bir randevu veriliyor
du. Dördüncüsü alelide bir reklam, 
Brixan be§inci ilana göz atınca §Öyle 
bir durdu ve okudu: 

"Çok canım sıkılıyor. Malum adre
se kat'i talimat gönderdim. Cesur ol. 

tmza : Seni gözeten adam ... 

Kanal hiçbir zaman blokat 
hukukunun tatbikine maruz bı
rakılmıyacaktır." 

Muahedenin dördüncü mad
desi ise, kanalın "savaş halinde, 
savaşa iştirak eden devletlerin" 
gemilerine de açrk kalması la
zımgeldiğini ve gerek kanalda, 
gerek kanal etrafındaki liman
larda savaş hukukunun muteber 
olmıyacağını ve "düşmanca bir 
harekete" başvurulamıyacağmı 
tasri ediyordu. İngiltere Hüku
meti muahedenamenin tasdiki
nL2eciktirdi _fa.kAJ- a Ni•s..lJ 1oe1 
de ;.imıza ı nan En ente Coraiafe 
münasebetile, muahedeyi tama· 
mile tasvip ettiğini bildirdi. 

Esasen İngiltere bundan da
ha evvel, İspanya - Amerika sa
vaşı esnasında Vaşington hüku
metine, her memleketin kanal
dan geçmekte serbest olduğunu 
bildirmiş ve Rus - Japon sava
şında, Rusların o zaman İngil
tere ile birlik olan Japonya ile 
çarpışmasına rağmen, gemileri
ni Süveyş kanalından geçirmiş
ti. Daha sonra Türk - İtalyan 
harbi esnasında da, kanal Türk 
toprakları üzerinde bulunduğu 
halde, yine 1 tal yan gemileri hiç 
bir güçlükle karşılaşmadan, ser
bestçe geçip gidebilmişlerdir. 
Kanal ancak Büyük Savaş esna 
sında Almanlara ve Almanya
mn müttefiklerine kapanmıştır. 
Bu hususta bilinmesi lazımge
len hukuki şekiller, İngiltere
nin Mısır üzerine bir protekto
ra ilin etmesile kısmen bertaraf 
edilmiştir. 

Buna rağmen, Versailles Mu
ahedesi (828 inci madde) ve 

bir duvardaki saate bakıyor, kızıyor, 
sinirleniyor, sabırsızlanıyordu. 

Nihayet saat on birde başartist 
Stella Mendoza boyunu gösterdi. Kes 
kin bir menek§e kokusu ve bir de sıs
ka küçük bir köpek getirerek stüdyo
dan içeriye girdi. 

Knebworth dedi ki: 
- Matmazel, siz yaz saatini mi tat 

bik etmeğe ba§ladınız, yoksa öğleden 
sonra mı davet edildiğinizi z.anncdi
yorsunuz ?. Bir saattenberi elli kişi 
sizi bekliyor Stella 1 

Başartist omuzlarını silkti: 

Uluslar Sosyetesine dahil ~ 
lan birçok hukukçular Sosyete
nin muhtemel sanksonlarına en· 
6"'1 vlca'-A)!. 1-!.U~~ı PJUll\.4VPC~ 

melerin derhal -hükümsüz ..olu~ 
ğı noktai nazarını müdafaa et· 
mektedirler. Bu delillere daya
nan İngiliz gazeteleri, Uluslar 
Sosyetesinin l tal yaya karşı zec
ri tedbirler aldığı takdirde, İtal
yanların savaş zamanında Sü
veyş kanalından savaş gemileri 
geçirmek hakkını kaybedecekle
ri ve İngilizler Uluslar Sosyete
sinin emrile kanalı kapattıkları 
takdirde, İtalyanlara karşı res
men hiçbir düşmanca hareket 
yapmış olmıyacakları sonucuna 
varıyorlar. · (Eğer İtalyanlarla 
İngilizler hakikaten harbedecek 
olursa, İngilizler o zaman da 
tıpkı Büyük Savaşta olduğu gi
bi, kendi kendilerini müdafaa 
için kanalı kapatabileceklerdir.) 

Diğer taraftan bazı hukukçu
lar da ayrı bir iddiayı ortaya koy 
makta, bu mesele hakkmda bir 
karar vermek hakkının en sonun 
da Uluslar Sosyetesine ait oldu
ğunu söylemektedir. Durum ve
hamet kespettiği için La Haye 
Adalet ~ivanına müracaat edil
mesi ihtimali de vardır. 

saydınız, geç kalışınıza pek ağzımı 
açmazdım. Ama bir Stella Mendoza 
saat on dedi mi, işinin beşma gelme-
li. Anladınız ya! 

ihtiyar Knebworth ayağa kalktı, 
pardesüsünü giydi. izzeti nefsi km • 
lan genç artist te kıpkırmızı kesilmiş· 
ti. 

Stella'nm sinemaya girmeden evvel 
eski adı Maggie Stubbs idi. Tagrada 
bir bakıalın kızıydı. Knebworth da o
na bili Maggie muamelesi yapıyor • 
du. Beyaz perdede bütün dünyanın 
hayranlıkla seyrettiği büyük bir yıl· 
drza da artık eskisi gibi muamele o
lur mu ya? 

Brixın bu acaip imzayı bir daha 

- Beklesinler, dedi, siz bana fil
min dış manzaralarını çevireceğinizi 
aöylemi§tiniz. Onun için ben de acele 
etmedim, sonra hazırlanacak valizim 
VM'dl. 

Genç Jradırun kafasına bu kanaati 
aokan da. başartistleri dünyanın d6rt 
tarafına tarutmağa savaşan reklam 
acenteleri vwdır ya, işte onlardan bi· 
rinin direktörüydü. 

tekrarladı : 
- Seni gözeten adam! 
Sonra dükkln sahibine sordu: 
- Bu gelen adamın hali nasıldı? 

Dikkat ettiniz mi? 
- Çok meyus ve çok mahzun gö

rünüyordu. 
- Tamam, bana da söylenen ıey 

dölruymuı. 

-4-

"Knebvorth film tirketi" nin bütün 
artistleri ve figüranları, hepsi de gi
yinmi~ler, bir aaattir stüdyoda bekli-

- Fakat ben sizden saat onda gel· 
menizi rica etmittim. Blitün bu deli· 
kanlılar ve ımç ladar doku buçuk· 
tanberi sizi bekliyorlar. 

Stella sordu: 
- Şimdi hangi eahneyi çevirecek

sek, onun aöyleyiniL 
- Siz 9 numaralı koatümüntuü 

giyiniz, Jdipelerinizi .çıkarmağı da u
nutmayınız. Açlıktan kıvN!Wl bir 
küçük dansöz rolü oynayacabmız. 
Filmi Griff pt9sunde çevireceğiz. Şa
tonun ihtiyar sahibine saat üçe kadar 
işimizi bitireceğimizi vadettim. Rir 

• rrruı Th.1-

Onun için başartist yüksek perde
den konıttnıağa başladı : 

- Sis ıatiba bugün durup durur· 
lren meeeht çıkartmak istiyorsunuz. 
Halbuki ı~in değil, asıl benim tize 
töyliyeceğim feyler var. Bir defa ba· 
na verdi~ rolü baştan qağı değiş· 
tirmelisfnız. ~n çevirdiğim filmlerde 
pbaiyetiıni iyice belli etmeliyim. Son 
ra bir senaryoda bu kadar cok iön 
prömiye olur. mu? Sinemaya giden 
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Nizamettin NAZiF 

" B. Ç "' ••. ır ocugun Gülümsemesi, Neşeli Debelenişi 
önünde Dilini Kesmiyecek Hakaret, Akrep Gıbi 
Zehrile Kendini Gebertmigecek Kin mi Vardır ? ,, 

Çok uzun süren bu hikare bitm~k 
tızeredir. Bununla beraber ınsaf edıp 
hatırlamak isteyeceğinizi sanırım ki 
bunları ben ancak sizin bir sorunuzu 
karşılamak için sıralıyorum. 

