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Ahmet Ağaoglu, "Dogu ve 
Batı,, adlı, besleyici ve dtişün -
dürücü seri makalelerinden bi
rinde İngilizlere atfedilen an'a
ne-cilikten bahsederken bütün 
İngiltere tarihinin bu isnadı ya 
lancı cıkardığmı anlatıyor, 1215 
ten itibaren 1$öy1ulerin ayakla -
nışı, Papahga kar ı isyan, dere
beylikle mücadele, krallrkla bo
guşma, Cumuriyet ilam gibi yal 
nız politikada degil, Rönesans
tanberi felsefe, ilim ve edebi · 
yatta açtığı yepyeni cığırlarla 
baştanbaşa bir inkılap memle · 
keti olan İngilterenin durma -
dan yürüdüğünü söyledikten 
sonra ilave ediyor: "'Bu millet 
inkılap yaparken geçmişte sag
lam ve canlı buldugu unsurları 
da muhafaza etmesini biJ'yor. 
İşte onun an'aneperverligi ! .. " 

Büyük muharririmizin pek 
yerinde bir sarahatle i aret et -
tiği bu manada bir an'anecilik, 
hızlı, fakat şuurlu bir tekamü -
lün müteradifi telakki ettiğim 
hakiki inkılapların antinomisi, 
yani prensiplerinin tezatlan 
icinde degil, varlıklannm ilk 
~artları içinde mütalea edilme
lidir. Daha dün. an'anelerine 
bagh oldukları için Avrupada 
ve Balkanlarda yuzümüzu ak 
cıkaran binicilik ve güreş gibi 
sahalarda kazandıgımız muvaf
fakıyetler, yasıyan bir eskinin 
henüz dogup ta em~kliyen bir 
yeniye üstünliıgünü meydana 
cıkannış değil mıdir? Öz kıy -
metlerin ya'ı yoktur. çünkü bun 
lar sonsuz ve ölümsüulürler: 

Peyami SAFA 

Şirketi Hayriye tarifesi 
yen·den fefkik edilecek 
Ekonomi Bakaonlıgı Şirketi Hayri • 

yenin yeni tarifesi üzerinde l z mge • 
len tetkiklerde bulunabilmek iızere es 
ki tarifenin daha ikı ay müddetle mu 
teber sayılmasını şehrimizdeki alaka
darlara bildirmiştır. Bu rnuddt zarfın· 
da bugiın cchrimizc ~clecek olan Eko 
nomi Bakanlığı tarifeler komisyonu 
mt' ehassrsr Royter bu i~ üzerınde tet 
kıklerde bulunacaktır. 

Mütehassıs tetklklcrinin sonucunu 
hazırlayacağı bir raporla Balı:anlıga 
bildirdikten sonra tarifenin luzum gö 
rulen kısımlan üzerınde deği§ikl ı 
lcr yapacaktrr. ----
Be'ediye daire eri bir araya 

toplanacak 
Belediyenin bulundugu bUyük bina 

nın yanındaki bahçe içindt> buhın::ın 
kuçiik binaların gelecek yıl butçesilc 
> ıkılması kararlaştmlmı~tır. Bunun 
yerine belediye binası yiıksekligınde 
biıyük bir bina yapılacaktır. Sultanah 
met, Beyazıt ve bu civardaki beledi
ye daireleri yeni yapılan bina ile es
ki Maarif nezaretı binasına nakledi
lecek. bu suretle biıtün belediye dai
releri bir araya toplanmıf olacaktır. 

Söm;kok piyasaya çıkıyor 
Zonguldakta kurulan Somikok fab

rikasının sun'! antrasit omilrleri bu 
ay sonunda pi.yasaya çıkacaktır. Ec· 
nebi antrasiti üzerine muamele yapan 
tecimenler, dış memleketlere verdik
leri sipariıleri kesmişlerdir. Sun'i an· 
trasit komUrleri, ecnebi antrasitlerin 
6 liradan satılmasına rağmen, ıs lira
ya piyasaya çıkarılacaktır. 
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Cumbadan 
Rumbaya! 

Server BEDi 
Selimin yorganı kaldırarak Cemi· 

l nin elinı aramak içın aydınlıkta ol· 
dugu kadar cesareti yoktu. Bu vazi· 
yette her hareketin mfinası değiıiyor, 
agırlaşıyor, fena ıuphelcr ve korku
lc.r vermesi ihtimali çoğalıyordu. 

- Ellerin gene öyle sıcak mı? 
Diyerek bir mukaddime ile mak

sadını haber verdikten sonra Selim 
yorganı kaldırdı ve sıcak, hafif nem
li bir hava içinde kızın elini ararken 
dı kızın vilcudünde kemiksiz bir nok· 
taya degcti. Onun titredigini hisset
ınişti ve hemen durdu. 

Sonra blrlbirini arayan elleri buluş 
muştu. 

- Senin ellerin de sıuık 1 dedi Ce· 
mile. 

- Benim daima öyledir. 
- Benim de öyledir. Kışın çok az 

i:§Ür ellerim. · 
Bu alelade konuşma, aralarındaki 

mühim mevzulara girmek veya sus
mak korkusundan doğmuştu. Sükut 
bu vaziyette her zamankinden ziyade 
tehlikeliydi. 

Selim mırıldandı: 
- Ne garip şey? •• 

A9kfa talebe 
Bırakmamak i~in 
Yeni tedbirler 

Lise ve orta okullarda bu yıl açık
ta kalan talebeyi yerleştirmek için 
gereken hazırlıklara buyiik bir önem
le ba lanmıştır. Son •erilen kararlara 
gore. Kabata~k1 Gazı Osan.ın Paşa 
muhteht orta okulu, son giınlerde or
ta okul haline konan Ortaköydelci in
onu mekteb ne taşmacahrr. Bu yıl 
tcdriuta başlaması karar~ lnönü 
orta okulu da Ga:zi Osman Pa~a orta 
c;;kulu binasına nakledilecektir. Buna 
s bep Kabata§taki bimnın daha bü
yuk olmasıdır. Kumkapıda boş bulu· 
nan bir yabancı okul binasından •ti
fade cdılerek burada da bir orta okul 
açılması da alınacak tedbirler arasın· 
da gorulmektedir. 

Di er taraftan dun Xultur Bakan· 
lığından Kultür Direktörlupne <>
nemli bir yayım gelmiftlr. Bu yayıma 
gore, bu yıl açıkta kalan li9e ve orta 
okul talebelerinin memlekette bat.,. 
rac:akları başka okul •e atik kalma. 
dıg na gore bunlar berı..lde okullara 
yerJeştırılecelderdır. Bunun açin Kül-
t r d relrtorii ve okul direktörleri bir 
komisyon halmde toplanarak talebeyi 
yerlettırme i!üe mqcVI olacaldıw
dır. Her orta okulun bina durumun
dan, talebe almü yönünden. tek bV 
talebe yeri ~ kahnıyacak surette a
zarm istifade olunacaktır. Orta okul
da yarım gun öğretim usulunun tat
bikı çarelerıne herhalde uraaıle baş· 
vurulması ve bu suretle açıkta lralan 
talebenın yerleştirılmeıi tedbirleri a
lınacaktır. 

Bütün bunlarm tatbikinde ise müm 
kun olduğu kadar az masrafla yüriı
nüleccktir. Orta okul öğretmenlerinin 
azlıgı yiızunden birçok derslerin öğ
retme aız kalacagı ıozönunde tutula
rak ılk okul otretmenJerinden orta 
okul birinci ımıf öğı'etmeni olarak 
azami istifade çareaine bat vurula
caktır. 
Alınacak tedbirler. erceyc uycun 

ve hiç bir talebeyı açıkta bırakmıya· 
cak şekilde uptanınca aonus telgraf. 
Ja Kultlır Bakanlığına bildirilecektir. 
Bakanh<Yın bu önemli yayımı yalnız 
orta okullar içindir. Bakanlık liselerin 
ikinci devrelen isın de ayrrea emirler 
verecektir. 

Yumurta meselesi kökünden 
halredileceh 

Yumurta tecimenleri. dün Türkofis 
tc bir toptanlı yapıht§llirdir'. Yutnur
ta ihracatımızı aksat n ıorlukJar et
rafında goruımeler yapı1mıı. alınma
sı gerekli tedbirler görüfulmuştür. 
Türkofis, yumurta meselesini kök'lin· 
den halletmeğe karar vermİf, tilriyet
leri toplıyarak bir rapor huulamağa 
baflamıştır. 

lstanbul telsiz firkatinin 
imtiyazı ictn yeni bir tek lif 

lstanbul Telsiz Şirketinin Mikiı
mctten aldığı işletme mukavelesi ge
lecek sene bitmektedir. Dünyanın 
meşhur radyo tirlretlerindcn biri hü
kumete müracaat ederek gelecek se
neden itibaren telsiz imtiyazını üzeri
ne alma« istemit ve buna kartılık 
radyomuzu ıslah edecefini bildirmiş· 
tir. Dün bu hususta kendisile görüş
tüğümüz Radyo tirketi direktörü İs
mail laa tunları aöylemittir: 

- Biıim böyle bir müracaattan ma 
llımatımız yoktur. Herhangi bir sosye 
te hükumete bu ;tekilde müracaatta 
bulunabilir. Bizim imtiyaz müddeti -
mizin bitmesine daha bir seneye ya
kın bir zam.n vardır. Bu müddet ara
sında şirketin meclisi idaresi toplana
rak imtiyazın tahdidi hususunda hü· 
kumete yenıden teklif yapılması için 
gôrüıecektir. 

- Ne dedin? 
- Garıp tey, diyorum. iki ay önce 

sen benim hayatımda yoktun. 
- Ne demek oP 
- Yani ıenı tanımıyordum. 
-Ey? •. 
- Bilir miydim ki benim için bir 

Cemile meselesi çıkacak. 
Selim mevzuun en miıhim noktası

na baımak cesaretini ıöstermişti. Fa
kat bu türlü konuffDaya biç alıtma • 
mıt olan Cemile sıçradı: 

- Cemile meselesı nedir? dedi, ge· 
ne bir dedıkodu mu yaptılar? 

Selim onun bu saffetine gWdü: 
- Hayır •.. Yani sen benim haya· 

tımda bir mesele olmaya batladın. 
- Ne demek? Seni Nhatıız mı e

dıyorum? 
- Hayır canım ••• Beni düıündürü· 

} orsun. 
Cemile o vakit aniamadığı ve çok 

merak ettigi için nctıcesini sükünetle 
bekliyecck kadar aabn olmadıiı mev
'fılarda )19ptıiı cibi üst üste, acele 
acele bir silrü sual ıormaya başladı: 

- Dütündüriıyor muyum? Bil'fey· 
den şüphe mi ediyorsun? Kul•ğına 
bir§ey mi çalındı? Beni sana fitledi
ler mi? Nasıl düsi.ınüyonun? Ne de· 
mek? Acıyor musun bana? Ağabey 
gibi mi dü~ünilyorsun ? Erkeıdmiz 
yok diye mi acıyorsun? Neden dütün 
diırüyorum? Sıkıyor muyum seni? Fe 
na şeyler mi düşünüyorsun benim i· 
çin? 

T A N================================================ 20. 9. 935 -= 

Ne Dersiniz? ... 

RADYOLARIN&ZI AYAR EDiNiZ 
Geçnr alt,am, evlerinde ratlyo- ı birtakım esiri plak porçalanrttlart 

ları olanlara spiker, İyi bir haber bafka ses gelnıedi. Hani nerede 
müjdeledi: kaldı, Balkanlıların milli oyun 

- Balkan Festivaline İftİrak et
mek ü:zere lstanbula gelen Bal· 
kanlılar, 16 Eyliilden 19 Eylüle 
ltadar, sırtuııraya Jört ak§am, bi· 
rer ,,.,._,. verecekler. /llalıincle

rinai •YOi" edip hlrleyini:zl 

Mekinelerimai eyar edip &clr
ledilt. ilk •ltfam, RomenyaLların 
lıonNri idi. •• lronser verilJi. 
ikinci akıam sanırsam Bulgarları 
dinli.yecektik. Fakat hoparlörden 

havaları ••. eğer Radyo Şirketi, bu 
dört Balkanlı oyunculardan raıl· 
JloGA birer konur vermek ııadini 
itesU. olarak al1*1mıısa, halka bu· 
na ilan etmekte 11~in acele etti? 

Ve ,,...dcmki, ba acelecili;i yap· 
tı, sö:zünü yerine getirerek abone· 
leri .. huna ainletnwli Jejil mı 

idi? 
Biz. böyle düşünÜ)'oru:z. 

Siz ne dersiniz ? 
.._._ _________ ,,,_ __ ,~~·~~~~---· 

Kadın iş~iler 
gecede ~ahşbrılmah 

Endüstri birliği, It kanunu proıesi
nin kadınların gece çalıştırılmalarını 
meneden maddesine it;razda bulun -
muş, bu huıulita bir rapor hazırlamış
tı. Bu itirazın, sanayicilerin kendi ke
&de.rini doldurmak arzusundan dog
du?!unu öne suren bazı nesrivat uze
rine birlik başkanı Vasıf, kendh;ile 
gorü en bir muharririmize şunları 
IÖylemiştir • 
"- Böyle bir mecburiyet, dogru· 

dan dogruya fabrikaların çalıf1?13aınc 
degil, kadınlara Qrşıdır. Fabrikalar, 
erkek amele kullanrftak suretile gece 
de çalışabileceklerdir. Şüphe yok ki, 
ilindüzleri çalışan bir kadının gece 
istirahat etmek hakkıdır. Bu bak er
kekler için de vardır. Fakat, gündüz 
iş bulamıyan ve geçinmek için çıalış
ma ga mecbur kalan bir kadm, aç ola· 
rak nasıl istirahat eder? 

Fabrika kapılarında geceleri bile i! 
bckliycn kadınlann yüzgeri çevrilme
si ne dereceye kadar doğrudur? Avru 
pada kadınJann gece çalışmaları me
nedilmiş olabilir. Fakat btt bize mi· 
ıaJ teşkil edemez. Memleket ihtiyacı
nı dahilden temin etmek için mevcut 
tesisatımızı azami ıurette işlrtmcge 
mecburuz. Bu mecburiyetten kurtul· 
ınaJr. yani yalnız gündüz i;ti ile bu ih
tiyacı karşılamak fabrikaların sayı!.ı· 
nı birkaç misli arttırmakla kabildir. 
Bu da zaman meselesidir. Memleke
timizde işsiz kalan ameleye devlet 
bütçesinden yardım etmeğe imkan ol
nıadığma göre, kadm işçiyi çalr~mak
tan al~Q ıııak do2.t,u. lamaz ... 

Fesfval fener alayı yapı 1madı 
Arsıulusal festivale i~tirak eden he 

yetler diin akşam Gal~tasaraydan Tak 
sime kadar bir fener alayı yapacak
lardı.Evvelki gün memleketinde öldü 
gü haber alınan Bulgar federasyonu 
Başkantnın bu vefatı dolaryısile fener 
alayı yapılmamıştır. Bundan başka 
Kadıköy Fener stadında yapılacak ge 
çit töreninden de sarfınazar edilmiş
tir. Dün akşam saat 20,30 da Rejans 
lokantasında misafirler şerefine bir 
ziyafet vcrilmİJtir. Bu akşam saat 9 
da Tepebaıı bahçesinde heyetlere 
Per~ünt piyesi oynanacaktır.Festival 
komitesi bugün şehrimi7.e gelecek o
Jan Yunan donanması Amirali ve !IÜ· 
baylarını 21 EyHil gecesi Beylerbeyi 
sarayında vapılacak büyük baloya da 
vet edecektir. 

lstanbula verilen lıkokul 
ö{tret menleri 

Şehrimiz ilk tedrisat kadrosuna ci
var vilayetlerden elli muallim veril
miştir. Bunların listesi dün gelmiş· 
tir. Kendileri de ay sonuna kadar şeb 
rimize geleceklerdir. 

Hazinenin alacakları tetkik 
edi iyor 

Finans Bakanlıgı lstanbul Muha· 
kemat DirektbrJuğiı hazineye ait pü
riızlü dosyaların tasnifi üzerinde ça
IışınaCtadır. Piırüzlu i lerin bapnl
ması ile otuz dôrt avukat çalışmakta
dır. Bu incelemelerde hazinenin 15 
milyon kadar alacaklı oldugu gorul· 
mektcdir. Ancak bunun çokluk kısmı 
müruru zamana ugramıştır. Bunlar 
ayrılmaktadır. Mururu zamana ugra
mıyan kısımlar kanuni yollardan ta -
kip edilmektedır. 

Mide ve baQırsak hasta
•ıktarına kartı 

Briikselde 8 Ağustosta toplanan 
mide ve bagıraak hastalıklan kongre· 
sine giden Profesör Akil Muhtar Oz· 
den, evvelki gün şehrimize dönmüş
tiır. Akil Muhtar Ozden, kendi.sile go 
ruşen bir muharririmize kongre hak· 
kında şunları söylemiştir: 

"- Kongre dört gün sürdu. Belli 
başlı olarak a.ıalann iltihapları mese
lesi mevzuu bahsedildi. Her memle
ketten birçok hekimler hazır bulundu. 
Kongrede, arsıulusal mide ve bağır· 
sak hastalıkları cemiyetinin kurulma
sı kararlaşmıştır. Cemiyet, devamlı 
ncilriyat yapacagı gibi, gelecek kon
grenin 193 7 öc Pariste toplanması ha 
zırlıkları ile de me~gul olacaktır. Ce· 
miyete biz de dahil bulunuyoruz. 

Brüksel kongresinde. doğumlardan 
sonra gelen vahim kolitlere dair bir 
tebliı?de bulundum. Eylfılün 9 uncu 
e;iıni['R~rli .. .il .. arıuulııuıl ~; .. hr •-
gresi. yapıldı. Altı gün süren bu top
lantıda birçok memleketlerin tanın
mış üstatları, kendilerine evvelce tev 
zi edilmi' mevzular ÜzCTindc çok mü
him konferanslar verdiler. llaçların 
tesirlerine, vitaminlere, şişmanlık has 
talıklarına, intani hastalıklara dair 
yeni bir takım malumat meydana ko
nuldu. 