- Şüphesiz... Şüphesiz kamutan. 
Merak ile dinliyorum sizi. 

- lşte •.• Misafir gencin obaya sal
iırması bu hakarete bir cevap olmuş. = Y0

ok~· ~ bpçakta dolaşan uğru 
~eteleri gibi kız kaçırmak ve oba soy
mak için gelmemişmiş ••. 

- Peki amma kimmiş bu genç? 
- Sabrediniz dedima hatunum. 
Ve sakalını sol elinin parmaklarile 

taraya taraya devam etti: 
- Boıkamıpn hikayesini dinledik

'ten sonra bir an düşündüm. Ne yap
malıydım? Kendimi tarttım. Onu ha· 
li. sevmekte olduğumu anladım. E • 
vet, Nogay beyi Boşkamııın kızını ilk 
gördüğüm zaman nasıl sevdiysem o 
anda da tıpkı öyle bir sevginin heye
ıanmı sezdim içimde. 

- Bedbaht Kamu tanım! 
Mamış Bırdı yeisli bir eda ile ba· 

tmı salladı: L_ 
- Bedbaht kamutanınız ..• Evet ha 

tunum; bedbaht kamu tan. Ve i.çim
ile bir başka Mamış Bırdı doğduğu· 
nu da o anda anladığımı ilave etme
liyim. Gözleri kanlanmış, kalbi katı
laımış, hınç alınaktan başka birşey 
d\iıünmeyen bir bafka Mamış Bırdı •• 
Bir hayvan. - ..... 

Onu öldürmek istemediğimi iddia etmek, bir yalan olur ki, bana 
yakıştırılamaz ..• 

getirmek imkanını verdiği bir yavru
yu,çocuklaçnı almak ve kaçırmak az 
minde idim~ Gerek Kin yaz Boris Sal
tıkof ve gerek Kinyazın bu yavru i· 
çin sevinçlerinden çılgına dönmüşler
di. "Mükemmel ... • diyordum • Ç'>CU· 

ğu kaçırdığım gün de adamakıllı çıl
dırırlar.,, 

- Ne katı kalpli imişsiniz kamu
tan .•. Ne katı kalpli imişsiniz. Bir ço
cuğün gülümsemesi, debelenişi önün 
de, dilini kesmiyecek hakaret, bir ak
rep gibi kendi :ıehrile kendini gebert-

miyecek kin mi vardır? 
Süyun Bikenni bu heyecanlı sözle

ri kendi yavrusunu, Kazanın iki ya
şındaki hanını düıünerek söylediği ne 
kadar belli idi. 

Onu da bir zaman böyle kaçırmak 
ve öldürmek istememitler miydi? 

Odada bir an kamutan ile hatunun 
kalplerindeki çarpışları ve nabı:ılarm
daki vuruşları kulaklara duyurabile • 
cek derecede ince .•• Sütliman bir sil
küt oldu. 

[Arkası var] 

J 

FAYDATI 
BiLGiLER 

BUGÜNKÜ 
PROGRAM 

lstanbul 
18.30: Bayanlar ic;in jimnastik. Bayan 

Azade Tarcan. 18.50: Danı muıilriıi ve 
hafif muıiki. 20: Konferanı: Dotkor Ri
fat Ahmet. İıtanbul c;oculı: haataneıi cöz 
mütehassrsı (Coculrlarda ııöz hıfzuııhha
ıı) 20.30: Stüdyo orkeıtraSL 21: Radyo 
caz ve tanııo orkcstralarL 21.35: Son ha
berler • Borsalar. 21.50: Muhittin Sadık. 
Viyolonıcl ıolo. 22.15: Plik neıriyat. 

Budapefte 
18.30: Harpa konseri. Hl: Sözler. 20.05: 

Bir sesli filmin müzikli parc;alarL 20.35: 
Konferans. 21.0S: Plik. 22.20: Duyumlar. 
22.40: Oda müziii. 23.10: Hava rapora. 
23.40: lncilizce konferans. 24: Çinccne 
müziii. 

BUkret 
13-15: Pllk ve duyumlar. 11: Radyo 

orkeıtrasL 19: Duyumlar. 19.15: Konserin 
ıüreii. 20: Sözler. 20.20: Pllk. 21: Söz
ler. 21.15: Plik ile Verdi'nin "'La Travi
ata., operaıL 24: Popüler Romen müziii. 

Varşova 
18.15: Kuartet konseri (Haydn). 19: Pi

yano konseri. 19.30: Sözler. 19.45: Plik • 
Sözler. 21: Salon müziii .• Duyumlar ve 
saire. 23: Senfonik konser. 24.05: Plik. 

Stokholm 
21: Radyo orkcstralL. 22.15: Edebiyat. 

23: Piyano • keman konseri. 

Viyana 
20.20: Rady0 orkcstrasL 21.45: Eilen

celi/ yayun. 22: Kainz proııramı. 23; Du
yuıfılar. 23.10: Şarkılar. 23.50: Tamımler. 
24.05: Danı. 

Belgrat 
21: Senfonik konser. 23: Dayamlar. 

23.20: Bir röıtorandan röle. 

Berlin 
20: Piyano müziii. 20.20: Sözler. 20.40 

Aktüalite. 21: Duyumlar. 21.10: Danı 
müziii. 23: Duyumlar. 23.30: Gece müzi
fi. 24: Yeni müzik. 24.35: Şen müzik. 

• NÔ BET Ç. 
ECZANELER 

Ba cece n~bctc;i ec.zaneler ,unlardır : 
Bahçekapıda Mehmed - Fenerde Vi

tali - Divanyolunda Esad - Kumlrapıda 
Belkis - Zeyrekte Hasan Hulusi - Ak
ıarayda Pertev - Karacüf\Vüktc Suad -
Modada Sıhhat - Pazaryolunda Rıfat 
Muhtar - Şchadebaımda l. Halil - Sa
matyada Erofiloı - Bakuköyiinde Mer· 
kez - Beıilrta•ta Rıza - ~remininde 
A. Hamdi - Hasköyde Halk - Kasnn
papda Merkez - Büyiikadada Şinasi 
Rıza -..:,licybclidc Yusuf - Galatad:ı 
Alirf' hdbacr - JC_..,....._ Outh -
Taksimde Miı ıokaimda Limonciyan -

- Boıkamışa onlan nerede bulabi 
leceğimi bana iyice tarü etmesini ri
ca ettim. Nogay beyi kızına bir fela
ket ulaıtırmıyacağıma dair benden 
aö:ı aldıktan sonra eski sevgilimin ra
kibim ile bqbaşa yaşadıktan müstah 
kem sarayın yollarını bana öğretti; 
•e vanmdan ayrılırken tekrar tekrar 
••ama oraya ııtmek <ilme.it <iemektır. 
Oraya gitmek 8hnek demıe1ttir .,, diyen 
ihtiyarın ellerini öpünce atıma atla· 
dım; ver elini Moskof ili 1. 

POLiS 

Gana ki toınOIH 
Kazası oldu -.... ----•I Kurtuluşta Kurtuluş - Eyüpte Hikmet 

eczaneleri. - ....... . 
- Ne bitmez bir yoldu o yol. Git 

babam git, sür babam sür. Nihayet 
ormanlara yaklaştım... Yaklaştım ve 
daldım içlerine. - ..... . 

- Küçüklü büyüklü birkaç mace
ra ve tehlikenin anlatılmasını isterse
niz bir ba9ka fırsata bırakalım. 

- Hay hay kamutan. 
- Bir gece •.. Saltıkoflann bir il bü 

)'iiklüğündeki topraklarının, çiftlikle
rinin en güzel yerindeki, Kamallı sa
raylannda nöbet beklemek sırası ba· 
na gelmitti. 

- Anlayamadım. Saltıkof'un kuv· 
#etlerine mi katılmııtmı:ı. 

- Hayır ••. Fakat sarayın ahırla

l'tnda seyit olarak çah§mağa ba§lamıı 
trm. Seyisler orada on günde bir iç 
avlunun nöbetini tutarlar. 

- Hayret ... lyi bir muamele de gö 
..ırter miydi bari? 

- Köpek muamelesi görürlerdi. 
- Peki amma, Saltıkof sarayına 

tirmenizin sırrı ne ? 
Mamış Bırdı boğuk bir sesle ve is

temiye iatemiye, bir aaattenberi dili
nin altında sakladığı baklayı nihayet 
ağzından çıkardı: 

- Çünkü eski sevgilimle sevdiği 
orada oturuyorlardı. Yani ünlü hatu
num, eski sevıilim Saltıkofun büyük 
ıoğlu ile .•.• 

-Ne? 
- Evet, onunla beni unutmuıtu. 
Süyun Bikenin böyle bir cevaba 

l:endini hazırlamadığı anlatılıyordu 
~e tahttan yan doğrularak telaıla: 

- Sakın •..• dedi • Sakın o Saltıkof 
bu Saltı kof olmasın? 

- Tam kendisidir Hatunum. Tam 
kendisi. Ve ben ki onun babasını öl
düren tuzağı kuran adamdım, en u
fak bir tesadüfün beni ele verebilece
ğini, öldürülebileceğimi bilerek ora
da bulunuyordum. 

Süyi.ın Bike taht üzerine kendini 
tekrar bırakırken; 

- Kazan onun babasını öldürmek
te kendi menfaatlerini bulınuıtu de
nıek .•. • diye söylendi • 

- Evet. Çünkü Saltıkof baba, ya
ni Kinyaz Demeter kendini Kazan 
ilanı yapmak ve bu Hanlığı Moskof 
earayına ha! eğerek idare etmek isti
yordu. Bu uzun bir hikayedir; bıraka 
lım bir kenara. Ne diyordum? Evet ..• 
Nöbet bana gelmitti. Ve karanm ve
rilmitti. Nogay beyinin km timdi Or 
todoks Hıriatiyanlığı kabul etmit ve 
genç Saltıkof Çarın izniyle ve Mo!lko 
vada yapılmıt Moskof baş popi tara
fından takdis edilmit debdebeli bir 17. 
divaç ile ona kendi adını vermitti. 
aen ne onu, ne de kocasını öldürmek 
latemiyordum. Onlara taliin dünyaya 

Üsküdarda Umraniye köyü i
le Çakmak karakolu arasında 
bir otomobil kazası olmuş iki 
kişi ağır ve bir kişi hafif yara -
lanmıştır. 

Kızıltoprak odun deposu sa • 
hibi Aslan ile gümrük katibi Os 
man, Hamit Taşdelene gitmek 
üzere Ali A vninin 39 hususi Kar 
tal plakalı otomobiline binmiş -
lerdir. 

Otomobil yolda devrilmiş, A
li Avni ile kardeşi Hamit ağır
ca Osman hafifçe yaralanmış -
tır. Tahkikat sonucunda Ali Av 
ninin ehliyeti olmadığı ve pla
kanın da sahte olduğu anlaşıl -
mıştır. Ali Avni müddeiumumi
liğe verilmiştir. 

Lokantaya girdi, sevgilisini 
yaraladı 

Beşiktaşta, Hasan Paşa dere
sinde oturan Leman, dün Kutu· 
cularda, bir köfteci dükkanında 
otururken, dostu Kamil içeri 
girmiş ve elindeki bıçakla. Le
maru birkaç yerinden ağır suret 
te yaralamıştır. Kamil yakalan
mış, Leman hastahaneye kal -
dırılrnıştır. Adliye tabibi, dün 
hastaıhaneye giderek Lemaru 
muayene etmiştir. 
- • Vasil isminde biri, dün Be
yoğlunda oturduğu apartmanın 
üst katından düşerek ağır suret 
te yaralanmıştır. Vasil derhal 
hastahaneye kaldırılmışsa da 
çok geçmeden ölmüş, cesedi mu 
ayene edilerek gömülmesine 
izin verilmiştir. 

• Bakırköyünde taş iskelede 
çalışan Kadir isminde bir ame -
le arkadaşları tarafından ayağı 
na taş düşürülerek yaralanmış
tır. Ayağı ezilen Kadir hastaha 
neye kaldırılmış, tahkikata baş 
lanmıştır. 

• Kuruçeşme rıhtımında bağ 
h bulunan Kalkavan vapuruna 
kömür taşımakta olan amele 
Şükrü, bastığı kalastan müvaze 
nesini kaybetmek suretile düş • 
müş vücudünün muhtelif yerle
rinden yaralanmıştır. 

• Boğazkesen caddesinde Sü 
leymanın fırınında çalışan Ah • 

SOLDAN SACA VE YUKARDAN 
AŞA~l 

1 -Telsiz telefon 5. Hame 5. 
2- Cezire 3. İdaet 2. Uzak nidası 2. 
3-$imali Avrupada bir bülrilmet 9. 
4 - 1ıaret 3. Cinı 3. 
5-Parçalanrnq bir imperatorlak 7. 

Nota 2. 
7 - Ber~ 3. Bir vaıitai nakliye 5. 
8 - Elbıse aıılır 4. Erkek 2. Bir hece 2. 
9 - ~rlra. 4. Anadolunun Cenubunda 

bır vıliyet S. 
10- Lihim 2. Fabrika 7. 
11-Yılan 3. 

DUnkU Bulmacamızın halli 
SOLDAN SACA VE YUKARDAN 

AŞACJ 
1 - Kavun 5. Abla 4. 
2-Son 3. Ad 2. El 2. 
3-Aı 2. Ata 3. 
4 - Volkan 6. Em 2. 
5- Un 2. Ana 3. Ak z. 
6 - Anadolu 7. 
7-At 2. On 2. 
8 - Ada 3. Alo 3. Dar 3. 
9-Kundura 7. 

10-Leke 4. Arı 3. 
11 - Al 2. Makara 6. 

met, balrk yiyerek zehirlenmiş, 
tedavi altına alınmıştır. 

• Üsküdarda Hamza mahal -
lesinde oturan 62 yaşlarında Ke 
ziban, pişirdiği makarnayı ka -
!aysız bir kaba koyarak Hatice 
ismindeki misafiri ile yemiştir. 
Fakat, aradan iki saat geçme -
den her ikisi de sancılanmış, 
tedavi için Cerrahpaşa hastaha
nesine kaldırılmışlardır. 

• Zencirlikuyu civannda E -
min Bey mandırasında Aziz is
minde bir Tokatlı, bir hafta ev
vel oldukça mühim bir hırsızlık 
yapmış ve kaçmıştır. 

Zincirlikuyu jandarma kara • 
kol komutanı Sait onbaşı tara • 
fından yapılan sıkı inceleme so
nunda hırsız Aziz, dün Beyazıt 
ta yakalanmış ve sorguya çekil
miştir. Aziz, bugün evrakile bir 
likte adliyeye verilecektir. 