Bu yıl Brtıksel, Paris ve diğer bazı 
Avrupa şehirlerinde yeni yapılan has· 
tahanclcri dolaştım. Hep inde fevka
lade yenilikler gördüm. Hastaların te 
davisi yolunda, büyük fedakarlık ve 
ilıtimamlar sarf ediliyor. Bilhassa Ital
yada hastalar için adeta hastane ma
halleleri İn? edilmiş bulunmaktadır.,, 

Millt TUrk Talebe B"rliOinin 
dansh toplantısı 

Milli Türk Talebe Birliği, Ödemişe 
giden üyelerinin çok iyi ağırla' tıgın
dan mütehassis olarak şehrimizde bu
lunan Odemişli Efeler ıerefinc danslı 
bir eğlence tertip etmiştir. Eğlence, 
22 EyH'tl Pazar günü saat 1 S te, İs
tanbul Halkevindc yapılacaktır. O 
gün milli oyunlar oynanacak ve türlü 
cglenceler yapılarak geç vakte kadar 
eğlenilecektir. 

titriyorsun sen? 
- Sen de titriyorsun. 
- Ben hastayım. 

Yeni Mektep 
Kitapları 

KUÇUK HABERLER 

• Ankarada bulunan Habeş elçisi 
M. Markos diın sehrimize gelmiştir. 

Kitaplarda bu yıl için bir 
çok değişmeler yapıldı 

• Buıı?ün Alman bandıralı Mil Vo
kc vapurile şehrimize 300 seyyah ge
lecektir. Gezginler bugün ve yarın 
şehrimizi gezdikten sonra yarın ak
şam limanımızdan ayrılacaklardır. 

• İtfaiyenin 13 üncü yıldöniımü 25 
Eyh1lde kutlulanacaktır. O gim tayya 
re a~ k~yma merasimi yapılacagın • 
dan ıtf.aıy.~ rldönuıuu 28 eylU) CU· 

martesı gunune bırakılmıştır. 
• Beş yıllık endüstri planındaki 

toprak ve kimya endüstrisinin tatbi
kına geçilmesi için incelemelere baş
lanmıştır. Toprak sanayiinin esaslan 
936 yılına kadar hazırlanmış olacak
tır. Kütahyadaki incelemeler derinleş 
tirilmektedir. 

• Ekonomi Bakanlıgı maden genci 
direktörü Bedri sehrimizc gelmıştir. 

• Yelkenci kumpanyasının Ingilte
rcden satın aldığı (Tan) vapuru, dün 
hmanrmıza gelmiştir. 

• Sürp Agop me.zarlıgının bulun. 
dugu yere asri bir mahalle y.a.pılmau 
kararlaşmıştı. Burada kurulacak bina 
lann ihtiva edecegi şerait ve di er 
huıuaat hakkında bir proje hazırla
mak üzere belediye imar müşaviri 
Wagner harekete geçmiştir. Mutehas 
sıs. mahallinde te•kikat yapmış ve 
projeyi hazırlamağa ha!lamııtır. 

• 7 S lira maaşla belediye istatistik 
ve neşriyat bürosuna bir memur alı· 
nacaktır. Bunun 25 Eyl\ılden sonra 
yapılacak müsabaka imtihanına as • 
kcrligini yapmış bulunan lise merun· 
lan alınacaktır. 

• Uç yıl Universitede hizmet e
den profesörlerin bir kitap neşretme
si gerekmektedir. Bu yıl Oniveraite
nin üçüncü yılı olması dolayısile pro
fesörler yıl içinde lritapianru neıret
mi olacaklardrr. 

• Yeni sczbe halinin dışına elek· 
trik tesisatı yapılacaktır. Yapı müna
kasaya konmuştur. Buraya 1900 lira 
sarf edilecektir. 

POLiS 

Bir kamyon gene 
bir ~ocu§un 
canına kıydı 

Dün Zeyrekte bir çocuğun ölümü 
ile neticelenen bir otomobil kazası ol· 
muştur: Bcşiktaşta oturan şoför Sab
ri, 3926 nu.rıaralı kamyonet iJe Zey-
..... ,, r, A:.iı .. ı-,tan v.uı.;..;,-•••a .rl.n~-· 

ka,r~en1 YeşiltuJmJ.lbada oturan Ro
manyalı Pazarcı Hakkının oğlu Seda
da çarpmıştır. Arabarun son tekerlek
leri üzerinden geçen çocuk, kafası par 
çalanarak derhal ölmüştür. Vakadan 
sonra kaçan şoför Sabri, akşam geç 
vakit ele geçmiştir. lte Adliye de el 
koymuştur. Müddeiumumi muavini 
Muhlis tahkikata başlamıştır. 

• Şoför Süleymamn idaresindeki 
2102 numaralı otomobil. Pangaltıda 

Belvu bahçesi önünde bahçe müsteci
ri Muhiddinin 5 yaşındaki oğlu Yıl
maza çarparak ayağından ve başından 
yaralamıştır. Vakadan sonra kaçmak 
isteyen şoför, otomobili Aydede soka· 
ğı köJesinde elektrik direğine çarptır
mıştır. Bu sademe neticesinde otomo
bilin ön camı kırlmış, müşterilerden 

Halis ve Ahmet yaralanmışlardır. Ya
ralılar Beyoğlu hastanesine kaldırıl

mış. şoför Süleyman yakalanarak tah 
kikata başlanmıştir. 

• Şi~ide Şark boya fabrikasında 
amele Niyazi ile Mehmet kaynattık· 

ları boyalan fıçılara koyarken fıçı 
devrilmi§. her ikisi de muhtelif yerle
rinden agır ıurette yanmışlardır . 

- Sen benim karımsın sanki. 
- Benim kocam olmak ister mi-

sin? 
- lsterim. 
- Ölünceye kadar beni sever mi-

sin? 
- Se,.verim. 
- Baban evlenmemize razı olur 

mu? 

llk okul ögretım programlarını in· 
celemck ve 935 • 936 ders yılr içın ilk 
okullar programında yapılması gerek
li görülen bütün degişiklikleri tesbıt 
etmek üzere toplanan kurul. işini ta
mamen bitirmi , ögretım program arı 
üzerinde diışiınduklerinı hır raporla 
Kültiır Bakanlıgına bildirmiştir. 

Kurulun verdigi karar cok önemli 
noktaları saglamakta ve ötedcnben 
fazla yiıkliı oldugu hakkında dediko· 
dular yapdan ilk bgrctım progr mını 
esaslı şekilde duzclı.mektcdir. 

934 • 935 ders yılı için kabul edilen 
ilk okul kitapları listesındeki hesap, 
hendese, tabiat tetkiki, eşya, cograf· 
ya, musiki ve ev idaresi kitapları ye
ni duzenlcnen .. Halk okulu egitim ve 
öğretimi" planına gore gozden geçiril 
miştır. Ve bu planın esaslanna gore, 
ilk okulların ögrctim programına ba-
2ı yeni maddeler eklenuuş, gereksiz 
ı,;orulcn yerlen 9karılmıştır. 

Ogretim programının çocukların el 
lerine verilecek olan kitaplarla uygun 
bulunması icap ettigi için bu kitapla· 
nn degiştirilmesi zaruri" görülmü tur. 
Kurulun vcrdigi karara göre, ilk o
kulların beşinci sınıflarında tabıat 
tetkiki ve eşya dersleri, eski müfredat 
programına göre ögretilccektir. Çiın
kü beşinci sınıflarda bulunan çocuk· 
lar, yeni öğretim planındaki maddeler 
den bir bölugünü zaten geçen yıl gör 
müşlcrdir. Yeni plana uya· 
rak tabiat tetkiki derslerinde talebe
nin "tabiat bılgisi defteri" tutması 
faydalı görülmüştür. Bu defterlere 
eldeki kitaplardan, bilenlerden malu
mat araştırılarak notlar yazılacak, re
simler, krokiler ve örnekler eklene
cektir. Defterlcrın hazırlanması işleri 
ni öğretmenler talebeye göıterecek· 
lerdir. 

Bundan başka. dil devriminde Türk 
gramerinin almakta oldugu şekle uy
gun va21lmı§ olmayan bütün gramer 
kitapları resmi listeden çıkarılmıştır. 
Çocuklara ana dilın esas kuruş ve ku· 
ruluş şekillerini oğretecek olan gra· 
mer tedrisatı bakanlıgın vereceği di· 
rcktiflere göre yapılacaktır. 

tık okullarda bu kitaplardan ba6ka 
hiç bir kitap talebeye okutulmıyacak· 
tır. lstanbulda Kültür Bakanlıgı yap· 
tığı sözleşmeye uyarak taahhüt altına 
giren müesseseler, okulların açılış gil 
nünden başlayarak bir ay içinde her 
il ve ilçe merkczlerilc onlara baglı bu
tün kam.YA: ve köylerin kitaD i&tekle
rını ıcarşmı.yaciiK Kaacu l\"auı "Ui'" 
hazır bul i'l<füraea'\Ctır. Kitap istdcled 
nin karıtılanıp kar~ılanmadığıru Kül· 
tür isvarları, ilk öğretim ispektcrleri 
ve Kültür direktörleri izleyecekler ve 
bakanlığa karşı vcrdigi sözü tutma• 
yan müesseseyi hemen bildirecekler • 
dir. 

Okutacağı kitapları her sınıfın ken 
di öğretmeni seçecektir. öğretmen ta 
rafından b•ğcnilecek izere isockter 
ve direktörler karışamayacağı gibi, bir 
defa yılbaşında seçilen izer, yıl orta
sında değıştirilemiyecektir. Bakanlık, 
adi kaada basılmış, batı\Cısı bozuk, kö 
tü hazırlanmış izerlerin okunmasını 
her zaman yasak edebilecek ve iste
diği kitabı istediği zaman okuJlarda 
okutturnuyacaktır. 

lstinye - BUvUkdere asfalt. 
lstinye • Büyükdere asfalt yolu

nun yapısı bir aya kadar bitecektir. 
29 llktcşrinde yolun açılma tôreni 
yapılacaktır. 70 kilometre olan Top
kapı • Silivri yolu yapısı da sürmekte 
dir. Bu yolun 15 kilometresi geçen ~l 
yapılmı~tı. Bu yıl da 25 kilometresi 
yapılmaktadır. Geri kalan 30 kilomet
relik kısım da gelecek yıl yapılarak 
inşaat sonuçlandırılacaktır. 

- Benim de. 
- Korkuyorum Cemile. 
- Neden korkuyorsun? 
- Yann dcğiımcsin fikrin. 
- Ben söz verirsem degigmez. 

Ama sana söz vermedim ki. Ben de 
korkuyorum, yarın değişir fikrin diye 

- O zaman tükür yü.ıüme. 
Selim Cemilenin üstüne igif di. 

- Zaten o bana: "Şu kızı al ela 
ev kirasmdan kurtulalım!,. diyor. 
Tabii ben ev kirası için ... 

- Ben söz veriyorum, dedi, sen 
de söz veriyor musun? Ne zaman 
karım olacakıın benim? , 

Kız cevap vermedi. Biraz evvel 
hafif kımıldamalar, ayak uzatıp çek· 
meler, sağa sola yanm dönüşler, be· 
lirsiz çırpınıtlar içinde küçük ıinir 
hareketleri yapan vücudü birdenbire 
durmu§tu Kolları gerildi ve Selimin 
kollannı da ıerdi. 

- Biliyorum. Sus. Demek razı 

olur. 
- Senin anne~ ister mi? 
- Demin senden hoşlandığını söy-

lüyordu. Olur, o da razı olur. 
- Ben en mühim şeyi sormadım: 

Sen iıter misin benim karım olmak 
Cemile? 

- Şimdiye kadar bunu anlamadın 
mı? 

- Şimdiye kadar ben ••. 

Sonra, ansızın, bütün vücudu ııç· 
ramıttı. 

- Kalk 1 dedi, git kapıyı kilitle! 
- Kapıyı mı? 

Selim: "Hayır efendim hayır I'' di- 1 
ye sözünü kesmeseydi Cemile ayni 
kuruntu dairesi içinde dönerek yirmi 
ıual dahe ıorabilirdi. - Ben de şimdi hasta giHyim. - Anlamadınaa eteksin. Ben H• 

nin kann olmak iıterim. Bir prtla. 
- Nedir? 

Cemile Selime doiru rasgele bir 
yumruk •vurdu: Selim onun öteki elini de bularak 

sıkıyor: 
- Ne milnaaebet? diyordu, ıeni 

bana dUtUndilren sensin! Senin açık 
lralplilitin, saflığın, doğru sözlUlil
ğün, delice hareketlerin, kanı sıcaklı
ğın, ıüzelliğin, hele güzelliğin.. ~en 
çok güzelsin Cemile, biliyor musun 
onu? 

- Biliyorum ya... Kör müyüm? 
Başkalarını da görüyorum, aynlda 
kendimi de görüyorum. Fakat niçin 

Fakat çok t3tlı bir atcı var viicu
dümde. Bu ıeceyi unutmıyacağnn. 
Çok bahtiyarm timdi Cemil ... 

- Sahi mi' 
- Sahi. 
- Ben de öyle. 
Titremeler içinde bir sessizlik. 

İkisi de, ikisinin de nefe11 Alışlarını 
duyuyorlar. Selim mınldandı • 

- Ben ne zannediyorum ~imdi, bi
liyor musun? 

- Ne zannediyorsun? 

- Nasıl derler? Sözünün eri ol· 
malmn. Ben yalan aevmcm. 

- Ben de ıevmem. Tahıini benim 
için feda eder miıin? 

- Senin kann olunıem bir daha 
benim için Tahsin yoktur. Yüzünü 
ıörmiyeceğim. 

Selim Cemilenin elini göğsünün 
üstüne götürdil: 

- Bak. dedi, yüreğim carpıyor. 

- Budala 1 Anlamıyor musun? Ne 
saman diye aordun, cevap veriyo
rum. Yarm bütün. mahalleye, ktinata 
ilin edecefim, aeninle evlenivorum 
diye. Kalbim beni aldatmaz. Git ka· 
pıyı kilitle 1 

Selim, milthiş heyecanına rağt!)en. 
ihtiyatlı ve ürkek baaışlarla kapıva 
doğru ~id .-kcn, Cemnc kendi kendi
ne: "Ben seversem blSvle severim,, 
dedi. r Arkası var 1 
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iSTANBUL FiNANS TEŞKiLATl 

Yüksek Dereceli On Yedi 
Memur Doğuya Gidiyor 

{Ozel aytanmız bildiriyor] 

'Ankara, 19 
' Finans Bak"anlığınca Istanbul maliye teşkilatında çalışan ve 

baremin yüksek derecelerinde bulunan 17 memur şark vilayet -
lerine tayin edilmişlerdir. Bunların tayin emirleri tebliğ edilmek 
üzeredir. 

Kamutayın geçen son içtimalarmdan birinde kabul edilen bir 
kanuna göre, yüksek tahsil görmüş _ve askerlik vazifesini ifa et: 
memiş olanlar bundan böyle memurıyete tayin edilmiyecekle~ı 
gibi tayin edilenler içinde bu derece tahsili olanların da şark vı
layetlerine verilen ehemmiyete binaen, o taraflara tayinleri 
Finans Bakanlığınca kararlaştrrrlmıştir. 

Altıncı Balkan 
Oyunları 

rBaş tarafı 1 incide] 

16,45: Clrlt .n...-na 
16,50: ıoo metre (nnal) 
17 ,20 : 4 X 400 bayrak 
Yarınki müsabakalar arasmda, hi • 

'ı-im de iyi dereclerimiz dolayısile en 
fazla alakadar olabileceklerimiz 100 
metre ile cirit atmadır. 

Yunan diskinde Silas'ın birinciliği 
almasx çok muhtemeldir. Yüksek atla
mada, hafif sakatlığı olduğu söylenen 
Haydar iyi bir duruma girebilmişse 
bunda da birşeyler yarmaklığımız 
muhtemeldir. Diğer müsabakalarda 
Yunanlılarla ve hatta Yugoslavlarla 
l:ıoy ölçüşeceğimizi zannetmiyoruz. 
:Bununla beraber, esas.en maksadımız 
bunlardan ziyade bize en yakm ra • 
kip olan Romanyalıların üstüne geçe
rek üçüncülüğü tutabilmektir. 

Atletler gelditer 
l\ltıncı Balkan oyunlarına i§tirak 

edecek Yugoslav ve Arnavut atletle
ri dün sabahki konvansiyonelle şehri
mize gelmişler ve Sirkeci istasyonun
da federasyon erkanı tarafından kar
~ılanmışlardır. Romanyalılar da öğle
den sonra Romanya vapuru ile gel
ınişlerdir. Yugoslav kafilesi 3 5 kişi
den mürelckeotir ve federasyon e-enel 
seıueterı lJ'obrın· ın başkaıılıgı !i'..ıuu· 
dadır. Dobrin, şunları söylemiştir: 

"Buraya rahatça uyumadan geldik. 
Ekipimiz maalesef zayıf bir kadro ile 
geldi. En iyi atletlerimizden İvaınoviç 
Amerikaya gittiği için ve Buradoviç 
<le hasta olduğu cihetle gelemediler.,, 

Yugoslav atletleri şu kadro ile gel-
tnişlerdir : 

100 metre Banver, Matsi 
200 ,, Banver, Matsi 
400 ,, Banşcak, Stefanoviç 
800 ,, Mikhazi, Gorşek 

1500 ,, Gorşek, Çurda 
5000 ,, Brutsan, Kangler 

l 0000 ,, Brutsan. Kan~ler 
110 ,, Erlih, Hanjekoviç 
400 ,, Banşak, Stefanoviç 
Uzun atlama Novakoviç, Kalay 
Yüksek atlama: Mor, Mikiş 
Uç adım: Mikiş, Miokoviç 
Sırık atlama: Bakof, Kalay 
Gülle: Dr. Narençiç, Kovaseviç. 
Cirit: Smeyda, Maryan 

Hava tehlikesini 
Bilenler 

Ankara, 18 (A. A.)' - Hava teh
likesini bilenler: 

Antuvan Nasgidof 20, Vitali Pali
kar 40, Bekar ve Albukrek 36, Moiz 
ve Samiabuay 60, Selim zade Hamdi 
20 bir defalık, Malatyalr Hafız Meh
met 20, Yovakim Pelekanos 20, So
vacoğlu Bıiralambidi 20, Hristidis 20, 
Moskos 20, Vasilaki 30, Bodosaki Ni 
kolaidis 30, Tanaş 20, Torna Kadi· 
nopulos 20, Pavlaki Makridi 20, Yu
vanaki Kaymaz oğlu 20, Yuanidyos 
20, Hrist!aki 20, Yorgi 20, Vasilaki 
Petridis ·20, Vasilaki Hacı Yani 20, 
Odissa Kalaycı oğlu 20, Marko So
vancıoğlu 20. 

lbrahim Necmi DHmenin 
diyevinde bir düzeltme 
İstanbul, 19 (A.A.) - Türk Dili 

kurumu genel sekreteri İbrahim Nec
mi Dilmen'in bugünkü gazetelerde 
sözlüğe dair çıkan diyevinin üçüncü 
kategori sözlerden bahseden kısmın
da bir yanlışlık olmuştur. Diyevin bu 
bölümünde "biz yabancı dillere Türk 
kökünden geçtiği anlaşılan ve sonra
dan yabancılaşarak dilimize geri dö
nen bütün kelimeleri klavuza türkce 
ko,lçunoı:n uıye ornugu gıuı •H.UI> •• , 

cümlesinde "yabancılaışarak" kelime -
si (bayağılaşarak) şeklinde çıkmış • 
tır. Düzeltiyoruz. 