• 
SiNEMALAR 
TiYATROLAR 

Tepebap Belediye Kıtlık Tiyatro
sunda 20 eyl\11 935 cuma günü ak
şamı saat 21 de 

(PER GUNT) 5 Perde 
Yazan: Henrik İbsen. Türkçesi 

Seniha Bedri. Müzik: Grieg. Balkan 
festivaline i'tirak eden gruplar tere· 
fine biletler gi,elede satılmaktadır. 

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

• Melelu Deli im 
• Saray: Günahmı aşktır 
• lpelc: lıpanyol Dansözü 
• Yıldız : Yaıamak iıtiyoraı. Ben fahi

ıe miy\mJI 
• Allcaaar : Markıu - Mumyalar Mü· 

ıcsi. 

• Asri ı Ekmekçi Kadm - Petrol Mu
harebesi. 

Ş.lc - Petenbars seccleri - Macera
lar Kralı. 

• Sli111erı Scnbl sibi bir kadın - Çdcm 
açaı 

• Oalcildar Hale : Yavrum. 
• Milli : Bitmeniı Senfoni - Milyoa 

avcdan 'Türkçe". F. 
L 1 M AN 
HAREKEn.ERl 

Burüıı limanmııza sclecek vaparlar ıan
lardır : 

Saat 

6.30 Bandırmadan Saadet 
14.- Karadenizdcn V•tan 
16,15 lmıittcn aytcn 
17,30 Mudanyadan TaJ'J'&r. 
18.- Ayvalıktan Mersin • Bucün limanmıızdan ayrılacak vapur-

lar ıunlardır : 

• 

Saat 

9.- Bandırmaya Gülnihal 
9.- lmıite Giizel Bandırma 

16.- Imroza Kocaeli 
16.- lrmire Sakarya 
20.- Karadeniırc Ciimhari:pet 
21.- Mudanyaya Aıya. 

M0RACAAT 
YERLERi 

Deals Yollan acentesi Telefoa usaı 
Akay (Kadık61 iskelesi bat a. 

marlata) 43732 
Sirketi MaJ'T'iye. Telefon 44705 
Vaparcalulı Slrketi merkes acco-

tMi. Telefon 22925 
Sarlı Dcmriyollan mUracaat D• 

lcnıi. Sirkeci Telefon 23079 
Dnlet Demiryollan m6racaat 

kalemi Ha:rdarpalL Telefoa 42141 

HiKAYE Kimsesiz 1 şçi Kızlar 

Beni küçükten beri yanına alarak 
büyüten halam, altı ay evvel hastane
de ölünce akrabasız, ahbapsız ve ar· 
kadaısız kaldım. 

On dokuz yaşında bir kızdım ve Tü 
tün. İnhisarında çalışıyordum. Halam 
bcnı akşamlan eve erken dönmeğe 
alııtırmıştı. Fakıat onun ölümünden 
sonra ne hazin ıeydi bu dönüt: oda
mı tertibe koyup ta köşedeki aşçıdan 
getirttiğim yemeğimi yedikten sonra 
altıncı katta, tavan arasındaki odam
dan avluya bakmaktan başka yapıla
cak şey kalmıyordu. Herkes tarafın· 
dan terkedilmit ve her itini kendi 
kendine selaizce yapmaya, kendi ken 
dile konuımaya mahkı1m zavallı ben, 
ağlamak istiyordum. 

Günün birinde, her sabah bekledi
ğim Laleli tramvay durak yerinde 
gençten bir adam peyda oldu. Temiz 
kahverengi elbisesi. düzgün bovumba 
ğı, gümüşü şapkasile bu gencin em
niyet verici bir hali ve sevimli bir yü
zü vardı. Ona orada birkaç defa te
sadüf ettim. Bir gün tramvaya binme 
me yardım etti: "Onden gidip kapıyr 
açtı. sonra geri kalarak bana yol ver
di. Teşekkür ettim. O kadar. Uç gün 
sonra durak yerinde onu gene gör
düm. Bana hafif bir selam verdi, kar
ıılıksız bırakmadım. 

O gün tramvayı çok bekledik. Yağ· 
mur b&§Jamııtı. Genç beni iıime ka
dar otomobille götürmeyi teklif etti. 
Kabul ettim. Bindik. Evvela isimleri
mizi biribirimize söylcmiJtik: Naciye
Rqit. Naulı·~cjljımı IOl"du, anlat
tım. dl bp1!Ff;lMlfi' -.azıyetımC:ie 
imiı: Yeryüzünde yapayalnız; ak§llm 
lan eve gidince odası pek hazin ; he· 
le herkesin eğlendiği pazar günleri, 
o da benim gibi kimsesizlikten pek 
&ıkılıyormu§. 

llk pazar günü benimle beraber 
Adalarda bir gezinti yapmayı teklif 
etti. lstanbula erken dönmek şartile 
teklifini kabul ettim. 

Sabahleyin vapura bindik ve Büyük 
adada indik. Öğleye kadar biribiri
mizi daha fazla tanımaya çalışarak 
deniz kenarında gezmittik. Sonr~ bir 
lokantada yemek yedik. Re!Jit fazlaca 
rakı içti, bana da bin rica ve minnet· 
!e biraz şarap içirdi. 

Oradan çamlara gittik ve uzandık. 
Hava çok sıcaktı. Fakat biz çok ne
şeliydik, gevezelik ettik ve güldük. 
Ben ıarkı bile söyledim. 

Beni bir defa kucakladı, öptü, ses 
çıkarmadım. Araba yolunun kenarı • 
na doğru koşa sıçraya gidiyorduk; 
o zamana kadar pek nazik duran Rc
sit birden bire belime sarılarak beni 
dudağımın üstünden öpmek istedi. 
Kendimi müdafaa ettim. Kabalattı. 
Seai ansızın değişmiıti. İnanılmıya • 
cak §eyler söylüyordu: bot yere para 
harcamak adeti değilmiş, ben insanı 
t-nai yerine koyuyormuşum, kendisi
le alay ediyormuşum. Elbisemi yırt· 
maya kadar vardı. Ben çırpınarak ağ 
lamaya baılamııtım. Susmamı emret
ti. Fakat onun bu hali beni daha çok 
ağlatıyordu. Beni susturmak için yü
züme iki tokat vurmaz mı? Ben hıç· 
kırmaya devam edince yerinden kalk
tı, beni olduğum yerde bırakarak çı
kıp gitti. 

Ben yolun kenanna oturmuş ağlı
yordum. Kendimi dünyada herzaman 
kinden fıa2la yalnız buldum. Göz ya§· 
larımı dindirmiyordum. Derken yol
dan geçen bir araba tam benim biz -
zama yakın durdu. İçinden kıranta 
sa~lı bir adam, elli ya9lannda. çok 
iyi giyinmiı, kibar tavırlı bir adam 
indi, yanıma yaklaıtı ve niçin ağladı
ğımı sordu. Dedim ki: "Ben dünya
da yapayalnız bir lazım. Halamdan 
batka kimsem yoktu. o da beş ay· ev
vel Hasekide öldü. Çalıprak hayatı
mı kazanıyorum. Terbiyeli zannetti • 
ğim bir gençle tanıştım. Beni buraya 
getirdi. deniz kenannda bana yemek 
yedirdi. aonra burada bana ikramını 
namusumla ödetmek istedi, kabul et
medim. bana iki tokat attı, gitti.,, 

Kıranta adam beni arabasına aldı, 
i&keleye götürdü. Ayni vapurla birlik 
te latanbula döndük. lki sene evvel 
kansı üç çocuk bırakarak ölmüt· U
vey analık yapmıyacağımı vadeder • 
•~ beni alacağını söyledi. Zengin • 
miş. Bunun bence ehemmiyeti yok. 
İyi adama benziyordu. Kabul ettim. 
Evlendik. 

Şimdi beraberiz. AldanmamıJım. 

Yazan : MI • FA -

Kibar ve çok iyi adam. Ben bir Pren• 
ses gibi yaşıyorum. Otomobilimiz 
var ve hazan ben kullanıyorum. Bu
raya kadar pek fevkalade birşey yok. 
'lali. Kahır yüzünden lCıtüf. 

Aradan iki sene kadar geçti. 
Bir gün kocamla Büyükadaya git• 

tik. Başka bir çam yolundan araba 
ile geçiyorduk. Bir ağacın altında ağ
layan bir kız görmiyelim mi? 

Hemen arabadan atladık. Bu sefeı 
ben kıza sordum : 

- Ne ağlıyorsun? 
- Bir genç •.. dedi, beni buraya ge 

tirdi, istediğini yapmadım diye döv· 
dü, bırakıp gitti. 

- istediği ne idi? 
Kız önüne baktı. 
- Adı Reşit mi? diye sordum. 
İçime doğmuştu. Kız: "Ne biliyor• 

sun uz?" diye bağırdı. Kocamla biri· 
birimize bakıstık. Bu sefer kızı lakır
dı ile teselli etmekten ve arab:ı ile is· 
keleye kadar götürmekten baska ya• 
pılacak şey yoktu. Zavallıyı iskelede
ki kalabalığın arasında belki seneler· 
ce, belki ebediyen sürecek yalnızlığa 
bıraktık. 

O gündenberi saadetim parçalan
mış, azalmıştı. Birçok yapayalnız iş
çi kızlarında kendimi buluyor ve on
ları daima düşünerek mazimi yaşıyor• 
dum. Kocam iyi adamdı. :Fakat bu 
dünyada kimsesiz işçi kızlarının sayı
sı kadar iyi adam yok ki. 

~· ..... .. ...... 
BORSA 

18 EYLÜL CARŞAMBA 

PARALAR 

Ahı Sıut 

Sterlin 
Dolar 
20 Fransız fran~ 
20 Liret 
20 Belçika franııı 
20 Drahmi 
20 İsviçre fr. 
Florin 
20 Çek Kuron 
Avusturya şiling 
Mark 
Zloti 
Pcngo 
20 Ley 
Leva 
20 Dinar 
Yen 
lsveç Kuron 
Altm 
Mecidiye 
Banknot 

620.-
125.-
165.-

188.-
81.-
23,-

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

937,-
52,SO 

233.-

623.-
126.-
168.-

190. 
82.-
24.-

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

938,-
53.-

235.-

ÇEKLER 

Paris üzerine 
İnııiliz lirası 
Dolar 
Liret 
Belııa 
Cenevre 
Leva 
Florin 
Çekoslovak kuronu 
Avusturya 
Pezeta 
Mark 
Zlod 
Pens o 
Ley 
Dınar 
Yeu 
Cernovets 
İsveç kuronu 

ESHAM 

Kapanıı 

12.04 
622,25 

0,79.49.25 
9,72,10 
4,69,75 
2,44,25 

63,35,10 
1,17,SO 

19,18,50 
4,19,88 
S,80,25 
1,97,0S 
4,21.-
4 51 40 

63.77.55 
34.96.33 

2.71.30 
10.98 

3,11 ,43 

İ& Bankası Mıi- 93 -
,, ,, N. 9,70 
,. ,, H. 9,75 
Anadolu % 60 23,80 

" % 100 40.-
Şirketihayriye ıs.-

Tramvay 23,SO 
Bomonti • Nektar 7,25 
Terkoı 15,25 
Re)i 2,25 
Aslan Çimento 8.60 
Merkez Bankası 57.25 
Osmanlı Bankası 22.SO 
Telefon • 10.-
İttihat Detirmcncilik T. A. S. 8.-
Sark Deiirmcnleri 0:15 
Sark Merkez Eczanesi 4,10 

iSTiKRAZLAR 

Ttırk Borcu I 
,, ,. II 
" .. ili 

Ergani 
İstikrazı dahıll 

24,75 
22,75 
23.-
9!1.-
95,-

' 
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istanbul Harici Askeri Kıtaata ilanları 

Bir tanesine biçilen eder 
55 santim 9lan Dört Mil
yon tane değişik numarada 
mıh kapalı zarfla eksiltme
ye konmuştur. İhalesi 
23-9-935 pazartesi saat 15 
tedir. Şartnamesini parasız 
almak isteyenler M. M. V. 
Satınalma komisyonuna 
uğramaları. Eksiltmeye gi
recekler ilk inanç parası ile 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
üncü maddelerinde yazılı 
belgelerle birlikte teklif 
~mektuplarını ihale saatin
den bir saat evvel Ankara
da M. M. V. Satınalma Ko
misyonuna vermeleri. 
(125) (4517) 6664 

* • ıj: 

Bir kilosuna biçilen eder 
700 kuruş olan Beş bin kilo 
değişik renk ve N o. da ke
ten ipliği kapalı zarfla sa
tın alınacaktır. İhalesi 
24-9-935 salı günü saat 15 
tedir. Şartnamesi 175 kuru
şa M. M. V. Satmalma ko
misyonundan alınır. Ek
siltmeye girecekler 2625 
liralık İlk inanç mektup ve
ya makbuzlariyle 2490 sa
ydı kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerinde yazılı belge
lerle birlikte teklif mektup
larını ihale saatinden bir 
saat evvel Ankarada M. M. 
V. Satmalma Komisyonu
na vermeleri. ( 12 3) 
(4518) 6665 

• • • 
İspartadaki kıtaat için 

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

(5396) 6887 

• • • 
Kırklarelinde 600 ton ar-

panın kapalı zarfla ihalesi 
26 Eylül 935 perşembe gü
nü yapılacakdır. Teklifle
rin saat 1 S e kadar Komis
yon reisine vermelidir.Ar
panın tahmin edilen beher 
kilosu 4 kuruş 5 O santim
dir. İlk teminat 202 5 lira
dır. Şartnamesi Kırklare
li Satınalma Komisyonun
da her gün görülebilir. 
~230) (5432) 6966 

* .\'- * 
Erzincan garnizonu ıçın 

satın alınacak 1038600 ki-

No. 133. 

lo Arpa yeniden kapalı zarf 
la eksiltmeye konulmak 
üzere dört kısma ayrılmış
dır. Her kısmı 259650 kilo 
olup muhammen bedeli 
16228 lira 12,5 kuruşdur. 
İlk teminat 121 7 lira 11 ku 
ruşdur. İhale 30 Eylül 935 
Pazartesi saat 11 de Erzin
canda Tümen Satınalma 
Komisyonunda yapılacak
dır. Şartnamesini görmek 
isteyenler Erzincanda Sa-
tınalma Komisyonunda 
her gün görebilirler. Şart
namenin dördüncü madde
si mucibince istekliler tek
lif mektublarını ihale saa
tinden bir saat evvel komis
yona teslim etmiş buluna
caklardır. (254) (5583) 

*** 
Balıkesir Garnizonu Hay-

vanatı için talip zuhur et
meyen 400 ton yulaf kapa
lı zarfla ihalesi 1 Birinci 
teşrin 9 3 5 Salı günü saat 
16 da ihalesi yapılacaktır. 
Tahmin bedeli 18000 lira
dır. Muvakkat teminatı 
1350 liradır. Şartnamesi 
her gün Komisyonda gö
rülür. İsteklilerin eklifle
rini ihale saatinden bir saat 
evvel Balıkesirde Kor. Sa
tınalma Komisyonuna ver
meleri. (253) (5584) 