Disk: Narençiç, Klent 
Yunan usulü: Narençiç, Klent 
4 X 100 bay~ak: Baver, Matsi, Ban. 

çak, Drenil. 
Balkan bayrak koşusu: Nikhazi, Ho 

fer, Mansi, Baver, Bansak. 
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T. E. C. 1. İstanbul Bölgesi Futbol 
Heyeti Başkanlığından: 

1935 - 1936 Şild maçları için kur'a 
çekmek üzere 25-9-935 Çarşamba gü
nü akşamı saat 18 de birleşik klüp mu 
rahhaslarının bölge merkezinin bulun 
duğu Beyoğlu Halkevi binasında ha· 
zır bulunmaları önemle yayılır. 

Veznecilerde Türk kadınlığı biçki ve dikiş mektebinin sergisi 
dün törenle açılmıştır. Bu arada 14 bayana diplomaları dağıtıl -
mıştır. Evvelki gün de teşviki sanayi mektebinin sergisi açıl -
nuştır. Yukarıtki resimlerde bu iki mektebin mezunları da gö . 
rünüyor, 

idman ittifakı 
Nizamnamesi 

Ankara, 19 (Özel aytarımız 
bildiriyor) - Türkiye idman 
cemiyetleri ittifakı yakında top 
lanacak kongreye verilmek üze 
re, nizamnamesinde yapılması 
çoktanberi tasavvur edilen de -
ğişiklikleri bir proje halinde 
tesbit etmek maksadile bir ko -
misyon teşkil etmiştir. 

Komisyon Erzurum saylavı 
Azizin başkanlığında bu akşam 
ilk toplantısını yapmıştır. 

Bayındırhk 
Bakanı Ankarada 

Ankara, 19 (Özel aytanmız 
bildiriyor) - Bayındırlık Ba -
kanı Ali Çetinkaya inceleme 
gezisinden döndü. 1stasyo'1da 
bakanlık erkanı ve dostları ta -
rafından karşılandı. 

UniversiteJiler Eskişehirde 
Ankara, 19 (Özel aytarımız 

bildiriyor) - Ulusal talebe bir 
liği heyeti şerefine, mühendis
ler birliği kendi lokantalarında 
bir öğle ziyafeti verdi. Heyet 
akşam Eskişehire hareket etti. 

Samsun Belediye Başkanhğı 
Ankara, 19 (Özel aytarımız bildiri 

yor) - Samsun Merkez belediye mec 
lisi başkanlığına Naşidin seçilmesi o
naylanını§tır. 

Terfi 
Ankara, 19 ( Ozel aytarımız bildiri

yor) - Dış Bakanlığı yedinci derece 
memurlarından Dürrü Mazhar, altıncı 
dereceye terfi etmiştir. 

Dış Bakanhkta yeni tayinler 
Ankara, 19 (Ozel aytarımız bildiri

yor) - Erivan konsolosluğu işlerini 
~e,•iTI'1"1"ğ" ı:::ıhahattin memur edilmiş
tir. Kançilar Şeref Yılmaz ve rıyeste 

Kançilan Sadettin derecelerile merke 
ze alınmışlardır. Portsait kançilarh~ı
na merkezden Hikmet Hayri gönde
rilecektir. Kalas konsolosluğu kaldı
rılmıştır. Kalas konsolosu Asaf Bur. 
gaz konsolosluğuna merkezden Settar 
Riga elçiliği katipliğine, merkezden 
Basri İskenderiye başkonsolosluğuna, 
Gümülücüne konsolosu Selim Rauf 
Odesa konsolosluğuna ve onun yeri
ne de Odesa konsolosu İzzettin dere
celerile tayin edilmişlerdir. 

IKuç"uK ".AN,KAR"A'l 

'""' ,HABERLERi ... ...1 

• Ankara, 19 (Tan) - Jan -
darına genel komutam Naci, bu 
akşam Eskişehirden geldi. 

• Ankara, 19 (Tan) - Nü -
mune hastanesi için çağrılan 
dört. e~nebi uzman bugünlerde 
şehrımıze geleceklerdir. Bun -
lar, dahil~ye, hariciye, çocuk, 
kulak, bogaz ve burun uzmanlar 
dır. Serum ve ati için de ayrıca 
bir uzman getirilecektir. 

• Ankara, 19 (Tan) - Dış 
Bakanlrk &"enel direktörlerin -
den Mehmet Cevat, Efganistan 
da vaziıfe gördüğü seneler dev
let hizmetinden sayılmadığı i
çin, devlet şurasına müracaat 
ederek dava açmıştı. Şura ge -
nel heyeti, kanunt mevzuatın, 
Cevadm Efganistandaki hizme 
tini devlet hizmetinden sayma
ğa müsait olmadığına karar ver 
miştir. 

• Ankara, 19 (Tan) - Anka
ra radyosu ilkteşrin başında 
programlarında bazı değişiklik 
ler yapacaktır. Programın fas -
lma faydalı bazı saatler ilave 
edilecektir. 

Parti Genyön kurulunda 
haftahk toplantl 

İstanbul, 19 (A.A.) - C. H. P. Ge· 
nel Sekreterliğinin bildiriği: 

C. H. P. genyön kurulu 19-9-935 
tarihinde haftahk toplantısını İstan· 
bul yönkurul kurağmda yaptı. Mü
danya ve Kemaliye ilçeleri parti baş
~anlrkl~rına seçilen A. Nafi Başaran 
ıle Şakir Oğuz'un başkanlık ödevleri
ni onayladı. Antalya merkezindeki üç 
kamun örgütü kaldırlarak ocak örgü
tülhi ilvönkurula baElandı. 
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Uluslar kurumunda tarafından asamblede söylenen nutuk 

Uluslar Kurumunun bütün hafta 
içinde gerek asamble ve gerek konsey 
içtimalarmdaki çalışmaları İtalya • 
Habeş davası üzerinde t.op~a~mıştır. 
Bu meselenin incelenmesı ıkı kısma 
ayrılır: 

ı - Davayı ha11etmek için Beşler 
Komitesi tarafından sarfedilmekte 
olan mesai. 

2 - Dava halledilemeyip te bir 
savaş çıkacak olursa İtalyaya karşı 
misakın müeyyidelerini tatbik nokta
sında bütün devletleri toplamak için 
sarfedilen mesai. 

Bunları ayrı ayrı tetkik edelim. 

• Beşler komitesi 
İtalya - Habeş davasını inceliyerek 

l:ıir hal çaresi bulmak için konsey ta· 
rafından beş devlet delegesinden mü
rekkep bir komisyon teşkil edildiğini 
geçen hafta anlatmı~tık. İngiltere, 
Fransa, Türkiye, Lehistan ve İspan
ya delegelerinden mürekkep olan bu 
komisyon hafta arası ~alışmalarına 

devam etmiş ve bir rapor hazırlamış
tır. Raporun mündericatı henüz ma
liim olmamakla beraber, Cenevreden 
sızan haberlerde Beşler Komitesinin 
su tekliflerde bulunduğu bildiriliyor: 
· Habeşistanm istiklaline halel gel
memek -şartile müşterek manda ;Ütl
na alınması, ltalyaya cenuptan top
rak verilmesi, Habeşistanm denize 
çıkmasını temin, lta1yaya geniş eko
nomik imtiyazlarla beraber, Habeş or
dusunun ıslahı ve Habeş askerlerinin 
talim ve terhiyesinde vazife verilmesi. 

Görülüyor ki Beşler Komitesi, Pa
ristcki Üçler Konferansının çizdiği 
yoldan ayrılmamıştır. Hedef, ltalya
r.m ekonomik ihtiyaçlarını tatmin et
mekle beraber, Habeşistanm istiklfili
ni de korumaktır. İtalya, Paris kon
feransındaki teklifleri kabul etmemiş
ti. Beşler Komitesinin teklifleri İtal
ya arzularını tatmin noktasında aza
crk daha ileri gitmi~ oJsa dahi, Italya
yı ne dereceye kadar tatmin edeceği 
bir meseledir. 

• Asanbre içtimaı 
ltalya • Habeş davasının diğer saf

hasına geJince; bir savaş çıktığı tak
dirde bütün devletleri Italyaya karşı 
Uluslar Kurumu Misakındaki müey
yideleri tatbik noktasında toplamak 
vazi ~esini Ingiltere üzerine almış gö
rıünüyor. İngiliz Dış Bakam asamble 
huzurunda kurum teskilatının barıs 
için lüzum ve faydası hakkında uzu~ 
hir nutuk söyledi. Bu, adeta Cenevre 
teşkilatına kar ı aşk ilam mahiyetinde 
sözlerdi. Ingilterenin Kuruma olan 
bağlılığını anlattı ve İngilterenin mi
sak neyi icap ettirirse onu yapmağa 
hazır olduğunu bildirdi. 

Sir Samuel Hoare'dan sonra 

Almanya ile Lehistan arasrndaki te
sanüdü göstermek için yeni bir vesi
le teşkil etti. Litvinof barışın takvi
yesi için umumi teşebbüslerden bah
sediyordu. Bu arada Lehistan ve Al
manyayı kastederek bazı devletlerin 
karşılıklı yardım misaıklarına iştirak 
etmek istemediklerini söyledi. Lehis
tan Dış Bakanı bunu kendi üzerine 
alarak Litvinof'un sözlerini protesto 
etti. B_eck'in . bu alınganlığı Al
manya ıle Lehıstan arasındaki sami
mi münasebetlerin nümayişkar bir te
zahüründen ba~ka bir şey değildir. 

Bir taraftan Hitler'in Memel'den 
bahsetmesi, diğer taraftan Lehistan • 
Almanya dostluğu namma yapdan bu 
nümayiş. bir taraftan da Hitler'in 
Berlindeki ltalyıa sefirini kabul eder
ken söylediği sözler, Cenevredeki 
Uluslar Kurumu içtimamda İtalya • 
Habeş davasile meşgul olan dış ba
kanlarına Almanyanm yeni bir mey
dan okuyuşu gibi görünmüştür. 

• 
Yunanistamn rejimi 

Yunanistandaki rejimi tayin için 
yapılacak araya müracaatin günü ni
hayet tesbit edildi. Atinadan bildiril
diğine göre, araya müracaat gelecek 
aym ilk günlerinde yapılacaktır. 

Bu araya müracaat geçen hafta ce
reyan eden hadiselerden ön.::e yapıl
mış ols.aydı: Yunan halkının reye da
ha genış mıkyasta iştirakini ve bina
cnal.e~h rej_imin daha sağlam yerleş
mesını temın bakımından daha ivi 
olaca~. Cümh~riyetçilerin araya mÜ
racaat meselesmde en ziyade endişe 
ettikleri nokta, bu işin bitaraf bir şe
kilde yaptlmamasıdır. Gerçi iş başın
da bulunan hükfımet kral taraftarıdır. 
Fakat hükumet başkanı geçen hafta
ya kadar geneloya karşı bitaraflığını 
muhafaza etmişti. Çaldaris'in bita
raflığı da araya müracaatin bitaraf 
bir şekilde yapılacağına dair büyük 
bir garanti idi. Başbakan bir müd
dettenberi Almanyada istirahatte idi. 
Geri döner dönmez, birtakım kral ta
raftan meb'uslar kabine içtima ha
linde iken başbakanr ziyaret ettiler ve 
diğer kral taraftarlarının da tazyikile 
Çaldaris bitaraflrktan ayrılarak Yu
nan halkına taçlı demokrasi için rey 
vermelerini tavsiye etmiştir. 

Bu vaziyette araya müracaatin bi
taraf bir şekilde yapılmıyacağmı iddia 
eden birtakım cümhuriyetçiler reye 
iştirak etmiyebilir. Bununla beraber, 
araya müracaatin her halde yapılaoa
ğr ve kral taraftarlarının da kazana
cakları anlao:ılmaktadrr. Eğer kralcı
lar bu muvaffaki}'eti bitaTaf bir hüku
met tarafmdan yapılan araya müraca
atte kazansalardı Yunanistanda tees
süs edecek yeni rejimin istikrarı bakı
mından daha iyi olacaktı. 

Fransa Başbakanı Laval Fransanm !!'- ---~ .... ---~~~~"!!!!!!~~ 
Kuruma olan bağlarını teyit etti. !tal- c ' 1 B 

A. ŞUkrU ESMER 

yayı korumağa çalışmakla beraber, e a" ayar 
Fransız Dış Bakanının sözleri, Fran-
sanın müeyyideler meselesinde İngi- v s 
liz dış siya'Sasına iltihakı sayılabilir. e ovyef 
Sonra büyük devletlerden Sovyet 
Rusya Dış Bakam Litvinof, Sovyetle- H G f d 
rin barışa olan bağlarını anlattı, barı· eyetı• e ,· 
şı takviye etı:rıek için müracaat edilen 
tedbirlerden bahsetti ve Rusyanın 
kendi iızerine düşen vazifeyi yapaca-
ğını söyledi. ı 

Fakat gariptir ki bu sözlerden son
ra dahi bir savaş halinde İtalyaya 
karşı müeyyidelerin tatbik edilip edil
miyeceği henüz belli değ-ildir. Bu nok
ta jeneraliteler içinde kaynayıp gidi
yor. Misaka sadığız. Üzerimize dü
şen vazifeleri yapacağrz, gibi sözler. 
Fakat kimse müeyyideleri tatbik ede
ceğiz demiyor. 

• Hit:er,in söylevi 
Asamble içtimal Cenevrede devam 

e?erken, Almanyada Nurenberg şeh· 
rmde de Nazi partisinin kongresi top
lanmıştı. HitJer arada Alman Rayş
tağrnr fevkalade olarak içtimaa da da
vet etmiştir. Bu gerek kongrede Hit
l~r namına söylenen nutuk ve gerek 
bızzat Hitler'in Rayştag huzurunda 
ı;öylediği sözler, Almanyanm Uluslar 
Kurumu ictimaında bulunmaması do
layısile sesini işittirememesinden do
ğan noksanı telafi etti. Anlaşılıyor ki 
Almanyayı bu aralık en ziyade meş
gul eden mesele Memel isidir. Ma
!Umdur ki Meme! genel sava'ştan önce 
Alman İmparatorluğunun bir cüz'ü 
iken, savastan sonra Almanyadan ay
rılmıştı. Litvanyalılar bir emrivaki 
yaparak bu şehri ellerine geçirdiler 
ve Uluslar Kurumu da bu emrivakii 
tasdik etti. Fakat Memel Litvanyaya 
şartla verilmistir: Halka kendi kendi
ni i?are hakkı veren kanunu esasiyi 
tatbık etmek şartile. Bu şart ta lngil
tere, Fransa, İtalya ve Japonya tara
fından garanti edilmistir. 

Litvanya bin bir v~ile ile kanunu 
esasiy~ hü~üınsüz bırakmağa çalışmış
tır. Şı~dı. 29 Eylıilde seçim yapıla
cak. Şımdıden bu seçime bazı Al
manların iştirak etmelerini menedecek 
bazı tedbirler almxştır. Bu vesile ile
dir ki, Hitler son nutkunda Memel'de
ki vaziyetten acı acı şikayet etmiştir. 

• Almanya'nın mey. 

dan okuyuşu 

Sovvet Rusva Dıs Bakanı Litvinof 

[Baş tarafı 1 incide J 
rilmiş ve klübün ileri gelenleri "hoş 
geldiniz'' deimşlerdir. 
Akşam üzeri Denizyolları idaresi

nin Tophanedeki nhtrmında kesif bir 
karşılayıcı kütlesi ile beklenilen va _ 
pur, saat on sekizde limana gelmis, 
fakat gösterilen arzu üzerine konuk
larımız Büyükdere önlerine kadar bir 
deniz gezintisi yapmışlardır. 

Heybeliada, dün gece saat yirmide 
Akaym Köprü iskelesine gelmiş ve 
Ekonomi Bakam ile Sovyet Heyeti 
çok kalabalık bir halk kütlesi tarafın
dan karşılanmıştır. 
Karşılama töreninde Sovyet sefirli

ği ileri gelenleri ile şehrimizdeki say
Javlar, Banka direktör ve şefleri bulun 
mu~, konuklarımız köprüden otomo
billerle Perapalaş oteline gitmislerdir. 
~kono"?i Bakam Celal Bayar, "kendi
sınden ızahat isteyen bir muharririmi 
ze şunları söylemiştir: 
"- Misafirlerimizle beraber İstan

bula geldim. Burada birkaç gün kala~ 
cak ve sonra Ankaraya döneceğim. 
Sovyet heyetinin !stanbulda ne kadar 
kalacağını bilmiyorum . ., 

Sovyet ağır endüstri yar komiseri 
Piyetekof'un başkanhğrnda elektrik 
işleri direktörü Andriyef ve ağır en
düstri sekreteri Muskanof'tan müte • 
şekkil bulunan heyete Ekonomi Ba
kanı Ankaradan, Sümer Bank GEnel 
Direktörü Nurullah Esat ta İzmitten 
itibaren refakat etmişlerdir. 

Sovyet büyük elcisi Karahan da ko 
nuklarımrzla birlikte !stanhula gel • 
miştir. Moskova sefareti ticaret kon
seyyesi Mümtaz heyete rehber olmuş, 
Dış işleri Bakanlığından Feyzi ve es
ki Hereke fabrikası direktörü mühen· 
dis .Reşat mih~andarlrk etmiştir. Hey 
~elıad~ ~apı1rile İzmite giden Akay 
ıdaresı dırektörü Cemil de heyeti İz
mitte karşılamıştır. Konuk Sovyet he 
yeti şerefine İstanbulda iki büyük şö
len verilecektir. Misafirler, burada 
dört beş gün kalacak, Bakırköy, Pa
şc;bahçe, Beykoz ve Feshane fabrika
larını gezeceklerdir. Misafirler Bey
lerbeyi sarayında yapılacak olan Bal
kan festivalinde de bulunacaklardır. 

AGIZ AÇMAK 
Ben Cümuriyetten evvel de gaze

teci idim. Ama, şöyle yamak gazete
ci. En ziyade de insan yamaklık dev
ı-inde gazetecilik iddia eder, böbürle
nir ve kendini birşey sanar. Ben böy· 
lelerini hala görüyorum. 