7065 *. * Tümen namına Merkez 
kıt'atı Hayvanlarının ihti
yacı için 539 ton arpanın 
k a p a 1 ı z a r f 1 a ihalesi 
30-9-935 pazartesi gunu 
saat 17 de Manisada Aske
ri Satınalma Komisyonun
da yapılacaktır. Muham
men fiatı 4 kuruş 40 san
timdir. Muvakkat teminatı 
1 7 7 9 liradır. Şartnamesi 
Manisa Askeri Satınalma 
Komisyonundan bedelsiz 
alınabilir. İsteklilerin te
minatı muvakkata makbuz
larile beraber teklif mek
tuplarının ihale günü saat 
16 ya kadar Komisyona 
vermeleri. (251) ( 5585) 

7066 

*** 
Hadımköy - Çatalca Çer

kesköyünde bulunan bir
likler için 96000 kilo sığır 
eti 3 birinci teşrin 9 3 5 per
şembe günü saat 15 de ka
palı zarfla Çatalcada Sa
tmalma Komisyonunda ek 
siltmesi yapılacakdır. Tah
min bedeli 24000 liradır. 
1Ik teminatı 18 O O liradır. 
Şartnamesi her gün Komis
yonda görülebilir. İsteklile
rin 2490 sayılı kanunun 2 
ve 3 üncü maddelerinde is-

KIRMIZI VE SiYAH 
mı öldüreceğim!,. dedi. Kılıncı elin
den yere atacak oldu. "Benim me· 
lodramlara yakışacak bir hareket 
yaptıgımı görünce gülmekten katıl· 
lır,. dedi. Bu düsünce ile soğukkan
lılığı avdet etmişti. Eski kılıncın ?e: 
mirini, bir pas lekesi arıyormuş gıbı, 
dikkatle gözden geçirdi, tekrar kını
na koydu ve hiç sükununu bozma
dan P'idip ona, her zamanki yaldızlı 
tunç çiviye astı. 

Sonuna doğru hayli yava~lamış o
lan bu iş. bir dakika kadar sürmüş
tü; mademoiselle de La Mole Juli· 
en'e hayretle bakıyordu. İçinden: 
''Demek ki az kaldı, ben aşıkım tara
fımdan öldürülmüş bir kadın olacak
tım!,, dedi. 

Bu düşünce onÜ sanki ta IX uncu 
Charles ve III üncü Henri asrının en 
güzel zamanlarına götürmüştü. 

Kılıncı yerine asmış olan Julien'in 
karsısında dimdik duruyordu, ona 
bakan gözlerinde kin kalmamıştı. 
İtiraf edelim ki o anda çok cazipti ve 
şüphesiz bir Paris kuklasını andıran 
lıiçbir hali yoktu. Paris kuklası, Ju
lcn'in o şehir kadınlarına karşı en 

STENDHAL 

büyük itirazı, bir kuklaya benzeme
leri değil miydi? . 

Mathilde: ''Korkarım, ben ona yı
ne bir zaaf göstereceğim. diye düşün· 
dü: ben tekrar, hem de ona sert söz· 
ler söylediğim bir günde kendimi hı· 
rakıverirsem artık bana büsbütün ha· 
kim olduğunu sanır." Kaçıp gitti. 

Onun koşmasına bakan Julien: 
"Ne kadar da güzel, Tanrı'm 1 dedi: 
daha on beı gün, kollarıma ateşle atı• 
lan işte bu kız değil miydi ... O tatlı 
anlar bir daha hiç. hiç gelmiyecek ! 
hem de bunu kendim ettim! benim 
için o kadar önemli, fevkalade o1an o 
anda ise ben hiç de aldın§ etmedim 1 •• 
Doğrusu ben yaradılıştan bayağı ve 
2.avaUr bir adamım." 

Marquis geldi: Julien yola çıkmak 
Uıere olduğunu ona hemen anlattı. 

M. de La Mole: 
- Nereye gideceksiniz? dedi. 
- Langucdoc'a. 
- Rica ederim böyle şeye kalkma· 

yın, sizin göreceğiniz daha büyük iş· 
ler var; yakında belki yola çıkacak
sınız ama Languedoc'a değil. kuzey 
ellerine gideceksiniz ... hatta sizin ko· 

tenilen vesaikle beraber bel 
li saattan bir saat evvel tek
lif mektublarını Komisyo
na getirmeleri. ( 5 6 3 5) 

* ı;: * 
Antalya garnizonundaki 1 

kıtaatın ihtiyacı olan 
316000 kilo un kapalı zarf 
la eksiltmeye konulmuşdur. 
İhalesi 4-10-935 cuma gü 
nü saat 11 de Tümen Sa
tınalma Komisyonunda ya 
pılacakdır. Muvakkat temi
natı 231 O lira 7 5 kuruştur. 1 
Teminatın ihaleden evvel 
iki saat önce Muhasebeci
lik veznesine yatırılmış 
olması ve teklif mektu bla- l ı~s;~....:..::...:.:...:=..::...:__:.:_.:.=.:...Jı 
rmın kanunda yazılı f ormü 
le uygun bulunması zaru
ridir. Şartnamesi her gün 
Komisyonda görülebilir. 
Tahmin bedeli 3081 O lira
dır. ( 2 7 1 ) ( 5 7 16 ) 

••• 

BiR TURAN mamuUihdır. 

·-ARANIYOR 
MUŞEDDIDE ve RADYO 

TAMIRATINI 
8iha1un yapabilecek muktedir 

Demirköy alayı ıçın bir teknıııyen aranmaktadır. 
230000 kilo Arpa, 250000 Türk olmuı tartbr lıteklilerin 
kilo saman kapalı zarfla ıTekniaıyen) rumuzıle 176 nu-

merolu posta kutuıu adreaıne 
12 O O O kilo makarna 2 4 O O O • yazma lan • 
kilo tuz açık eksiltmeye ko
nulmuşdur. Arpanın tah
min bedeli 6 kuruş ilk peyi 
1O3 5 lira samanın tahmin 
bedeli 3 kuruş ilJ5 peyi 5 3 3 
lira. Makarnanın tahmin 
bedeli 2 4 kuruş ilk peyi 
216 lira. Tuzun tahmin be
deli 8 kuruş ilk peyi 144 li~ 
radır. Hepsinin ihalesi 7 
İlk teşrin 9 3 5 pazartesi 
saat 14, 15, 17 dedir. İstek 
!ilerin Vize Satınalma Ko
misyonuna gelmeleri. 

(273) (5714) 
* • • 

Gireson garnizonu ihti-
yacı için 100000 kilo arpa 
kapalı zarfla satın alına
cakdır. Tahmin bedeli 
5~00 l1raoır. artnamesı 
Gireson Alay Satın alma 
komisyonundadır. İhale ta
rihi 1 8 Birinci teşrin 9"J 5 
cuma günü saat 15 dedir. 
Muvakkat teminatı 413 li
radır. İsteklilerin 413 lira
lık teminat mektublarile 
birlikde ihale saatinden bir 
saat evvel komisyona gel
meleri. ( 2 7 2) ( 5 715) 

• * Iİ' 

Lüleburgazdaki süvari 
tümeni birlikleri için alına
cak 46300 kilo sade yağı
nın bir kilosuna verilen 7 8 
kuruş 9 O santim pahalı gö
rüldüğünden pazarlığı 
26-9-935 perşembe gunu 
saat 1 7 de tekrar edilecek
dir. Şerait ve evsafı eskisi 
gibidir. Teminat 2778 lira 
tahmin edilen bedeli 37040 
liradır. Pazarlık günü olan 
26-9-935 perşembe günün-

naktan uzaklaşmanıza iznim yok. Si
ze çok rica ederim, iki üç saatten faT· 
la buradan aynlmaym, ansızın size 
ihtiyacım olabilir. 

Julien selam verdi ve hiç bir şey 
söylemeden çekildi, marquis hayretle 
bakakaldı: Julien'in söz söylemeğe 
mecali yoktu, gidip odasına kapandı. 

Orada, bahtının karanlığını i:'ÖzÜn· 
de serbest serbest büyiıltebildi. 

"Demek ki, diyordu. buradan kal
kıp gitmeğ°e bile hakkım yok. Allah 
bilir maquis beni burada kaç gün alı
koyacak 1 halim neye varacak? danı· 
şacak bir dostum da yok: abbe Pi
rard 'a gitsem, ilk cümleyi bile bitirme· 
me bırakmaz: comte Altamira'ya ıöy· 
lesem gönlümü avutmak için bir giz
li ihtilal teşkilatına girmemi söyler. 

"Ama ben çıldırıyorum; pek ala 
hissediyorum ki çıldırıyorum 1 

Bana kim yol gösterecek? halim 
ne olacak? 

Bölüm XVlll 
UZUNTULU ANLAR 

Bir de itiraf edi;vorl En küçük, 
en önemsiz noktaları bile birer 
birer, uzun uzun anlatıyor! Gö
züme dikilen o fÜzel gözü, baş. 
ka biri için hissettiii aşkr aqla· 
Uyor. sattLLER 

Mademoiselle de La Molc son de
rece scvinmi~. az kalsın aşıkı tarafın
dan öldürülmek tehlikeıine düsmü~ 

İstanbul dördüncü tcra memurlu· 
ğundan: 

Bir borçtan dolayı mahçuz ve pa· 
raya çevrilmesi mukarrer muhtelif 
cins ve kıymette yüzük, kolsaati ve 
sairenin birinci açık artırması 21 ey· 
lül 1935 tıarihine müsadif cumartesi 
günü saat 10 - 12 arasında, Beyoğlu 
İstiklal cadesi 114 No. lı mağazada 

yapılacağını taliplerin mezkur gün 
ve saatte mahallinde hazır bulunacak 
memuruna müracaatları ilan olunur. 

(14622) 

de isteklilerin Lüleburgaz
da Satınalma Komisyonu
na gelmeleri. ( 2 7 O) 

(5717) 

* * * Demirköy için 20 ton hi-
kemi 2 O ton kimyevi Un 
20-9-935 cuma günü öğ-le-

en sonra pazar ık: suretile 
alınacağından isteklilerin 
Vize Satınalma Komisyo
nuna gelmeleri. ( 2 6 8) 

(5719) 
••• 

Elmalı garnizonundaki 
kıtaatın ihtiyacı olan 
188000 kilo un kapalı zarf 
la eksiltmeye konulmuşdur. 
İhalesi 4-10-935 cuma gü
nü saat 15 de Tümen Sa
tmalma Komisyonunda ya
pılacaktır. Muvakkat temi
natı 1515 lira 7 5 kuruş
tur. Teminatın ihaleden iki 
saat önce Muhasebecilik 
veznesine yatırılmış olr J lSı 
ve teklif mektublarının ka
nunda yazılı formüle yu
gun bulunması zaruridir. 
Şartnamesi her gün Komis 
yanda görülebilir. Tahmin 
bedeli 2 O 2 l O liradır. 

(269) (5718) 

olmak bahtiyarlığından başka bir şey 
düşünmüyordu: "Mademki beni öl
oürmeğe kalktı, demek ki bana hilk· 
metmeğe layık. Kibarlar alemi cici· 
beylerinin acaba kaç tanesi bir arada 
kaynatılan böyle bir ihtiraı hareketi 
elde edilebilir? 

"Kılıncı duvara, tam yorganının 
taktığı gibi ho görünecek bir tarzda 
takmak için iskemleye çıktığı zam<ın 
cidden güzeldi 1 Doğrusu ben, onu 
sevmekle o kadar da delilik etmemi· 
şim.'' 

O ıırada barışmak icin haysiyı-ti 
kırmıyacak bir fırsat ç;ksaydı. Ma
thilde ondan hemen istifade ederdi. 
Julien. kapıyı kilitleyip odat.ına ka· 
panmı , en şiddetli bir yeis içinde 
kıvranıyordu. Aklına delice şeyler ge
liyor, gidip kızın ayaklarına kapan
maiı düşünüyordu. Böyle herkesten 
uzak bir köşeye büzülüp kalacağına 
bahçede veya konakta dolaşsa, fırsat 
koUasa, belki o çekilmez bahtsızlığı 
bir anda değitip büyük bir bahtiyar
lık oluverirdi. 

Biz onun beceriksizliğini bir suç 
saymağa kalklyoruz ama Julien bece· 
'rikli olsaydı hiç kdınç çeker miydi? 
mademoiselle de La Mole'un onu pek 
güzeldi diye düşünmesine sebeb olan 
o hareketi yapar mıydı? Julit:n'in 
kendisi için hiç de fena olmıyan bu 
kapanıp üzülme sevdası, bütün glin 
devam etti; Mathilde onu sevmekle 

lstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Mer
kezi Satınalma Komisyonundan: 

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

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

B - Kömürlerin şartnamesi Merkezimiz Levazıu 
mmdan parasız alınır. 

C'- Eksiltme 4 birinci teşrin 1935 cuma günü saat 
15 de Galatada Kara Mustafapaşa sokağında İstanbul 
Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi Satınalma Komisyonunda 
yapılcaktır. 

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

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

G -. Eksiltmeye girecekler saat 14 de kadar teklif 
mektuplarını mühürlü olarak Komisyona vermeleri la-
zımdır. ( 5 SQ.9) 7071 

lstanbul dördüncü icra memurDuğundan: 

Emniyet Sandığına 
Birinci derecede ipotekli olup yeminli üç ehli vukuf 

tarafından bahçeli eve 897 lira, 2 numaralı bağa 46 
lira, 4 numarah bağa 90 lira cem'an tamamına 1033 lira 
kıymet takdir edilen Boğaziçinde, Çengelköyünde, 
Hastahane caddesinde eski 5 mükerrer yeni 7 /1 numa
ralı bahçeli bir ev ve 2, 4 N o.lu iki bağ açık arttırmaya 
vazedilmiş olduğundan 4-11-935 tarihine müsadif pa
zartesi günü saat 14 ten 16 ya kadar dairede birinci art
tırması icra edilecektir. Arttırma bedeli kıymeti mu
hammenenin yüzde 7 5 ni bulduğu takdirde müşterisi 
üzerinde bırakılacaktır. Aksi takdirde en son arttıranın 
taahhüdü bakı kalmak üzere arttırma 15 gün müddetle 
temdit edilerek 19-11-935 tarihine müsadif salı günü 
saat 14 ten 16 ya kadar keza dairemizde yapılacak 
ikinci açık arttırmasında arttırma bedeli kıymeti mu
hammenenin yüzde 7 5 ni bulmadığı takdirde satış 2280 
No. lu kanun ahkamına tevfikan geri bırakılır. S;;ıtış pe
şindir. Arttırmaya iştirak etmek isteyenlerin kıymeti 
muhammenenin yüzde 7 ,5 nisbetinde pey akçesi veya 
milli bir bankanın teminat mektubunu hamil bulunma
Ir:ı~ıaz.-'lnıdıı. II.:ıh.1cuı crıcıpu ::,h. .. illl 11c r>alJl~ uınıayan lpl.J· 

tekli alacaklarda diğer alakadaranın ve irtifak hakkı 
sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masarif e 
dair olan iddialarını evrakı müsbiteleri ile birlikte ilan 
tarihinden itibaren nihayet 20 gün zarfında birlikte dai
remize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları Ta
pu sicilli ile sabit olmayanlar satış bedelinin paylaşma
sından hariç kalırlar. Müterakim vergi, tenviriye, tan
zifiyeden mütevellit Belediye rüsumu ve Vakıf icaresi 
bedeli müzayededen tenzil olunur. Daha fazla malfımat 
almak isteyenler 18-10-9 3 5 tarihinden itibaren herke
sin görebilmesi için dairede açık bulundurulacak art
tırma şartnamesile 934 - 1257 No. lu dosyaya müracaat
la mezkur dosyada mevcut vesaiki görebilecekleri ilan 
olunur. ( 5711) 