Işte öyle yamaklık devrinde bir 
gün bir dişçiye gittmiştim. Di§çinin 
ağzımda bir hayli müddet çahşması 
lazımdı. Bilmiyorum bir dolgu mu 
idi, yoksa bir briç işi mi idi. 

Dişçi koltuğu, hükiımet koltu~u 
gibidir. insan isteye isteye oturur v~ 
rahat değildir. Neyse o tarafı bize la· 
:z:cm değil. Adamcağız başladı çalış
maya, yontmağa, uğraşmaya... Bir 
müddet işledikten sonra işin icabı ba-
na: 

- Ağzrmzı kapamayın; açık tutu• 
nuz! dedi. 

Bir çeyrek, yinni dakika ağznn a• 
çık kaldı. Çok yoruldum, dişçi de bu
nun farkına vardı ve sordu; 

- Yoruldunuz mu? 
- Evet, dedim... Bu kadaı uzun 

zaman ağzmu açmaya alışmaını§ım ... 
Sordu: 
- Ne İş yaparsmız? 
- Gazeteciyim. ... 
- Evet! Ahşmamışsnuzdır ağzını· 

zı açmaya!. dedi. 
O zamandan beri, ne vakit dişciye 

gitsem gazeteci olduğumu söylem'cm. 

B. FELEK 

Yunan Filosu 
rBaş tarafı 1 incide J 

ye inecektir. Tayyareciler Perapal<ııs 
otelinde misafir edileceklt:r ve seref· 
lerine Hava kurumu tarafından bir zi 
yafet verilecektir. Mecidiye kruvazö
rü Yunan donanmasını karşılayacak
tır. Proğram şudur: 

Bugün saat 9,30 da Yunan donan
ması Amirali ile donanmamız Amira
Ji arasında resmi ziyaretler yapılacak 
tır. Misafir Yunan donanması Ami
l'ali maiyeti ve mihmandarları ile bir
likte saat 11 de Tophane rıhtımına çı 
karak İstanbul Merkez Komutam ile 
deniz Amirali tarafından karşılana· 
caktrr. Rıtrmda bir ihtiram kıt'ası se
lam resmini yapacak, deniz mızıkası 
Yunan Ulusal ve İstikHi.l marşlarını 
çalacaktır. Yunan Amirali ve maiyeti 
buradan otomobillere binerek saat 11 
SO da 11 ve Şarbayı ve saat 12 de Is
tanbul komutanını ziyaret edecekler
dir. Amiral saat 15,30 da Taksim Cu
muriyet anıtına bir çelenk koyacaktır. 
11 ve Şarbay saat 16,30 da ve lstan
bul komutanı Amiral gemisine gide
rek Amirale ziyareti iade edecekler
dir. O gece saat 20 de 11 ve Şarbay ta 
rafından, şehir namına Yunan Ami· 
rali şerefine bir akşam şöleni verile
cektir. 

7 Romen tayyaresi geliyor 
26 Eylı11de şehrimize 7 Romen tay• 

yaresi gelecektir. Tayyareler ayni gün 
Eskişehire ve Ankaraya gidecekler· 
dir. 

Yunan hava fi'osu iç'n tören 
Bu sabah saat 9,30 da Biiyükdere

ye inecek olan Yunan hava filosu, 
ordu namına tayyare alay kumandanı 
Kaymakam Şefik, Hava kurumu na
mına İstanbul subesi direktörü Isma
il Hakkı Başak tarafından karşılana
caktır. Yunan tayyarecileri ~erefine 
Pazartesi günü akşamı Hava Kuru· 
mu tarafından Perapalasta bir süvarc 
verilecektir. 
Hazırlanan programa göre, Yunan 

tayyareleri filomuz tarafından hava
da karşılanacak, yere inildiği vakit 
Büyükderede tören yapılacaktır. Ge
neral Pepas ile Yunan tayyarecileri 
ve mihmandarları Perapalas oteline 
misafir edileceklerdir. Tayyareciler, 
saat 11 de Tophane rıhtımında yapı
lacak törende de hazır bulunacaklar· 
dır. 

Yunan donanması Amirali ve sii· 
bayları şerefine belediye bu akşam Pe 
rapalasta 200 kişilik bir ziyafet vere
cektir. Ziyafette Amiralin bayanr da 
bulunacağından, iştirak edecekler ba
yanlarını getireceklerdir. 

Filo amirahmn refikası 
İztpir, 19 (Özel aytanmr7. bildiri

yor) - İstanbulu ziyaret etmeğe gi
den Yunan filosu Amiralinin refika
sı Madam Eliza buraya geldi, ilgililer 
tarafından karşılandı. Misafire şehir 
adına buketler verildi. Madam Eliza 
Şfhri gezdi ve lstanbula hareket etti. 
Brezilyanın Atina elçisi Yuvakim ve 
ıefikası da geldiler, sehri gezdiler, re
fikasına buketler verildi. Onlar da 
İstanbula hareket ettiler. lstanbulda 
bir hafta kalacaklardır. 
~ . , ,_ ... _____ ,, __ ,,, 
20 ilkteşrin Pazar 
Genel Nüfus 1 
Sayımında 

Sayrm işine karışmamak, kayıtsız 
durmak v:ya yanlış sağlık vermek 
yurda karşı yapılm:ş suçların en bü
yüğüdür. Türk yurttaşı böyle ağır 
bir suçtan uzak kalacaktır . 

Başvekalet 

İstatistik Umum Müdilrlüğ ü 

\,,__ --··-·..) 
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g Bu akşam ıPEK Sinemasında § 
: Kahkahalarla güldürecek Fransızca sörlü film ! 

-nı;~;b;k"i.:de. B~Vıı ... e~ş-·E'E;}~::::-1 
Bin Akrep Öldürüldü 

- 33-
TEKNiK MATLAR 

~DERlSiZ ARKADAŞLARg 
:E . Oynıyanlar: LOREL ve HARDI E 
: DIKKA T: Geçen hatta filmi görmiyen mÜ$terilerimizin E 
: arıusu üzerine, fevkalade beğenil ... : 

J?iyarbekir, 19 (Ozel aytarımız bildiriyor) - Uzun yıllardan
ben deva~ e~en akrep mücadelesi, iyi sonuçlar vermektedir. Şeh 
re f_ena .?ır şohret kazandıran akrep bolluğu, günden güne eri _ 
~ege yuz tutmuştur. Mücadelenin başladığı ilk yıllarda, para 
ıle .toplattırılan akrep mik<ları 100 bini bulurken bu yıl ancak 
5 bın akrep topl~ttırılabilmi~tir. Akrep toplayıcıların, h~yvanla
rı yakalamak ~çın Karacadaga kadar gitmek mecburiyetinde 
kalmaları, şehırde akrep kalmadığını göstermektedir. 

Havagazı da Uraya Geçti 
lzmir, 19 (Ozel aytarrmız bildiriyor) - Uray ile havagazi 

!iosye~esi a~asmd~~i muka~ele tatbik sahasına konmuştur. Sos
yetenın tesıs~u, dundenb~rı uray nam ve hesabına işlemeğe baş
Ia~~ştı.r. Bu ışle~e şekl~, mukavele Bakanlar Heyetince tasdik 
edılıncıye kadar surecektır. Işletme işlerini mürakabe etmek 
üzere üç kişilik bir heyet ayrılmıştır . 

400 Bin Kilo Üzüm Ahndı 
Izmir, 19 (Ozel aytarımız bildiriyor) - inhisarlar idaresi 

~~-vsim başlangıcındanberi bağcılardan 400 bin kilo şaraplık 
uzum satın almıştır. Idare, ref ede üzümlerini de almağa karar 
vermiştir. Uzümler, Şehitler fabrikasında saraba tahvil edil -
mektedir. .. 

Sıtma Mücade~esinin Sonuncu 
İzmir 18, (Ozel aytarımız bildiriyor) - Birçok sıtma mınta

kalarmda yapılan mücadeleler son beş ay içerisinde iyi sonuç
lara varmıştır. Bu müddet zarfında 919.899 kişi tedavi edilmiş, 
154 bin kişide dalak görülmüştür. Tedavi altına alınanlara ki
nin ve diğer sıtma ilaçları dağıtılmıştır. Bu yıl, Gemlik ve Ezi
ne mıntakaları da mücadele sahasına alınmıştır. 

Atatürk Heykeli Bitiyor 
M. Kemalpaşa, 19 (Ozel aytarımız bildiriyor) - Uray tara -

f ~ndan yaptırılan Cumuriyet abidesi, cumurluk alanına dikilmiş
tır. Atatürk heykelinin kaide inşaatı da bitirilmek üzeredir. Ye -
tiştirildiği takdirde açılış töreni 29 birinciteşrinde yapılacaktır. 

Yarah Olrak Ele Geçti 
Aydın, 19 {Ozel aytanmız bildiriyor) - Sahillerimizde öte -

denberi kaçakçılık yapan, Siyamlı altın diş Niko, üç gün önce 
kıyı muhafaza motörümüz tarafından iki yerinden yaralı olarak 
ya~alanmış ve Bodruma getirilmiştir. Niko, yeni yaptırdığı bir 
motörle kara sularımızda avlanırken, muhafaza memurlarının 

"dur!,, emrine ateşle mukabele ettiği için üzerine ateş açılmış 
ve yaralı olarak ele geçirilmiştir. 

Yahçiftlükteki Köy Bayramı 
Mudanya, 19 (Ozel aytarımız bildiriyor) - Geçen hafta Yalı

çiflikte büyük bir köy bayramı yapılmıştır. Alanda toplanan 
köylüler, akşama kadar şenlikler yaparak eğlenmişlerdir. Hal
kevinin hazırladığı bu bayram çok neşeli geçmiş, pehlivan gü -
reşleri, at yarışları yapılmıştır. Aşağıdaki resim, ulusal oyunlar 
oynandığı bir sırada alanın manzarasını göstermektedir. 

No. 125 

VOSMAH 
Etem izzet BENiCE 

Doktor .. 
Doktor otelin gazinosunday

dı. 
Düşünüyor, düşünüyor, dur

madan düşünüyor ve gözlerini 
daldığı Boğazın koyu lacivert 
sularından ayıramıyordu. Önu 
bu düşünce ve seyir evreninden 
üstüste iki üç kere: 

- Doktor .. 
Diyen bir ses ayırdı. Kafası

nı çevirdi, baktı, birden göğde
sine bir ürperme yayıldı ve: 

- O ... siz misiniz?. 
Diye mırıldandı: 
- Evet benim. Nasılsınız?. 
Doktor söylemekten ziyade 

kelimeleri ağzında geveler gibi: 
- Pek iyi değilim. Buyrun 

oturun .. 
Dedi. Fakat, bunu söylerken 

içini dolduran bir sızı yüzünü 
burkuyor, başı, gözleri ona bak
mak istemiyor gibi hep öbür 

yana çevriliyordu. Bu adam Sa
dık'tı. Doktorun •iki buçuk üç 
aydır salıvermediği hafiyesi Sa
dık. 

Doktor sordu: 
- Yeni bir şey var mı?. 
Sadık sırıta sırıta ve ellerini 

uğuştura uğuştura: 

- Yeni hiçbir şey yok. Çalış
mamıza devam ediyoruz. 

Dedi, sonra yine sırıttı, yine 
ellerini uğuşturdu, yine boynu
nu büktü: 

- Ne yapalım, bize yapıla
cak bir şey bırakmıyorsunuz? .. 
Bizim suçumuz mu?. der gibi: 

- Ötclde oluşunuz bizim iş
lerimizi biraz durdurdu. Eve dö
nünce ne de olsa izlemelerimiz
den bir şeyler çrkar •. 

Dedi, sanki söylemekten kor
kuyor, utanıyormuş gibi ezile 
büzüle, kırıla döküle cümlesine 
ilave etti: 

- Harçlığımız bitti de ... 
Ve cümlenin üst yanını bakış

larile anlattı: 
- Biraz para istemeğe gel

dim. 
Doktor, Sadık'm yilzüne uzun 

Irmak • Filyos inşaat başmüdürlü
iüne atanan Hüseyin Kalgay 

Zonguldak. 19 (Özel aytarımız 
bildiriyor) - Irmak - Filyos hattın
daki çalışmalar önemle devam etmek
tedir. İnşaat başmüdürlüğüne, devlet 
demiryollan 7 inci isletme müfetti
şi Hüseyin Kalgay atinmıştır. Hlise
yin Kalgay, buraya gelerek yeni va
zifesine başlamıştır. 

Ur~y, 60 bin lira daha 
istikraz edecek 

Diyarbekir, 19 (Özel aytarımız 
bildiriyor) - Uray, birçok yeni ba
yındırlık işleri için belediyeler ban
ka~ından 50 bin lira daha istikraz et
meğe karar vermiştir. Sebze ve et 
hali, nümune evleri, biiyük ve asri 
bir yüzme havuzu gibi işler bu yıl 
basarılacaktır. 

KUÇUK TELG R A F 
HABERLERi 

• Gediz, (Tan) - Saylavlarımız 
şarımıza gelmişler, halkla açık ve ge
niş bir görüşmeden sonra bugün Uşa
ğa gitmişlerdir. 

• Tokad, (Tan) - Tokad mem
leket hastanesi ba~hekimi Talat Ku
ru Sömer,in cenazesi büyük törenle 
kaldırılmıştır. Törende İlbay, sıhhat 
direktörü ve kalabalık bir halk küt
lesi hazır bulunmuştur. Kendisini 
herkese sevdiren Talat Kadrinin ö
lilnı\l b ·· ilk~ t~r u.yandu- -
tır. 

• Konya. (Tan) - Sille yolunun 
yapılması için ilçebaylık ilgililere e
mir vermiş, inşaata başlanmıştır. 

• Gemlik, (Tan) - Gemlik kur
tuluş günü münasebetilc, şehit yuz
başı ve arkadaşlarının mezarında tö
ren yapılmıştır. 

• İzmir (Tan) - Uray daimi en
cümeni, ekmek narhını 20 para art
tırmıştır. 

• M. Kemalpaşa, (Tan) - Kemal 
Paşanın kurtuluş yıl dönümü miina
sebetile belediye önünde !!enlikler ve 
fener alayları yapılmıştır. Gençler 
birliği, sinema salonunda 37 fakir ço
cuğu sünnet ettirilmiştir. 

• Konya, (Tan) - Atlı spor klü
bü. büyük bir toplantı yapmıştır. 
Bütün üyelerin iştirak ettiği bu top
lantıda birçok eğlenceler tertip edil
miş, iyi bir gece geçirilmiştir. 

• Gemlik. (Tan) - Gemlik civa
rındaki fundalıklardan yangın çıkmış 
ateş genişlemeden söndürülmüştiir. 
Yangının neden çıktığı tahkik edil
mektedir. 

• Yozgat, (Tan) - Kentimiz ura
yının kararile 1 eylfılden itibaren 
çarşaflar kaldırılmış, ve kentte çar
şaflı hiçbir kadına tesadüf edileme
mektedir. 

uzun baktı, kaşlarım kaldıra 
kaldıra titrek bir sesle, sanki 
içini boşaltıyormuş gibi: 

- Artık bende de para kalma
dı Bay Sadık .. 

Diyerek sözüne ekledi: 
- Ben sizin bu yoldaki öde

vinize son verdim. 
Ve hiddetlendi: 
- Size iki bin yüz liradan ar

tık para verdim. Bana hiçbir şey 
yapmadınız .. 

Sadık birden hızlandı, ağzını 
kalabalıklaştırdı: 

- Daha ne yapacaktık ba
yım?. 

Karınızı adım adım izledik. 
Ne yaptiyse, nereye gitti ise 

bildirdik. 
Yalan bir şey söyliyemezdik 

ya?. 
Bir şey yoksa ne diyebilirdik? 
Doktor hiç konuşmadı, sade

ce: 
- Ne oldu oldu. Hepsi gel

di ge,sti. Şimdiye kadar yaptı
ğınız ödeve teşekkür ederim. 
Bundan sonrası icin de ihtiyaç 
kalmadı. Bu kadar. Karım yu
karda yatıyor, yanma çıkaca-

Şah ve paytağa karşı şah ve 
Ferz - Yedinci sırayı tutmamış bir 
paytağa karşı Ferz daima kazanır 
Mevzuubahis olan paytak ruh veya 
fil paytağı değilse Ferz - kişler, mıh 
lamalar ve şahın yaklaşmaları saye
sinde - yedinci sırayı tutmuş bir pay 
tağın da hakkından gelebilir. Fakat 
paytak ruh veya fil paytağı değil de, 
kendi şahı da uzakta ise pat, yani be
raberlik muhakkaktır. 

Fil paytağı için (Şekil 1) ve hare
ketlerine bakınız: 

r 
(Şekil 1 • Şekil 2) 

1.Vf4-g4+ :;)g2-lh2 
2. v g 4 - f 3 ş h 2 - g 1 
3. v f 3 - g 3 ;- ş g l - h 1 ! ! 
Karaların paytağını muhafazaya 

~ iSPANY.OL DANSÖZÜ § 
§ fil0i bu Öha ~!a programa ilave edilmiştir, Bıı akşam ISPANYOL E 
: ANS lU saat 8,30 da başlar, DERTSİZ ARKADAŞLAR : 
- sonra ırösterHir : 
: Ayrıca: Paramount dün't'.I\ habe~leri . Habeş İmperatoru sulha § 
: dua t>dıvor • Bplçıka Kralıçes•nın cenazesi ve aire -
:ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı:ıııııııııııııııııı~ 

~1111111111 1111111 T AKSiM BAHÇESi 1111111111111111'-= 

~ SÜREYYA OPERETi tarafından BU AKŞAM § 

; ........... ı ..... KIRK YILDA BiR ... , 11111111111111~ 
~1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 -§BUYUK TUrkiyenin en çok sevilen:§ 
~HAFTALIK muharrirleri hazırhyor : 
§_MECMUA Sizde "HERŞEY,,in§ 
_ okuyucusu olmağa = 
: Resimli hazırlanın : - -- -

! HERŞEY'i Y AıWı~oR i 
-~1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1 ~11111111 11111111111111;; 

ihtiyacı yoktur. Çünkü hasım ferz 
paytağı alırsa kara şah kımıldayamı-
yacağı i~in pati olur. -~11111111111111111111 A T L E T İ z M 1111111111111111111:!;: 

Buna mukabil kara şahın (h 1) 
yerine ( r 1) hanesine ~elmesi buyuk - -
acemilik olur. Çünkü paytağını fel- : 
ce uğratır ve düşı:ıan şahının yaklaş- : 
maı;ına fırsat verır. : BALKAN OYUNLARI 

---------4 v g 3 - f 3 -r Şh 1 - g 1 
ve parti beraberlikle biter. E 

Ruh paytağı için (şekil 2) ve ha- : FENERBAHÇE STADINDA 
------

--
reketlerini takip ediniz. : 

l.Vh3-g3+ Şgl-hl = 
... 

21 Cumartesi Saat 14 112 -Eylül da -22 Pazar 15 -de -" --29 Pazar 15 de -" --------
Paytak felce uğratılmış bile olsa : 

pat doıayısile ak şahın yaklaşmasına 
vakit yoktur. Şu halde hasım ferz 
(g) sütunundan ayrılır ayrılmaz, ka

§ tenzilatlı ve tek ııatılaı bir"nci mevki biletleri bitmiştir. : 

~ ikinci mevki: 3 Glut IÇlrt 75 KURUŞTUR § ra şah kö;jeden çıkarak paytagın da
maya gitmek tehdidini ortaya atar. 

Bununla beraber basım şah yakın
da olursa terzın zatc:rııu l ... mm eaen 
birçok sürprizler bclirel.ıilir. Bunun 
için ((~ekil 3) ve hareketlerine ba
kınız: 

: Bu müsabakalar için basılan ikinci mevki biletler de bitmek üzere : 

= = : olduğundan stadın kapısında satış yapılmıyaeaktır. : -: Satı, yerlerl: HATTA Bezoylu, Galatasaray : - -: rtATTA Karaköy, Ziraat Bankası yanında : -= ZEKi RIZA, MiLLi SPOR mağazası, Bah4iekapı, E 
: lstanbul. 7217 E 
c --1111111 ıuı llJ lll lll llUlllllUllJlllllll~l lllUllUUJJllllllJllUlllllll il l l l llt: 

_ B"çki ve Dikiş -• !.111111111111!11111111111111111111111111! 
(Şekil 3. Şekil 4 - Şekil 5) • 1 :;:Şayanı ıstlfade bir f1rsat: 

1. V h 3 - g 3 + Ş g 1 - h 1 DERSANESI : Bir hafta sonra Anadoluya : 
2, V g 3 - f 3 + Ş h 1 - g 1 DORA fOTOPULU : gönderilerek orada aylarca ka- : 
3. Şe 4 - e 3 h 2 - h 1 ~Dama) - ı k ı b h ft ·· d- -Kayıtlar başlamıştır Dersler en : aca o an ve u a a ıor u- : 4. V f 3 - f 2 kiş ve mat - -
Ş h kolay m«'totıa gösterilir Musad- =- ğü fevkalade ra1rbet hasebile : a ve ruha karşı şah ve ferz - 6 

Ferzin kazanması mukadderdir. Fa- dak diploma verilir Dersler 1 - GÜrtAHIM, AŞKDIR : 
kat mesafe kazanmak, hasmın yeri- teşrıniv9elde başlıyacakhr Te- - -
ni daraltmak için ferzin hekkmesi, diyatta kolaylık gösterilir. Ad- : güzel film, talebi umumi Üıe- : 

Yakla"ma manevraları ve ba ka ince- B O K ı k il k k : rıne bütün bu hafta zarfında : 
:J res: • a yoncu o u ça - -=-SARAY SINEMASINDA-=_-lıkler yapması lazımdır. Şatrança mak sokak, Ekmekçi oğlu 

yeni başlamışlar için bu olduk!ia guç ~~~~apart No 5 • : -
bir iştir. • : gösterilecek ve ayrıca hafta fil. : 

Bununla beraber (şekil 4) ve ha- : mi olarak CLAUDETTE COL- : 
reketlerile buna bir nümune veriyo- ledir. : BERT ve BEN L YON un tem- : 
ruz: 4. V e 8 - e 4 + Ş h 7- g 8 : . . • 

ı. Ve 8 - e 4 + Ş h 7 _ h 8 (en iyisi) : aı llerı : 

2. Ve 4 _ a 8 -ı- ş h>':h~ ~ ~ S) !·. ~: 44-:_ cc 
4
e ~ Şşg: 7 ~ ~ 8 § iNSAN KAÇAKÇILARI § 

Bunun yerine Ruhu (g 8) hane- 7. V c 2 - b 3 + Ş g 8 - h 7 § fılmi de beraber bugün matine· E 
sine oynasa ak ferz (h 1 hanesine ge- 8. V b 3 - b 1 + Ş h 7 - g 8 : lerden itibaren ayni biletle gö- § 
lerek kiş ve mat yapar. 9. V b 1 - h 8 , Ruhu ve parti· : rülecektir : 

3. Va 8 - c 8 yi kazanır. ;111111111 1111111111111111111111111 lllll°i; 
Artık maksat hasıl olmuştur. Çün- Ruha karşı ferz mücadelelerinde 

kü hamle sırası kendisinde olan ka- patlardan kaçınmalıdır. Şekil 5 ve 
ralar mağlubiyete sürükleyen bir hareketleri ruhun beraberliği bile tc-
yola girmıştir. min ettiğini gösterir: 

3. ..... R g 7 - a 7 1. R g 2 - h 2 + Ş h-: g 4 
Karaların bu hamlesi mağlubiyeti Eğer kara şah (g 3) hanesıne gel-

biraz daha uzağa atan yegane ham- se ak ruh (h 3) hanesinden kiş der 

ğım!. 
Dedi, masasını bıraktı, yürü

dü. O giderken: 
- üç aydır bir şey olsaydı or

taya çıkardı. Demek ki, bu boş 
bir şeymiş .. Bundan sonrası için 
de zaten verecek param kalma
dı. Param olsa da uğraşacak ta
katim yok •. 

Diyordu. Oteki de kızgın kız
gın söyleniyordu: 

- Zaten enayilik bizde ol
muş. Namuslu davrandık. Şere
fin dediği gibi hergün bir rapor 
uydurup verseydik evini de sa
tar, bize yedirirdi! Herif karıda 
bir şey olmadığını görünce bizi 
de savdı. Neyse ben bunun acı
sını çıkarır, yine senin paranı 
çekerim doktor .. Ama bu yol 
başka türlü olacak!. 

Apatmana dönUş 

Akşam yemeğinden sonra 
Güney: 

- Doktor yarın apartmana 
dönüyoruz .• 

Dedi, ilave etti: 
-Artık, otelden bıktım. Hem 

yapılacak bir sürü işlerim var. 

Mimarı çağıracağım .. Tellallar
la konuşacağım. Şu, bu bir yığın 
şeyi. 

Doktor: 
- Daha birkaç gün kalsay

dık. Sıcai:darın en baskın vakti. 
Büyükdere çok iyi.. 

Diyecek oldu. Fakat, Güney 
insan iradesile yanıp sönen bir 
elektrik ampulü gibi işlettiği 
kocasına: 

- Hayır. Ben döneceğim .. 
Deyince, Fazıl pinti bir yıl

gınlıkla hemen sustu: 
- Peki karıcığım!. 
Güney masadan kalkarken yi

ne birden oturdu, saı.ki çok, 
uzun işten bunalmışlarm daya
nıksızlığı ile: 

- Çok işim var çok .. Düşün
dükçe bunalıyorum! 

Dedi devam etti: 
- Ö gündenberi bankaya uğ

ramadım. Telaş içinde bir ka
sayı boşalttım, öbürünü doldur
dum ama içinde ne var ne yok 
hicbirisini bilmiyorum. İlk önce 
oraya gitmeliyim. Ö dağınık da
ğınık duran tahvilleri, banknot
ları. altın torbalarım bir sırasına 

ve parti berabere biter. 
2. R h 2 - g 2 + Ş g 4 -f 4 
Kara şah f 3 veya h 3 hanelerine 

gelirse yine pat vardır. 
3. R g 2 - f 2 + Ş f 4 - g 3 
4. T f 2 - g 2 + parti berabere •• 

koymalıyım. 

Doktor, alık alık Güney'in 
yüzüne bakıyor, hiç gözlerini bi
le kıpırdatmadan onu dinliyor
du. Güney bu dinleyişten de 
huylandı. Birden şımaran, ka
balaşan, sözünde büyük güven
ler tasarhyan, kaba kaba soran, 
hoyrat hoyrat konuşan sondan 
görmüşlerin tavırlarım andırır 

bir durumla birden doktora yük 
lendi: 

- Sana da bir alıklık hastalı· 
ğı geldi galiba?. Ne söylesem 
bön bön yüzüme bakıyorsun. 

Ve sesini biraz daha yükselt· 
ti: 

- Söylediklerime cevap ver· 
sene. 

Doktor kızardı bozardı, kıv· 

randı, ıkındı, sıkındı: 
- Ne istedin?. 
Dedi. Güney yine çalımlı idi: 
- İstediğim bir şey yok. Ban-

kada nen var, nen yok. Önları 
söyle .. 

Doktor kabuğu içine çekilen 
bir kirpi gibi ezile büzüle: 

- Çok bir şey değil. Birka~ 

r Arkası var 1 
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Mussolini Ateş Püskür~yor 
[BL} tarafı 1 incideJ 

·cMAL 
INGILTERE VE AVRUPA 

ISTATUKOSU 
Uluslar Kurumu a·samblesinde in· 

giliz Dış Bakanı Sir Samuel Hoare, 
Jngilterenin misakta sayılan müeyyi. 
<lelere karşı durumunu izah etti: ln
giltere mütecaviz devlet hakkında mi· 
sakın on altıncı m .. 1de5İnde yazılı o
=an müeyyideleri ta ~k etmcğe hazır· 
dır. 

lngiliz Dıt Bakanından sonra söz 
alan Fıre.nsız Başbakanı Laval'de mi· 
ı;akm bütün icabatınr yerine getirmek, 
otedenberi Fransız dış siyasaaınm te· 
ımeltaşı olduğunu söy:edi. Binaenft• 
lcyh Fransanın da müeyyideler hak
kındaki noktai "nazarı sarih surette 
izah edilmi§ oluyor. 

Anc3k Italya bir savaş çıkardığı 
takdirde müeyyidelerin tatbik edilip 
cdilmiyeceği, Fransa tarafından in • 
giltereye .sorulan bir suale verilecek 
olan cevaba bağlıdır. Fransız Başba· 
kanı Laval, lngiliz hükumetine şu ö-
11em.li sual! ıonnuştur: Orta Avrupa
nın i11tatüko11u bozulacak olursa, lngil 
tere isatükoyu bozmaya teşebbüs t"· 
den devlete karşı da nı.İsakın müeyyi
delerini tatbik edecek midir? Gerçi 
fngiliz Dış Bakanının asamble önün
ce söy.Jediği nutuktan sonra böyle bir 
fiual varit olmamalıydı. Çünkü Sir 
Samuel Hoare, mutlak olarak lngilte. 
l"enİn müeyyideleri tatbik edeceğini 
ıı.öylerken, yer ~siı ebnemişti. Bu 
günkü buhran içinde ltalyayı ima et
tiği sarih ise de yer tahsis etmediğin· 
den Afrika istatükoıunu bozmaya ça· 
)ışan bir devlet hakkmda tatbik edİ· 
)irse, Avrupa iıtatükoıunu bozmaya 
te§ebbüs eden devlete karşı tatbik e
dilmesi tabii addedilmelidir. Mantı • 
kan vaziyet böyle olmakla beraber, 
1 ngilterenin on yıldanberi giittüğü 
ı;İyasa karşmnda Sir Samucl Hoare • 
un sözJerini nakzedecek hallerin 
mevcut olduğu da inkar edilemez. in· 
giltere ötedenberi, A vrupada ancak 
Lokarno muahedesinin kendisine ta.h 
mil ettiği yük kadar mesuliyeti yükle· 
nebileceğini söyleyip durm.u§tur. Lo· 
ikarno muahedeleri imzalanR"ken, in· 
giltere, Almanyanın şark sınırları hak 
kmda taahhüde girişmesinde ısrar et
mediği gibi, kendisi de bu mıntakada 
herhangi bir taahhüde girişmekten 
kaçınmıştır. O•ta Avrupa meselesine 
to;_t!nuı.;e; ı.ngııd~~ :avınıuryanın )Silk 
lalini konımak nok+..asında ancak isti
~areye girişmeği kabul etmiştir. AV· 
rupa istatükosunun korunması mese· 
lesi mevzuu bahsoldıığu zaman, lngil
tere daima Lokarno muahedelerile gİ· 
riştiği taahhüdü ileri sürerek ondan 
ileri git:miyeceğini bildirmiştir. 
Bumın içindir ki Laval'in suali çok 

yerinde bir sualdir. Franıı:z Dış Ba
kanı demek 'İıtiyor ki, müeyyideleri 
tatbik etmek şimdi •İzin işinize elve· 
riyor. Sizin iıinize elverdiği için bizi 
de tazyik ediyorsunuz. Haydi bu taz
yikınız karşısmda sizin yolunuza ge
lelim. Fakat müeyyideleri daha yakın 
devletlel' hakkında tatbik etmek sıra· 
.aı geldiği zaman, siz de tatbik edecek 
misiniz? Suali daha açık ifade ede
liın: Siz bizi ltalyaya karşı müeyyide 
tatbik etmeğe te~vik ediyorsunuz. Siz 
de ayni müeyyideleri icabında Alman 
yaya kar;ı tatbik etmeğe hazır nım
nız?. 

lngiliz kabinesinin bu ıuale verile· 
cek cevabı tetkik için iki &'iin önce 
loplandıiı bildirilmektedir. Fakat he
nüz cevap verilmemiştir. Filhakika 
çok şümullü bir cevap olacak. Ve eğer 
lngiltere Lokarnoda olduğu gibi. Qr. 
ta ve Doğu Avrupa hakkında da ta
ahhütlere girişecek olursa, en ileı-i sİ· 
yasal amacı Avrupada istatükonun 
muhafazası noktaıırnda toplanan Frao 
t-& için bu, büyük bir siyasa) muva{• 
fakıyet olacaktır. - A. Ş. E. 

Yunanistanda 
Rejim meselesi 

Atina 19 (Özel) Atina 
Şarbayr yazdığı bir makalede 
rejim meselesinin ayni zaman -
da siyasal bir mesele olması do
layısile birihirinden ayrılamı • 
yacağmı iddia ediyordu. Ayrı
şık parti liderleri buna karşı ver 
dikleri cevapta bu iki mesele -
nin biribirinden ayrı oldukları -
m ve yapılacak genoyun sonu -
!tU her ne olursa olsun kabineye 
tesir yapamzyacağını söylemek 
tedirler. 

Başbakan Çal<laris gcnoyun 
" teferrüatı hakkında şimdiye ka 
dar ayrışık partiler ile konuş -
mamıştır. Söylendiğine göre ya 
kında böyle bir konuşma yapıla 
caktır. 

Atina, 19 (Özel) - Eski Soy 
sal Yardımlar Bakanı Kirkos 

Londra, 19 A.A. - Deyli Telgraf gazetesinin deniz aytarı, 
Londra deniz anlaşmasında ileri sürülmüş olduğu gibi bu yıl 
içinde beş deniz devleti konferansının toplanmaya çağrılacağma 
ihtimal vermemektedir. 

Aytar diyor ki: Filoların tahdidi tehlikeleri diğer memleket -
lerin geniş deniz yapı proğramları karşısında ortadan kalkmış -
tır. Büyük Britanya, yakında deniz kuvvetlerini artırmak mec
buriyeti karşısında kalacaktır. Son dakikada deniz devletlerinin 
Londrada toplanmalarını temin için çalışılacak ve ikinci bir 
anlasma yapılması teşebbüsüne girişilecektir. Fakat umud oka
dar zaiftir ki, daha şimdiden İngiliz donanmasının kuvvetlendi. 
rilmesine aid müddetli bir proğram için hazırlıklar yapılmakta
dır. 

İran San'at Kongresi 
Moskova, 19 A.A. - Iran san'atları arsıulusal kongresi, dün 

çalışmasını bitirmiştir. Önümüzdeki kongre, 1937 yılında Paris
te toplanacaktır. Kongre, arsıulusal bir komite seçmiştir. 22 
memleketin oruntaklarmı bir araya toplryan bu komitenin baş -
kar..ı Alman profesörlerinden Fried:-foh Sarre, genel sekreteri 
de Amerikalı profesör Pop_~'dur. 

Arnavutlukta Otuz idam 
Belgrad, 19 A.A. - Tirana'dan bil<lirildiğine göre, Fieri hak

yerı son isyan suçluları hakkında 213 mahkumiyet kararı ver -
miştir ki, bunun 30 u idam ve 29 u müebbet kürek cezasıdır. 

Amerikada Bir Zenci Linçedildi 
Nevyork, 19 A.A. Oksford (Misisipi) den bildiriliyor: 
Burada bir linç hadisesi daha olmuştur. Katil ile suçlu bir 

zenci muhakeme ediliyordu. Jüri heyeti kararını vermek üzere 
çekileceği zaman birtakım kimseler hapisaneyi işgal ettikten ve 
üç gardiyanı kıpırdamıyacak bir hale getirdikten sonra suçlu 
zenciyi yakalayıp bir otomobile atmışlar ve şehirden takriben 
bir buçuk mil mesafede bir yere götürerek asmışlardır. 

ı ederek Beşler komitesi tekliflerinin 
yeni miüıakerelere escu tutulduğu 
takdirde, barışın şimdilık kurtarıl· 
mış alacağını beyan ediyorlar. Dün 
aldığımız; telgraflar Ofağıdadır .] 

Londra, 19 A.A. - Beşler komite
si önergelerinin Mussolinide uyandır· 
dığı ilk etkileri kaydeden Ward 
Price, bunları Daily Mail gazetesin
de yaymaktadır. 

Mussolini demiştir ki: 
"Bu önergeler, kabul edilecek bir 

mahiyette olmadıktan başka, gülünç
türler. Raporu daha sonra ala~ğım. 
Fakat komitenin I klifleri hakkında 
gazetelerin yazdıkları doğru ise, bun
lar İtalya ile alay etmekten başka 
bir şey değildir. Bana iki çöl teklif 
ediliyor: Biri kum, öteki tuz çölü. 
Görülüyor ki, komite beni bir çöl 
kolleksiyoncusu sanmaktadır.,. 

Mussolini, Dankali ve Ogaden ül
kelerinden teşekkül eden bu iki çö
lün barınılamıyacak bir durumda ol· 
duklarını ve İtalyanın buralarda ha
yırlı eserler yapabilmesinin imkansız 
olduğunu söylemiştir. 

M ussofüai, şunları ilave etmiştir: 
"İtalyanın iştirak etmiyeceği ta

bii olan arsmlusal yönetim ve jandar
ma projesi Doğu Afrikasındaki as -
kerlerin İtalyaya dönü1ünü sağlamak 
için tasarlanıyorsa, İtalya bunu ka • 
bul etmiyecektir.,. 

Mussolininin Cenevrenin 
nasihatlerine ihtiyacı yok-

muş! 
Cenevre, 19 A.A. - Reuter: Alo

isi, Romaya gitmiyecektir. Sartıldığı· 
na göre, Mussolini, Aloisiye "Ce
nevrenin nasihatlerine ihtiyacı ol -
madığmr. bildirmiştir. 