Tapu ve Kadastro Umum Mü
dürlüğünden: 

Umum Müdürlük mücellithanesi için az kullanılmış 
bir adet otomatik son sistem tel dikiş makinesi açık ek
siltme ile satın alınacaktır. Satmak isteyenler depozi
to parası ile 3-10-935 perşembe günü saat on dörtte 
İstanbul Tapu müdürlüğü satınalma komisyonuna gel
sinler. ( 5 615) 

geçirdiği kısa zamanı tatlı tatlı hatır
lıyor, üzülüyordu. 
"Doğrusu, diyordu, benim o zaval· 

lı çocuğa karşı olan aşkım, kendisine 
sorarsanız, setresinin cebine bütün 
tabancalarını yerleştirip merdivenle 
benim odama çıktığından, yani s:ıba· 
hın birinden şckizine kadar sürdü. 
Bir çeyrek saat sonra ben Sainte - Va· 
lcre kilisesinde avini dinlerken onun 
benim üzerimde haklar iddia edeceği
ni, gözümü korkutarak beni kendisi· 
ne itaate mecbur etmeğe kalkacağını 
düşünmeğe batladım." 

Yemekten sonra mademoiselle de 
La Mole, Julien'den kaçmak söyle 
dursun, onunla konuştu ve hali ile 
onu bahçeye çıkmağa davet etti; Ju· 
lien itaat etti. Çektiği azap azmıı gi· 
bi bir de buna katlanacaktı. Mathilde, 
ona karşı canlanan aşkına, kendi de 
pek farkına varmadan, kapılmak üze
re idi. Onunla beraber gezmekten 
son derece zevk alıyor, daha o sabah 
kendisini öldürmek için kılıcına sarı
lıveren o ellere teceswsle bakıyordu. 

Böyle bir hareketten, bütün olup 
bitenlerden sonra yine eskisi gibi ko· 
nuşmalarına elbette imkan yoktu. 

Yavaş yavaş Mathilde ona gönlü
nün ne halde olduğundan bahse baş
ladı. Bu çeşit konuşmada garip bir 
haz buluyordu; söz sözü açtı, juli· 
en'e vaktile M. de Cr6isenois, sonra 
M. de Caylus için beslemiş olduğu o' 

geçici coşkunluk hislerini de anlattı. 
Julien: 
- Ne? dedi, M. de Caylus için de 

mi? 
Terkedilivermiş bir aşrkm kıskanç 

lığı bu sözde bütün acılığı ile kendi· 
ni gösteriyordu. Her halde Mathilde 
öyle olduğuna hükmetti ve bundan 
hiç de kocunmadı. 

Eskiden beslediği hisleri en hoş bir 
tarzda ve ta içten geldiğini bir eda 
ile birer birer anlatarak Julien'i Uz· 
mekte devam etti. julien onun, göz
leri önünde canlanan bir şeyi tasvir 
ettiğini görüyordu. Mathilde'in söz 
söylerken kendi kalbinde yeni yeni 
hislerı keşfettiğini farkedip içi yanı· 
yordu. 

Kıskançlrğın verdiği ıstırab daha 
ileriye gidemez. 

Bir önUrdeşin sevildiğini sanmak 
zaten çok üzücü bir şeydir; bir de 
onun, perestiş ettiğiniz bir kimsenin 
gönlünde &§k hissi uyandırdığını taf • 
silatı ile dinlemek, sevgilinin bunu 
itiraf etmesi ıstırapların en büyilğU-
d~ • 

Julien'in kendini Caylus'lerden, 
Croisenois'lardan üstün tutmaklı gös· 
terdiği gurur, şimdi tam cezasını 
bulmuştu! Onların en küçük Ustiln· 
lüklerini gözünde büyütüp ta gön· 
tünden vuruluyordu. Şimdi kendi 

[ A rkss1 var I 
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içerWnde bbıdlll ~ cllmDek blJdnm laalscSir. 

6717 



====::ıt 12 =============================================::=T A N ------- ---- --- ------- -- ------- -- - - -- --

z 
• 

• 

···- •. ..... ... .. ·---· ...... BAŞKA llARU ......... 

G•=: c::--ışıK 
T•Mrı f• • .................. ~lns.Gıta 
YetiftWill ta ... ıhıla .........,._ ... y8ı.._~.._ 

................................... ldılır;_ ...... 

INA MÜJDE: 

TIR 

• 
1 

DiKKATi 
Ampulleri Dillmon 
Plll-' Dalnaon 

Alrat ........ ... tülltleri.... ...... ..... 
Depo• Tlllatable Ne 10 Her ,_.. .,.,.. .... 

L·sEs· 1 TUR iL E ,. 1 1 . ~ lui6JtA, 
?tt&;yR.~ 

fflrslllala•at ............. 

........ Ca ......... . ...-------e ı 

• 
esı 

..... 
Orta·LIH 
(T .. 
d...al) .. ........ .s....._.,.. , ......... . 

........ -- .... lıl si• ...... ..... .. ....,lntın . ...... l.lej.rııla ....... tmlf. 
----.- •• f .... Her ...... 16,. .... ..,.. ,.... ,...,_ .. --!!i!!!l!lll9 

...... nbul 

kezi Satına..,.. .. 

TABLETLERi 
Vo un vUcutları 

dlnçleşttrlr 
SIZU 

ve 
..... rc1111111 

lira.,.,· • ..._ ..... tMlllr 

TUZLA iÇMELERi 

DENiZYOLLARI 
lşletm i müdürlüğünden: 

Bu leDe ... ,. ... itibaren •• panlan tenzillt1ı ba1k 
biletlerile gictif - 4lo8t bilederinin fiat ve btlklmleriade 1Q1D 
yolc:ularmm Jehine Jilpr"" taclillt ...,_ Dk olaı•: 

Halk enetlerı: 
ı - Birinci mmtab biletl-aJanfar llaımar& 1'awatı dlM'n

deki 1..,.. aramda 45 &in. ikinci mmteb biled alanlar ~ 
mir ile Sammn arumdıkf btllia illrıelelerde.iki ay. ve upbd 
mmtaka bileti alınlar Tlrki)e aüilleriDde tajaıdaı ""'l!'ft al ~ 
radıit btlttiD iakeleJer anamda I& ay mUddetle -.,abat • ı• 
hıkJrmı haimirler. 

2 - Birinci mmtab biletl.mia fiatı birinci bman 1500 

liverte IOO 
!kinci mmtaka biletlerinin fiatı birinci •••• _.., 

Ddaci ........ 
ıttt.te 1000 

ttçtqcl mmtlılra bDetleriaia &atı bldltcl • n ır • 5.5IOO 
~ lllllllaıa!M08 

--- 500 