Bu h< \ r, acı bir tesir uyandır
mıştır. Mussoliniııin bük

0

ülmez duru
munu muhafaza etmek hususundaki 
kesin niyeti bu sözlerden anlaşılmak 
tadır. 

Yapılan tekliflerin esasları 
Cenevre, 19 A.A. İtalyaya ve H.t

beşistana yapılmış olan teklifler a
rasında Haheşistanın bütün genel 
islerinin A vnıpalı danıı;manlar yar -
dimile yeni baştan kurulması var· 
dır. Bu isler arasında jandarma, po· 
lis ve adllye işleri vardır. 

Uluslar Sosyetesinin himayesi al-
tında bulunacak olan yabancı kurul 

B k El B Z t 
bir danışma organizmi şeklinde ola-

Ü reş çim izin i r iya re i ca~:~darma ve polis işlerinde esir -

Bükreş, 19 A.A. _ Bükreş gazeteleri, Bükreş elçimiz Ham • lik ve silah teciminin kaldmlması ve 
dullah Suphi'nin bugün Dış İşleri Bakanlıgv ında Başbakan Ta- yabancıların güvenliği vardır. Eko

nomil( bakımdan maden ve tarım iş-
taresko tarafından kabul edilerek bazı mühim meseleler hakkın- !erinde açık kapı prensibi kabul edi-
da görüştüklerini yazm~ktadır. lecektir. 

___ __;,_...:...;. ___ ..,;,.... _________ ~~--- ı ...---:Baymillrlık İileri, posta ve nakliye 
FRAN SIZ FiNAN SI gibi işler yabancı uzmanlar yardı • 

Yeni Bütçede Masraf 49 
Olacak Milyar Frank 

Paris, 19 A.A. - 25 EylUlde gibi masraflar, usnomal gelir 
Saylavlar Kurulu Finans komis kaynaklarr vasitasiyle sağlan -
yonuna verilecek olan 1936 y;:lı maktadır. Bu masraflar, ulusal 
bütçe projesi, şimdiki tahminle cihazlanma, ulusal savganm us
re göre, evvelce bildirilmiş olan nomal ihtiyaçları, buğday ve şa 
42 miJyardan daha az olacaktır. r~p piyasalarının yeğrimi .çin-

Bu sonuç bütçenin tanzimin- dır. 
de hakim olan ekonomik zihni- Paris, 19 A.A. - Eko dö Pa
yet sayesinde ve kararnamele - ri, Fransız Finans Bakanı r..:eg
rin amir olduğu azaltmaların ni.er'nin bir diyevini yaı:ryor. 
yapılması suretiyle elde edi1 - Fınans Bakkm bu diyevinde 
miştir. meclis finans komitesinin ta -

Finans Bakanlığı, bütçe dışın ~.amiyh tevzin edilmiş olan 
da olan masrafları bütce dısm - butıçe projesini yakında meclise 
da ve bir seri halinde t~plar:·ayı vereceğ·ini bildirmektedir. Pro
muvafık bulmuştur. Esasen bu jeye göre masraf, 49 milyardır. 

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

Jules Cambon öldü 
Cenevre, 19 A.A. - Jules 

Cambon, bu sabah ölmüştür. 
Paris, 19 A.A. - 1 ules Cam 

bon, 1845 yılında Pariste doğ -
muştur. 1870 harbine iştirak et
mış ve 1891 de Cezair genel il
baylığma atanmıştır. Vaşing • 
ton büyük elçisi iken çıkan İs -
panyol - Amerikan haııbi sıra • 
smda İspanya kraliçesi, Ame -
rika Cumurbaşkanı Mac-Kinley 
nezdinde kendi mümessilliğine 
tayin etmişti. 

Jules Carnbon, Vaşington'dan 
sonra Madrid büyük elçiliğine 
getirilmis ve 1907 de Berlin bü 
yük elçiliğine atanmıştı. Büyük 
harb çıkıncıya kadar bu memu 
riyette kalmıştı. Agadir vaka -
smdan sonra Fransa'yı Fas'ta 
özgür bırakması şartile Alman
yaya kongusunun bir parçasını 
bırakmağı teklif etmişti. Harp
ten sonra büyük elçiler konfe -
ransına başkanlık etmişti. Fran 

sız akademisi üyelerinden ve 
Lejiyon donör nişanının büyük 
haç rütbesinin hamili idi. 

Orduda Atatürk günU 
Ordu, 19 A.A. - İlimiz için 

Atatürk günü olmak üzere onay 
lanmış olan 19 kylül günü bin -
lerce halkın içten gelen heye -
can ve duygulariyle ve büyük 
törenle cumuriyct alanında kut 
landı. Söylevler verildi. Şehir 
oaştanbaşa donandı. 

Lehistanda yahudi 
düşmanlığı 

Varşova, 19 A.A. - Ozento -
chau'da Yahudiler tarafından 
öldürülen bir lehli gömüldük • 
ten sonra şehrin başlıca cadde -
!erinde gösteriler yapılmış, Ya 
hudi evlerinin kapıları kırılmış. 
mağazalar tahrip edilmiş ve 
kır~ kadar Y ah udiye dayak atıl
mıştır. 

Marlnkoviç öldü 
Belgrad, 19 A.A. - Eski 

Başbakan ve Dış Bakanı Marin
koviç ölmüştür. 

mile yapılacaktır. 
İngilt~re ve Fransa hükumetleri, 

İtalya ile hudut düzeltilebilmesi ve 
denizde bir mahreci olması için İn • 
giliz ve Fransız Somalilerinden Ha
beşistana birer parça toprak vermeye 
hazırdırlar. 

Finans işleri sıkı bir kontrol altı· 
na alınacak, verF;iler yeniden gözden 
geçirilecek ve yabancı istikrazlar sis
temi ile ilgili olmak ti:r.ere llabeşis
tanda monopoller kurulması imkanı 
arıı '5tırrlacakttr. 

İtalya ve Habeşist;:on:=t vaptlmrş O· 

lan tekliflerde, bir b;o t \ c, bir pro
tokol ve bir de yardım projesi var-
dır. · 

Başlangıç, Habeııistamn 192~ vı
lrnrla esirlik ve silah tecimi m r 1e· 
terinde girişmiş olduRU taııhhiıderi 
anlatmakta ve incelemektedir. 

Rundan sonr;;ı Habesistamn finan
sal ve ekonomik ~artlarının yüksel -
mesini temin maksadile Habesistana 
vardım edilmesi icin Habes murah
hası tarafından yaoılmış olan müra
caat incelenmektedir. 

Savaş bir gün meselesi! 
Londra, 19 A.A. - N ews Chro

niclı- P'<17.l'tl"-inin ArH~;>h::aha avtarr -
rnn bildirildiğine göre, Habeş impara 
toru ile müşavirleri harbin muhakkak 
ve artık bir e;ün meselesi olduğu fik 
rini heslt"mektedirler. 
İmparatorun bütün umutları mu· 

hasamanın başlangıcından evvel am
bargonun kaldırılmasında temer
küz etmiştir. İmparator, bundan do
layı Avrupada krediler açmış ve bir 
Londra bankasına 50 bin sterling li
rası yollamıstır. 

Daily MaÜ gazett'siııin aytan, Ha· 
be':>istandan çıkmış olan iki İtalya -
nın mallarrnrn müsadere edilerek fab 
rikaların Habes askerleri tarafından 
gayri kanuni bir ~ekilde isgal edil -
mis olduğunu yazmaktadır. 
Amerika, filosunu Atlas 

Okyanusuna geçirecek 
Vasington, 19 A.A. - Deniz Ba· 

kanı Svanson demistir ki: "Bir İtal
yan Haheı harbi takdiripdt". Deniz 
Bakanlİğı, Amerikan tecim gemileri
nin korunması için bUyiik Okyanus~ 
taki filosunu Atlas Okyanusuna ge
çirmeğe hazrr olacaktır . ., 
4000 asker daha gönder

diler 
Cenevre, 19 A.A. - Bonıbardia 

gemisi, 4000 askerle Doğu Afrikası
na hareket etmiştir. 

Başbakan Çaldaristen cumu - rı caız olup olmadığını bir mek
riyetcilik taraftarı olanların a • tupla sormuştur. Ba~bakan he -
hali artisi üy.eliğinde kalmala- niiz cevap vermemiştir. 

~~~_;;,=.:.;~~:;.:_;;;.;:.:..:..:..:.2.:::.::.:....:;:.:::_.:....::.:.:.::_~---

Bir Romen uçatjı dUştU 
Bükrcş, 19 A.A. - Köstencc 

uçak kıtasma ait bir süet deniz 
tayyaresi denize düsmüstür. 
Bir mülazım, iki pilot.. ve~ bir 
makinist ağır yaralanmışlar ve 
telsizci boğulmuştur. Uçak kay 
bolmuş tur. 

Maltada hava manevraları 
Londra, 19 A.A. - Bu gtce Mal

ta üzerinde hava manevralart yapıl • 
mıştır. General Mak Kulloç. Malta 

Son Dak ika 
Karar Salıya Bildirilecek 

Paris, 19 (A.A.) -Tempı gazete
sinin Cenevreden öğrendiğine göre, 
Italyanlar Be§ler komitesi önergeleri
ni reddederlerse, konsey raporunu 
tosyete nizamnamesinin 15 inci mad· 
desine göre hazırlayacak ve karar ih· 
timal Salı günü iki tarafa da bildirile
cektir. Durumun ilerideki gelişimi hu· 
susunda da iki ihtimal gözetiliyor: 
harbin başlamasına intizaren ya kon· 
sey devamlı olarak topJantr halinde 
bulunacak, yahut ta Çin - Japon an
laşmazlığında yapılmış olduğu gibi, 
devamlı bir komite kurulacaktır. 

Mısırdaki Hazırlık 
Londra, 19 (A.A.) - Mısır_daki 

İngiliz kuvvetlerinin takviyesi hısso
lunmıyacak bir surette devam etmek
tedir. Bir süvari alayı bugün Isken
cieriyeye hareket etmiştir. Iskoçya mu 
hafızlarından bir alay da ilkteşrin ha· 
şında hareket edecektir. 

İngiliz Filosunun Durumu 
Londra, 19 ( A.A.) ·- İngiliz filo· 

sunun Akdenizde ve Şap denizinde 
bugünkü 'durumu şudur: Muhtelif 
sınıftan Cebelüt•ank'ta 19, Iskenderi
yede 55, Adcn'de 10, Hayfada 5. Port 
sait'de 3 gemi vardır. Dün Singapu· 
ra iki torpido muhribiyle bir uçak ge
misi gelmiştir. 

On beş gün içinde .. 
Londra, l 9 ( A.A.) - Loyd Corc 

Brodford'da verdiği bir diyevde gele
cek on beş gün içinde mutlak bir har
bi beklemek lazımgel li~ini aöylemiş· 
t.r. 
Cebelüttarıkta uçak savaşı

na karşı hazıi-hk 
Londra, 19 (A.A.) - Cebelüttarık· 

ta İngiliz makamları çıkardıklan bir 
beyannamede bazı ahvalde elektrik 
santralının şehri karanhkta bırakaca· 
ğı bildirilmektedir. Şehir kaı anlıkta 
bırakıldığı takdirde halk hu mumları 
katiyen dışarıya ıiya ısızmıyacak bir 
tarzda kullanacaklardır. Bu emre kar-
ı gelenler hapse atılacaklanhr. 
Habeşistan İngiltereden si-

lah alıyor 
Adisababadan gelen haberlere gö

re, Cenevre konuşmaları biter bit
mez İngiliz hükumetinin silah am
bargosunu hemen kaldıracağına Ha
beş hükumeti kanidir. Silah ve cep
hane satın almak için İngiliz banka
sına 50 bin terling yatırılmıştır. Am 
bargo kalkar kalkmaz hemen silah~ 
ve cephaneler Habeıistana gönderi
lecek ve bunların oraya birinciteşri
nin başından evvel varmasr ttmin o
lunacaktır. 

İtalyan bankasının ihtiyat 
mevcudu 

Roma, 19 A.A. - İtalyan bankası
nın bilançosuna göre, ihtiyat altın 
mevcudu 4 milyar 563 milyon liret
tir. 

kıtalannrn ba~kuınandanlığmı üzeri
ne almak için dun .. \giltereden hare· 
ket etmiştir. 

Cebelüttarıktaki İngiliz 
filoları 

Londra, 19 A.A. - Röyter ajansı
na Cebel\.ittarıktan bildir il yor: 

Diln Cebelüttanktan gelen filo şim 
dilik burada kalacaktır. Filo dünya
nın en büvük savaş gemisi olan Hud 
diretnotil~ Renovn diretnotundan, 
dört kruvazörden ve 1 O destroyerden 
mürekkeptir. Bütün bu gemiler Ak· 
deniz filosuna değil, ana deniz filo· 
suna aittir. 
Habeşistan dan çıkacak İ tal

yan konso]osları 
Adisaba, 10 A.A. - Habeş hüku

meti, uzak bölgelerde bulunan 4 1-
talyan koı:ısolosunun Adisababadan 
gesen muayyen bir yol takip ederek 
ülkeden çıkabilmeleri için gereken e· 
mirleri vermiştir. 
Gazeteler Mussoliniye itidal 

tavsiye ediyorlar 
Paris, 19 A.A. - Bircok Fransrt 

gazeteleri, tesiri olacağın~ pek inan
mamakla beraber, Mussoliniye itidal 
nasihatleri vermekte ve Besler komi· 
tesi önergelerini yeni görüŞmelere e
sas tutmasını kendisinden istemek • 
tcdirler. Bununla beraber. Romanın 
müsait bir cevap vermesini hiç kim
se beklememekte ve İngilterenin sü
el tedbirler alması ihtimali genel bir 
endi§e uyandırmaktadır. 

İtalyan hüsnü niyetine müracaat 
eden Echo de Paris diyor ki: 

"Mussolini. maddelerin'° ~onradan 
İtalya lehine daha fazh elastikiyet 
vermek hakkını muhafaıa etmekle 
beraber, prn.nın prensibini kahul et· 
mekle akrllıca bir hareket yapmış o
lacaktır. Duçe, süel hareketlerde bu~ 
lunmak niyetini muhafaza ettiği tak· 
dirde, İngiliz harp ucak ve gemileri· 
nin şimdiden gösterdikleri faaliyet Ö· 

nemli hadiselerin piştarı olarak te · 
lakki edilebilir ... 

Figaro diyor ki: 
"Harbi ve barışı elinde tutan Mus. 

solini, müthi§ bir mesuliyet taşımak
tadır. Harbin kopması, yahut barışın 

"V ersay,, ı 
Gezerken 

[Baş tarafı 1 incide] 

Şimdi şu mütalealara göre 
hükmümüzü verelim ve diye -
lim ki: Eskimiş ve köhne fikir
leri bir tarafa bırakalım, hatta 
rafa bile koymıyalım. İlim, fen 
ve san'atin yükseldiği bu mem
leketlerin içinde yaşıyan mil -
letler ölmez .. Bütün dünyanın 
hücum edip mahvedemediği 
Almanya meydandadır. Her 
gün birer medeni eser yaratan 
bu milletlerin hamleleri önünde 
duracak hiçbir kuvvet yoktur. 
Benim kanaatime göre ne yeni 
büyük bir harp ve ne de bir zel
zele, ne bir yangın, ve ne de bir 
tufan ... Bu milletler bağdaş kur
muş oturuyor. Yurtlarının bü -
tün çevresini sımsıkı demir ağ
larla ve çelikle örmüş, varlığın
dan çok emin ve mağrur ve bü
tün hızi1e yürüyor. Kendisini 
korumak için başkasının fela -
ketine intizar edenler çok al • 
danırlar ..• 

Binlerce eserler arasında val
mz (Versay) kafidir. Bu eserin 
önünde söyliyecek kelime bula
mıyordum. Yalnız bu kadar mı? 
Bunlar sayısız ve sonsuzdur ... 
Milletler icin hüküm verirken 
acele etme~elidir. Onun derin
liklerini görel>ilecek gözlerle, 
anlayışlı kafa ile iyice ve önem 
1i inceledikten sonra kat'i veya 
sathi bir hüküm vermelidir ... 
Buna binaendir ki, benim şu ka 
naatlerim belki aykırı olabilir, 
fakat hi~bir vakit hissi değil, 
hakiki bir çelik gibi kuvvetli 
bir kanaatin ve görüşün mahsu 
lüdür. 

(Monmarter) batakhğmdar, 
"üniversite,. kürsüsüne kadar 
yükselip dalgalanan içtimai se
viyeyi ölçerken eldeki ölçünün 
şiridi üniversite önünde ko · 
puyor .. İlim şelalesi pek yük • 
seklerden akıp bütün Fransaya 
hatta bütün dünyaya yayılıyor .. 
Fransa için değil, bütün dünya 
için hürriyeti bağıran Fransa, 
ilim içinde kürsülerini acunun 
bütün milletlerine açmıştır. Bi
ze de burada hir ye~ ve bir kö
şe verilmiştir. Fakat maalesef 
oraya bir kürsü kuramamı -
şız. Neden ve niçin? Benliğimi -
zi ve sesimizi bütün dünyaya işit 
tirecek, Türkün destanını, göz. 
ler kamaştırıcı tarihini, rejimin 
büyük hamlelerini, inkılabımı
zm harikalarını, elhasıl büyük 
Atatürk'ün eserelerini göstere· 
cek, bildirecek bu kürsüyü ne • 
den kurmuyoruz? 

Bu kürsü yalnız bundan iba .. 
ret değildir. Bu kürsü Fransa. -
nın göbeğinde dalgalanacak hır 
T ü r k bayrağı ve o n u n 
etrafına toplanacak Türk çocuk 
larmın milli mihrabı ve bağlan
dığı bir yer olaca~tı.r. l!im, 
fen san,at için bu bılgı ocagına 
ko;up gelen ve gönderilen. Türk 
cocuklarımn birle8me verı, se • 
vişme yeri. anlaşma yeri olacak 
tır. Parise bu maksatla gelen bu 
çocuklar nerede? .. Bassız. bağ · 
~ız serpilmi~ biribirinrlen haber 
siz

1

!. .. Allah herkes irin, her · 
kesi kenıdi için!!!!. .. Öyle mi?! .. 

Hamdi AKSO V 

80~1anması için bir tek ktıllme kafi 
gelecektir. Fakat bu k"rlar iler; gi -
den Mussolini için. kendisinden lv•k
lenen bu kelimeyi sö)'leıned cok ~or
thır .. 

Figaro divor ki: 
"İngiltere, bütün h;ırplcri ka· het

se bile, son mii<:~n .. ll'de mLıhakkak 
surt"tte muzaffer cıkar ... 

Populaire. &U fikri ih ri ~i." iiv'."'r · 
"Yanılmaksızm ııövlenebılı r kı. t. 

talva harp t'ttiği takdirde derhal ted· 
bir alınacaktır. 

İngiltere. buna. kar:ı; :·e·nıi~tiı ve 
li'ran~a t nıziltere 11 " bırlıktı- h::ı.reket 
etmek zorunda kalvııktır .. , 

Türkiyedeki 1 talyanlar 
Şehrimizden Hahı-sistana eöni•llil 

gitmek istiyen 500 İtalyan genı-inin 
sıhhi muayeneleri tamamlan-ııış ve 
hepsi de sağlam görillrniiştür. 

Bundan baska İtalyan rfareti ııeh 
rimizdeki İtalyanlardan ı:ıskcrl;k ca
ğında olanları se~mektedir. ttalya • 
dan emir gelir felme:r bu.,ler hıı<>ııo;) 
vapurla İtıılyava !?'Önd ,.rill"ctklerr1ir. 
Şehrimizde bulunan ~ekiz h;n • ·Pkın 
İtalyandan evli olanlar ao;kere alın 
mıyacak. yalnız bekar ve sağlam o 
tanlar gönrlerileceklerdir. 
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SAKIN KORK MAYi NI 

Eğer Korku Olmasaydı insanlık Taazzi 
Edemezdi, Fakat Korkmamak ta Yine 

Adem Oğlunun Elindedir 
Korkmamanın Altı Şartına Dikkat 

Sinir mütehassıslarından Amerika
lı profesör Abraham Myerson anlatı
yor: 

Korku, çok istihkar edilen bir 
duygudur. Buna ragmen d~şünec~~ 
olursak, hayatta korku belkı de hızı 
en ziyade muhafaza eden, en yap_ıcı 
bir histir. Soguktan korkmasaydı, ın· 
ıoanlar hiç şüphe yok ki mes~en .. k_~r
mıyacaklar; ateşten istifadeyı duşun
mıyeceklerdi. Kıtlık korkusu olma: 
saydı, insanlar dünyada en zahmetlı 
i~ olan ziraate aldırmıyacaklardı. Re
fah ve rahat yaşamanın da kökü kor
kudadır. Ölüm korkusu, hastalık 
korkusu olmasaydı, dinler doğmıya
cak, tıp denilen ilme hiç kimse ku
lak bile asmıyacaktı. 

Halbuki korkunun başka ve daha 
feci bir tarafı vardır. lsanın canını 
sıkan, duygularını kafasını ve vücu
dunu felce ugratan bir cephesi ki in
sanı hayatta muvaffakiyetsizliğe, ü
rıfüsizlige sevkeder. Bu çeşit korku 
bir defa müzmin bir hale geldi mi, 
insanın şuuruna hakim oldu mu, in
sanın tahammül kuvvetine hücum e
der ve onu alt üst ederek saadetini l 
giderir. Bu hal bir felaket başlangı
cıdır. 

Bu çeşit korkulardan en fenası, en 
umumisi İpokondridir. Bu hastalığın 
ilk temeli birçoklarımız için çok 
mızmız ve fazla meraklı ana ve ba
balar tarafından atılır. Bu gibi ana 
ve babalar çocuklarındaki en ufak 
bir ağrı ve ıztırabı, en ufak bir has
talık alametini izam ederek çocuklar 
üzerinde çok fena tesirler yapan in
tibaların husulüne sebep olurlar. Bu
nun neticesi çocukta sıhhatinin mü
temadi bir tehdit altında .bulun.duğu
na dair bir kanaat hasıl olur ve o za
vallı ayağını ıslatır, erik veyahut baş
ka bir yaş meyveden fazla yerse has
talanacağmı, hatta öleceğini zanne
derek lüzumsuz, esassız ve çok za
rarlı korkular geçirir. 

İnsan kendini mütemadiyen dinli
yecek, ~ok fazla düşünecek olursa 
vücudunda, dimağında her zaman ol
masa bile arasıra tuhaf ürpermeler, 
ağrılar, ufaktefek sızılar ve nevralji
ler olduğunu çok kolaylıkla hissede
bilir. Bunları eğer isterseniz _çok cid
di tel,akki eder, iızülıir durursunuz. 
Halbuki bunlar fazla işliyen, güçlük 
çeken bir makinenin gıcırtılarından 
ses verişlerinden başka bir şey de
ğildir, İnsan biraz kilo kaybetmekle 
verem olmadığı gibi her mide ağrı
sında da ülser hastalığına tutuldum 
zannetmemelidir. Rahat yaşamanın 
biricik yolu sıhhatini bozuk zannet
memektir. Halbuki birçoklarımız ne 
yazık ki kendi kendimizi fazla dinle
mek neticesi en ufak şeyleri bile has
talık diye üzülür, dururuz. 

Eğer korku o'.masaydı 
Fazla içki ve yemek yemek neti

cesi midesi bozulan bir insan dokto
run perhiz ve itidal tavsiyesine kar
şı lakayt kalırsa muhakkak zararlı 
çıkar. Fakat perhiz deyince yemek 
yemekten korkmak, her işi bırakıp 
sade mide ve hazım me elclerini dü
şünmek demek olmadığını da anla
mak lazımdır. Çünkü gıda ve hazım 
meselesini fazla düşün.mck bunlar 
hakkında öyle lüzumsuz ve zararlı 
bir korku yaratır ki ister istemez 
hasta oluruz. Ayni zamanda hazmın 
her şeyden ziyade korku ve düşün
ceden müteessir olduğunu • unutma
malıdır. 

Bir kaynak daha 
Korku kaynaklarından biri de yor

gunluktur. Bugünkü medeniyet şart
ları o kadar gürültülü, patırdıh ve 
sür'atlidir ki nevrasteni denilen ille
tin umumi bir (epidemi) halini al
madığına şaşmamak kabil değildir. 
Geceyi gündüze çevirip istirahat et
mek yerine dans ve türlü türlü eğ
lencelere başvuran insanlar yorgun
luk neticesi en fena korkulardan bi
rine tutulurlar. Bu korku kendi ken
dine güvenmenin gevşemesi şeklinde 
başlar. 

Bu gibi düşünceler, can sıkıntıla
rı başladı mı, insanın kendi kendine 
sorduğu ilk sualin: "Acaba fena hal· 
de yorgun ve bitgin değil miyim?,, 
olacağına hiç şüphe edilmesin. 

Taze ve kuvvetli bir dimağın bu 
gibi solgun düşünceleri derhal bir 
tarafa atabilmesine mukabil, yorgun 
ve bezgin bir zihnin de çabucak bun
lara esir olacağı muhakkaktır. 

Saymakla bitmez 
Korkunun sebeplerini, amillerini 

ve insanların şahsiyeti ve istikbali 
hakkındaki pllinları, maksatları, ga
yeleri üzerinde oynadığı menfi ve 
bozucu rolü saymakla bitirmek güç
tür. İnsanların her nevi hastalıkları
nı tedavi, ister organik ister ruhi ol
sun çok güç bir iştir. Bunun için en 
kolay yol ne ruban, ne de bedenen 

Korku! 
hasta olmamak için evvelden tedbir
ler almaktır. Korkunun da bir has
talık, hem de. çok mühim bir hasta
lık olduğuna göre buna karşı alına
cak tedbirleri aşağıya doktor Myer
son'un incelemesinden şöyle kısalt
mak mümkündür: 

6 nasihat 
- Müzmin bir şekil alan yorgun

luklardan kaçınız. 
2 - Arasıra medeniyet denilen 

gürültüden kaçarak sakin bir yerde 
tam bir istirahat devresi geçiriniz. 

3 - Hayatta k ı.şılaştığınız güç
lüklere karşı müspet bir durum ta
kınınız, Hiçbir zaman şüpheli, ka
rarsız hareket etmeyiniz. 

4 - Çok fazla haris olmayınız. 
Hayatta gayesiz insan olamaz. Fakat 

nasıl ki bir iş adamı taşıyabileceğin
den fazla mecburiyetler altına gire
rek iflas ederse; yetişebileceği şey
lerden fazlasını istiyen bir hayat a
damı da ayni vcçhile muvaffakıyet
sizliğe uğrıyabilir. 

5 - Sıhhatinize itina ediniz. Fakat 
şunu da akıldan çıkarmayınız, sıhhat
te olmanın başlıca ~artı sıhhatini 
fazla düşünmemekle kaimdir. Vücu
dun gevşek ve müfekkircnin fazla 
meşgul ve meraklı olmadığı zaman
larda vazifesini en mükemmel bir su
rette ifa ettiğini unutmayınız. Şunu 
da hatırda tutun da fen günden güne 
her hususta eski nazariyeleri değiş
tirmektedir. 

6 - Son tavsiye de şudur: Her 
ne pahasına olursa mızmızlık ve faz
la meI'ak etmeyiniz. 

Ecnebi memleketlere giden tüccar ve seyyahlara 

Banka Komerçiyale ltalyana 
Sermayesi : 700,000,000 (ihtiyat akçesi : 580,000,000 Liret) 

T raveller• (Seyyahin çekleri) ıataT 
Liret, Frank, İngiliz lirası veya Doları Frank olarak satılan 
bu çekler sayesinde nereye gitseniz paranızı kemali emni
yetle taşır ve her zaman isterseniz dünyanın her tarafında, 
şehirde, otellerde, vapurlarda, trenlerde bu çekleri en küçük 
tediyat için nakit makamında kolaylıkla istimal edebilirsiniz. 
Travellers çekleri hakiki sahibinden başka kimsenin kulla-

namayacağı bir şekilde tertip ve ihtas edilmiştir. (5999) 6604 

Kültür bakanllğı siyasal bilgiler 
okulu direktörlüğünden: 

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

1 - Türkiye Tabiiyetinde olmak 
2 - Yaşı 18 den aşağı 2 5 ten yukarı olmamak 
3 - HUsnühal sahibi olmak 
4 - Sağlam olmak 
5 - Liseyi bitirimiş ve olğunluk sınacını vermış 

olmak. 
İstekliler Nüfus cüzdanı, şehadetname sağlamlık ve 

aşı raporu asılları altı tane 4,5 x 6 büyüklüğünde Fo
tografı ve dilek kağıdı ile Eylülün sonuna kadar pazar
tesi ve perşembe günleri saat 10 dan 16 ya kadar Yıl
dızda oku] Direktörlüğüne baş vurmalıdırlar. · Bu ta
rihten sonraki müracaatlar dinlenmez. Taşrada bulu
nanlar istenilen evrakın asıllarını posta ile gönderebi
lirler. Fakat bu bilğiler nihayet Eylülün Yirmi beşinde 
okulda bulunmalıdırlar. 

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

Yüksek Mühendis Okulu Direk
törlüğünden: 

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

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

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

Sınamalar sabah tam 9 da başlar. Yazılanların bu saat
ta ellerindeki kağıdlarile hazır bulunmaları bildi.r.ilir. 

( 5575) 7098 

S AG L 1 K 
ÖGÜTLERi --Hünnap 

Y cmişçi dükkanlarının önünde, 
kebap olmuş kestanelerin yanında, 
hiç koku çıkarmadan sessizce du
ran, yarı yeşil, yarı mora yakın koyu "Kocam neden kıskanmıyor,, 
kırmızı renkte hünnapları gördüğü
nüz vakit bu yemişin, geçmiş zaman
ların hepsinde dünyanın en büyük 
şairi olan Omiros'un kitabında önem
li bir yeri bulunduğunu belki hatırı
nıza getiremezsiniz. 

Bunu hatırlamamanız biraz da isa
bet olur. Çünkü şairin hünnaba isnat 
ettiği has$ayı bilince o yemişi ye
mekten çekinmeniz mümkündür Va
kıa şair sözüne inanmamak lazım ol- Kimisi kocasının yahut karısının 
duğu çoktanberi söylenmişse de in- kıskançlığından, kimisi hiç kıskanç 
san gene, ne olur, ne olmaz, diyebi- olmamasından şikayet eder. Evet .•. 
1. Hiç kıskanç olmamasından... Çünkü 
ır. . .. 

Omiros'un yazdığına göre Odisevs kıskançlık birçoklarına gore sevginin 
Troya muharebesinden sonra memle- en esaslı delilidir. Talimhaneden 
ketinc dönerken gemisi, eski Afrika- Vedi imzasile bize derdini döken 
da, şimdiki Tunus kıyılarına yakın genç kadın da bu ümittedir. Ve şika
Zerbi adasına düşmüştü. Gemiden yetinin esası bu zandan ileri geliyor. 
üç kişi ayırarak adanın içersine gön- Vedi diyor ki: 
derdi. Bunlar orada lotos yemişinden "Üç senedcnbcri evliyim. Biraz ta-
çok yediklerinden hem memleketle- nışarak ve biraz sevişerek evlenmiş-
rini, hem kendilerine verilen vazife- tik. Bu sevişme gariptir ki ne anı
yi unuturlar. En sonunda Odisevs yor, ne eksiliyor. Eşimi hiçbir zaman 
onları aramıya çıkar ve bulunca bağ- delicesine sevemedim. Halbuki o çok 
latır, tekrar gemiye getirir. kibar tavırlı, zarif, son derece nazik 

Şiiı kitabında lotos denilen bu ye- ve kadınlara karşı muamelesinde pek 
mişin bizim bildiğimiz hünnap oldu- ince bir erkektir. Ben onu az çok se
ğu sonradan anlaşılmışsa da bunun viyorum. Fakat onun beni biç sev
insana yurdunu unutturmak hassası, mediğinc de eminim. Çok nazik olan 
şairin hikayesinden başka hiçbir bu adam beni evinde bir boşluğu 
yerde, bir daha görülmemiştir. dolduran bir eşyayı ı:>evdiğinden faz. 

Bununla beraber eski Yunan he- la sevmiyor. Çünkü bugüne kadar 
kimleri ve onların başında Calinus, kıskandığını hiç görmedim. Arka
büyük şairin sözüne ~apıl ' ış olacak- daşlarile beni baş başa bırakmaktan, 
lar ki, hünnabı pek de sevmemişler- onların evine yalnız göndermekten, 
di. Halbuki daha sonra islam mede- sinemaya yalnız başına gitmeme mü
niyeti devri hekimleri, Omiros'u ya saade etmekten hiçbir zaman çekin
tanımadıklarından, ya şair sözüne memiştir. Onu biraz tahrik etmek ve 
inanmadıklarından hünnabı adeta kıskandırmak için beyhude uğraştım. 
göklere çıkarmışlardır. Onların fikri- Bir defa sinemada yanımdaki bir 
ne göre bu yemiş insanda kanın acı- gencin bana sataştığını, sonra bu 
lığını giderir, nefes darlığına, bel gencin çocukluğumdaki komşulardan 
ağrılarına ve mesane Eancılanna iyi biri olduğunu anladığımı anlattım. 
gelir. O devrin en büyük hekimi, Bir gün onun genç arkadaşlarından 
Türk filosofu İbni Sina da hünnabı biriyle otururken tam o içeriye gi
kanın hararetini axalttır, onu koyu- terken vaziyetimi değiştirdim. Gen
laştırır ve lüzucetli yapar diye, pek ce doğru iğilir gibi yaptım. Hiçbir 
övmüştü. şey onu kıskandırmadı. Bu haller 

Sonradan gelen hekimler büyük bana karşı ne derece lakayt olduğu
üstadın hünnaba verdiği itibarı bir- nu göstermez mi?., 
kac kat daha arttırarak onu boğaz Hayır, kıskançlık mutlaka sevgi
ku;uluğuna, ses kısıklığına, nezlele- nin mahsulü değildir. Huyunda kıs
rc, öksürüğe ve en sonunda verem kançlık olanlar kom~ularını, kendile
hastalığına karşı deva sayarlardı. rile hiçbir alakaları olmıyanları bile 
Her türlü göğüs hastalıklarının baş kıskanırlar. Birçok sevenlerin de 
ilacı hünnab şurubu olmuştu. kıskançlığı - boş yere ve elde hiç 

Onun için eczacı dükkanlarında bir delil olmadan - lüzum -
daha y:akın vakitlere gclinccy:eJ hün- 1._§ıız vç abı;,c; P"iirrlükleri !1'}1U'ıalck;ılctır 
nap par a -ıtavah6Zıar ıçınae pek ın:.anlar ılerleöikçe kıskançlıktan 
şerefli bir yer tutardı. Onun kurusu kurtulacaklarına. huliisa \:ıskançlığın 
iğde bile bozulmuş midelere şifa ve- bir iptidailik olduğuna inananlar nc
rir diye tanınmıştı. kadar çoktur .. Bundan başka şunu da 

Zaman geçtikçe, hünnabın tazesi- hesaba katmalı: Bazı erkekler kıs
nin de, kurusunun da ilaç olmak has- kandıklarını belli etmemek için ellc
saları unutuldu. Vaktile kış mevsim- rinden geleni yaparlar. İçleri kan ağ
lerinde çocuklar iğdeyi ucuzca ve ladığı halde dışlarına vurmazlar. 
bolca yedikleri halde çikolata, daha Kimbilir, belki Vedi'nin kocası da 
başka birçok yemişlerle birlikte onu bu haldedir. 
da unutturdu. Tazesine gelince, öm-
rü zaten pek kısadır. Bazı kimseler 
sonbaharda kestane aldıkları vakit 
biraz da 1 / ınap alırlar ve birkaç ~a
ne yemeği severler. Kokusuz, zarar
sız tatlıca bir yemiş. İşte o kadar. 

lokman Hekim 

Gürün Sulh Hukuk 
Hakimliğinden: 

• 
iki karılı koca 

Daha on on bes sene iki üç karısı 
olan Türkl,erc ra"stlıyacağız. Ondan 
sonra bu çe~it insanları çoc~klarımız 
tarih kitaplarında, hikayelerde oku
yacaklar. 

Adanalı D. K. yazıyor: 
"Şimdi elli beş ya§ındayım. Biri 

otuz beş, diğeri otuz iki yaşında iki 

zevcem var. Servetim müsait oldu· 
ğu zaman ikisi de gayet sakin idi. 
Hallerinden şikayet etmiyorlardı. 
Fakat birkaç senedenberi iki evim
den hiçbirinde rahat, huzur bulamı
yorum. İkisi de benden ayrılmak is· 
tediğini söylüyor. Her ikisine de di
ğerini bırakırsam benimle iyi geçi· 
nip geçincmiyeccğini sordum. İkisi 
de aksi cevap veriyor ve "onu bırak
san da, bırakmasan da ben seninle 
yaşıyamam .. diyorlar. Çünkü bu gün 
ancak tekaüt maaşile kaldım. Acab9 
bunlardan birini bıraksam diğcrile 

rahat edemez miyim? dedikleri doğ
ru mudur?,, 

Bir zamanlar servet sahibi olup 
ta sonra fakirleşen bir adam bu düş
kün halinde karısından fena muame· 
le, ayrılmak arzusu değil, teselli 
bekler. Fakat eğer karısına vaktile 
kendisini sevdirebilmişse. İki kadın 
almış bir adamın böyle bir sevgi 
beklemesine imkan yoktur. Bir za
manlar paranıza tamah ederek sizin
le evlenmiş olan bu kadınlar bala da
ha iyi bir izdivaç yapabileceklerinden 
emindirler. Onun için ayrılmıya can 
atıyorlar. Birini bıraksanız bile öte
kiyle rahat etmeniz ge!!c kolay olmı· 
yacaktır. 

• 
Bir hastalığm sonuçları 

Birçok gençlerin bayağı bir nezle, 
bir başağrısı sandıkları ve ehemmi· 
yet vermedikleri bazı hastalıklar var
dır ki seneler geçtikten sonra başla
rına bela kesilir. İyi tedavi görme
mek senelerce gizli kalan arızalar 
bırakır. İşte Kafkasyalı F. N. un ha
li: 

" ... Yirmi sene evvel belki yirmi 
defa matum hastalıklardan birini ge· 
çirdim. O zaman ehemmiyet verme
diğim bu hastalık serisi evlendikten 
sonra evlat sahibi olmama mani ol-
~•·· ... a'\: .:-..:1: ...ı L--.:. .s-ı.--... ı: -
tıraplara dü§Üren yeni yeni arızalar 
gösteriyor. İki defa bir hastanede 
ameliyat geçirdim. Yaşım elliyi geç· 
tiği için bu ameliyatlar beni çok sars· 
tı. Fakat ~ene bu arızalardan kurtu• 
lamadım. Gene rahat değilim. Hasta
lığımın ismini mektubumun sonunda 
bildiriyorum. Acaba bunu kökünden 
atmak ümidi yok mudur?., 

Bundan yirmi sene evvel, yarım 
ve yanlış tedavi hin, belki günler 
ve aylarca ihmallerin cezasını çeki
yorsunuz. Bahsettiğiniz hastalık çok 
defa geçti sanılırken, uzviyctte, nc
siclcr altında senelerce gizli kalıyor. 
Şimdi ,ıpacağınız şey yirmi sene ev· 
vclki ihmalinizi tamir etmek, ameli· 
yata ihtiyaç göstermeden yeni usul
lerle. elektrik tatbikatı ile, fakat us
ta bir elde devamlı bir tedavi tatbik 
etmektir. 

Baloya Gürünün Tıhmın köyünden Ebu -

bckir kızı Ayşe tarafından Tıhmın 

köyünde bulunan müşterek gayri 

menkul malların izalei şüyuu hakk·n

da açılan davad:.ın dolayı yapılan du
ruşmada: Hissed:ı.Jardan Darendeli 
Kerim torunu A 'ımet Hilmi ve Na -
direnin mahalli ikametleri meçhul 
kalmış ve ilanen tebligat yapılmasına 
karar verilmiştir: Duruşmanın belli 
olduğu 15 ilkteşı in 1935 salı günü 
saat 9 da mahkemeye gelmeleri, yok
sa haklarında gıyap kararı verileceği 
ilanen tebliğ olunur. (14641) 

, Dans etmek için gidersiniz .• 

İstanbul Asliye birinci hukuk mah• 
kcmesindcn : 

Bu; pek tabii ve pek doğrudur. Fa-
kat ... İki dans yaptıktan sonra oturmak 
mecburiyetinde kalır ve artık hiç 
kalkmak istemezsiniz. Çünkü; ayak
larınız şişmiş, ıztirap vermektedir. 
Nasırlannız. sizi rahat bırakmadı
ğından müteessir ~lur ve suvareniz 
heba olarak keyfiniz bozulur. Bütün 
bu ıztıraplara mahal bırakmamak için 
RADİO SALTS banyosunu yapınız. 
Bu şifabahş tuzla yapacağtnJı ayak 
banyoları sayesinde beklediğiniz tc
da viyi bulacak, sancı ve şişkinlik 
zail olacaktır. Bilhassa nasırlarınızı o 
derece yumuşatır ki tırnak ucile he
men kökünden söküp atabilirsiniz. 
Her eczanede satılır. -Sclanik Bankası tarafından Galata

da Ycnicamide 6 numarada A. D. 
Vlahyoti aleyhine ikame olunan ve 
1593 lira 99 kuruşun t-ahsili talebine 
mütedair bulunan davadan dolayı teb 
liği muktezi dava arzuhali müddeaa
.eyhin ikametgahı hazırının m~çhul 

olduğu şerhile iade edilmesi üzerine 
mezkur arzuhalin hukuk usulü muha
kemeleri kanununun 141 inci madde
sine tevfikan 15 gün müddetle il~nen 
tebliğine ve muhakemenin de 25-11-
935 pazartesi günü saat 14 te yapıl
masına karar verilmiş oldugundan 
mumailcyhin müddeti me:ıklıre zar • 
fında itiraz etmediği ve tayin olunan 
günde dahi gelmediği ve yahutta bir 
vekil göndcrmediğ~ takdirde hakkın
daki muhakemeye gıydben bakılaca
ğı dıvanhaneyc talik olunan arzuhal 
sureti ve davetiyenin tebliği maka -
mına kaim olmak üzere ilan olunur. 

iKTiDARSIZLIK 
V•K~TSiZ iHTiYARLIK 
BiTKiNLiK. ... 
i STEKSiZ Li K 

~BELGEVSEKliGi 
..... ~YORGUNLUK 

(14638) 
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Haftanın Programı 
22 EYLÜL Pazar 

İSTANBUL 
12.30: Hafif musiki ve dans musikisi. 

'18,30: Dans musikisi. 19.30: Bethofen so· 
nat (piyan) plak. 20: Konferans. Bizde 
ağaç ve orman baknnL Yalova Sabit. 20.30 
Radyo caz ve tango orkestraları. 21.35: 
Son haberler • Borsalar. 22: Opera -
t;'ravşütz. 

BÜKREŞ 

12: Koro konseri. 12.30: Sözler. 12.45 
~adyo orkestrası. 13.40: Spor.- Plik. • 
Duyumlar. 14.30: Plak. 17: Köylu yayı
mı. 18: Radyo orkestrası. 19: Duyumlar. 
19.15: Konserin sıireği. 20: Sözler. 20.20: 
Plak. 21.15: Şarkılar (Radyo orkestrasi
le) 21.50: Spor. 22: Konserin süreği. 22. 
30: Duyumlar. 22.45: Serenad ve hafif 
havalar. 23.15: Plak. 

VAR ŞOVA 
18: Dans müziği - Sözler. 19: Lemberg

oen röle. 20: Reklamlar. 20.30: Dans 
pliklan - Sözler. 21: Senfonik konser. 
21.45: Sözler. 21.50: Duyumlar. 22: Lem· 
herg'dcn role. 22.30: Sozler. 22.45_: Dıı· 
)'umlar. 23: Dans muziği. 24.05: Plik. 

BELGR'AD 
19.30: Hafif müzik. 20: Plak. 20.15: 

konferans. 20.30: Ulusal program. 21: 
Ulusal Sırb şarkıları ve popüler dans
lar. 23: Duy:'Jlllar. 23.20: Radyo orkes· 
trasL 24: Dans plakları. 

LA YPZİG 

18: Karışık yayım. 19: Skeç • Sözler. 
~O: Müzikli piyes. 20.30: Popüler yayım. 
20.50: Spor. 21: Hamburg'dan röle. 23: 
Duyumlar, spor. 23.30: Dans müziği. 

BUDAPEŞTE 

18: Çek - Macar fudbol maçmm ikinci 
,arışını röle. 19: Piyano ile şarkL 19,30: 
Radyo piyangosu. 2~.35: Taragato refaka
tile piyano. 21.30: Orkestra. 23: Duyum
lar, spor. 23.30: Caz. 24.15: Çingene mü
ziği. 

PRAG 

19: Almanca yayım. 20: Duyumlar. 20. 
05: Plak. 20,05: Hafif müzik. 21,15: Söz. 
ler. 21.30: Kabare yayımı. 22: Sözler. 
22. l 5: Popüler orkestra konseri. 23. 15: 
Duyumlar. 23.35: Plik. 23.40: Duyumlar. 
23.45: Caz orkestrasıM 

MOSKOVA 

18.30: Kızıl ordu ic;in şarkılar. 19.15: 
Solist konseri. 22: Almanca yayım. 23.05: 
lngilizce. 24: Almanc3. 

HAMBURG 

19: Bando mızıka. 20.50: Siizler. 20.30 
SPOr. 21: (Yaza veda) havaları. 23: Du
Yumlar. 23.30: Sözler, 23.40: Dans müzi
ii. 

MÜNİH 

19.40: Dans. 20: Eğlenceli konser, 20. 
40: Spor. 21: Solistler tarafından şarkı
lar. 23: Duyumlar. 23.30: Dans müziği. 

BERLİN 

19.45: Spor du)--nları. 20: $en müzik. 
20.40: Spor. 21: Radyo orkestrası. 23: 
DuYUDıJN. 23.30: Dıw.s .ıııüıii\. 

• 
23 EYLÜL Pazartesi 

İSTANBUL 

18.30: Bayanlara jimnastik. Bayan Aza
de Tarcan. 18.50: Dans musikisi. 19.10: 
"Ayda,, operası ikinci perde. 19.50: Ro· 
rncn halk musikisi. Estegac;o orkestrasL 
20.20: Haberler. 20.30: Bayan Bedriye 
Tüziin. Türkc;e sözlü eserler ve radyo caz 
ve tango orkestralarL 21.35: Son haber
ler - Borsalar. 21.50: Profesör Ferdi Ştat
•er. Piyano solo. 22.15: Plflk neşriyatL 

BÜKREŞ 
13-15: Plak ve duyum servisi. 18: Rad

to orkestrası. 19: Duyumlar. 19.15: Kon
serin süreği. 20: Sozler. ~0.20: Plak. 
20.50: Sözler. 2l.l5: Kuartet oda müziği. 
21.40: Şarkılar. 22: Schrammel Viyana 
müziği. 22.30: Duyumlar. 22.45: Bir röle 
konseri. 

VARSOVA 
19: Ameriltan şarkıları. 19.30: Sözler. 

l9.45: Senfonik müzik plaklarL 20: Zirai 
Yayım. 20.10: Sözler. 21: Küçiik radyo 
orkestrası. 21.45: Duyumlar. 21.55: Kon
ferans. 22: Piyano konseri. 22.30: Edebi. 
Yat. 23: Senfonik kqnser. 24.05: Dans 
plakları. 

BELGRAD 
19.30: Kahvehane mıiziği. 20: Plak. 20. 

15: Duyumlar. 20.30: Ulusal proıram. 
21: Keman muzıgi. 21.45: Plik ile "Tos
ca,, operası (Puccini'nin). 

LAYPZ1G 
20: Yeni sesli film müziği. 21: Duyum

lar. 21.JO: Bcllini'nin "Norma,, operası. 
23: Duyumlar. Spor. 23.30: Gece 1Tıuziği. 

BUDAPESTE 
20: Piyano - keman konseri, 20.40: 

Konferans. 21.10: Macar prkılarL 22.15: 
Duyumlar. 22.40: Salon orkestrası. 23: 
Duyumlar. 24: Caz. 1.05: Duyumlar. 

PRAG 
17.30: Salon orkestrası. 18.40: Mekteb 

ısarkılarL 18.50: Plak. 19: Duyumlar. -
Plak. 19.15: Ziraat. 19.20: Almanca mü
zikli yaynn. 20: Almanca duyumlar. 20.10: 
Plak. 20.15: Duyumlar. 20.25: Brüno'dan 
role. 21.25: Sözler. 21.40: Kuartet konse
ri. 22: Sözler. 22.25: Orkestra • Duyum. 
lar. 23.30: Plak. 

MOSKOVA 
18.30: Haendel'in eserlerinden k?~ser. 

~2: Almanca. 22.55: Role. 23.05: İngılızce. 
24: Macarca yaynn. 

HAMBURG 
20.15: Mandolin halk müziği. 21: Du

yumlar. 21.10: Mavi pazartesi. 23: Du
Yllmlar. 23.25: Sar kılı konser. 2.4: Va iter 
Niemannın kendi eserlerinden pıyano Ça
lıyor. 24.30: Oda müziği. 

MÜNİH 
20.05: Halk muziği. 21: Duyumlar. 21. 

10: Breslavdan röle. 23: Duyumlar. 23.20 
P,ogram arası. 24: Gece miizifi. 

BERLİN 

20: Halk müziği. 20.40: Aktüalite. 21: 
Duyumlar. 21.10: Eğlenceli müzik. 23: 
Duyumlar. 23.25: Bizi dinleyiniz. 23.40: 
'Piyano keman sonadları. 

• 24 EYLÜL Sah 

tSTANBuı; 

18.30: Dans musikisi ve hafif musiki. 
19.30: Ege caz. 20: Spor konuşmaları. 

Sait Çelebi. 20.30: Stüdyo orkestrası. 21: 
Radyo caz ve tango orkestraları. ~1.3~: 
Son haberler • Borsalar. 21.50: Şehır tı
yatrosu artistlerinden 1. Galip Arcan. ko
nuııuyor. 22.05: Plik neşriyatL 

BUKREŞ 

13.0S: Radyo orkestrasL 13.40: Borsa 
ve spor. 13.42: Konserin süreği. 14.15: 
Duyumlar. 14.30: Konserin süreği. 19: 
Plak. 19: Duyumlar. 19.15: Plik. 20: Söz
ler. 20.20: Plik. 21.15: Sözler. 21.30: 
Senfonik orkestra konseri. 22.30: Du
yumlar. 22.45: Konserin süreği. 23.15: 
Süel konser. 

VARŞOVA 

18.15: Oda müziği. l8.50: Sözler. 19: 
Hafif müzik plakları. 19.50: Edebiyat. 
19.45: PUik - Sözler. 20.50: Aktüalite. 21: 
Offenbach'm operet parçalarından. 21.50: 
Duyumlar. 22: Konferans. 22.05: Senfo
nik konser. 23.30: Sö.ıler. 23.45: Dans 
plaklarL ,,. 

BELGRAD 
20.30: Ulusal program. 21: Opera or

kestrası. 2~ 5: Duyumlar. 23.30: Bir kah· 
veden konser (röle). 

LAYPZİG 

20: Berlinden röle. 20.55: Aktüalite. 21 
Kı5a duyumlar. 21.15: Berlinden röle. 
22: Senfonik orkestra konseri. 23: Du· 
yumlar. 23.20: Skeç. 24: Dans. 

BUDAPEŞTE 

18.30: Salon orkestrasL Sözler. 20.05: 
Çingene orkestrası. 20.45: Konferans. 21. 
15: Belimi hakkında bir kaç 9 iz. 21.30: 
Bellini'nin eserlerinden konser. 22.35: 
Duyumlar. 23.10: Plak. 24.15: Caz. 1.05: 
Son duyumlar. 

PRAG 
17.30: Şarkılı müzik - Sözler ~ Plak. 

19.20: Müzikli almanca proıra~. 20: J:?u
yumlar. 20.10: Plik. 20.30:. I:a vılle 
Blanchisserie,. adlı opera pıyesı. 23.15: 
Duyumlar - Plak. 

MOSKOVA 
18.30: Popüler şarkılar. 19.15: Kor? 

havaları. 20.30: Karışık orkesıı:~ konserı. 
22: Almanca yayım. 22.55: Role. 23.05: 
Fransuca. 24: Felemenkçe. 

HAMBURG 
19.45: Borsa haberleri. 20:, Yaylı kuar

tet takanı konseri (Mozart m eserlerin
den). 20.30: Sözler. 21: Duyumlar. 22: 
Süel milzik. 23: Duyumlar. 23.25: Müzik
li yayım. 24: Eğlenceli müzik. 

MÜNİH 

20.05: Brahms konseri. 20.40: Sözler. 
21: Duyumlar. 21.l'S: Ulusal bir skeç. 22: 
Sıiel konse:-. 23: Duyumlar. 23.20: Ara. 
23.30: Garnitürıli dans müziği. 

BERL1~ 

20: Alman şarkıları (Schubert, Schum
mann). 20.30: Naşyonal sosyalist yayım. 
20,40: Aktüalite. 21: Duyumlar. 21.15: 
Ulusal proıram. 22: Laypzig senfonik 
orkestrası. 23: Duyumlar. 23.30: Giızcl 
san'atlar. 24: Dans ve eğlenceli müzik. 

• 
26 EVL:Ul. Çar.amba 

tSTANBUL 

18 30: Dans musikisi, 19,30: Hafif musi
ki. 20: Konferans. Ordu saylavı Selim 
Sırrı Tarcan. 20.30: Radyo caz ve tanıo 
orkestraları. Gavin karde5ler. 21.35:A Son 
haberler - Borsalar. 21.50: Bayan Kazun. 
Keman solo. 22.05: Plak neşriyatı. 

BÜKREŞ 

13-15: Pliik ve duyumlar. 18: Ha.fif 
mi.izik 19· Duyuml;u-. 19.15: Konserın 
süreği: 20; Sözler. 20.20: Oda müziği 
plakları. 21: Sözler. 21.15: Keman (şar
kılı). 22.05: Radyo orkestrası:,.22.30: Du
yumlar. 22.45: Konserin süreıı. 

VAR ŞOVA 
18.15: Küçük radyo orkestra-sı. ~.8.50: 

Mb:ah. 19: Solist konseri. 19.30: Sozler. 
19.45: Plak. 20: Sözler. 21: Plak. 21.~5; 
Duyumlar. 21.55: Konferans. 22: Ch~pın 
in eserlerinden konser. 22.35: Edebıyat. 
22.50: Tıbbi bahiı. 23: Küc;ük radyo or
kestrası. 

BELGRAD 
20: Plik. 20.15: Duyumlar. 20.30: Ulu

sal yayım. 21: Lyübliyana'dan röle. 22: 
Konferans. 22.20: Caz orkestrasL - Du· 
yumlar. 

LA YPZİG 
20: Hafif müzik. 20.55: Aktüalite. 21: 

Duyumlar. 21.15: Ulusal yayım (Gençle
re). 21.45: Operet yayımı (Solistler iş
tira kile). 23: Duyumlar. spor. 23.15: 0-
limpiya servisi. 23.30: Gece ha._..larL 

BU DAP EŞTE 
20.05: Muhtelif dillerde İsvic:re halk 

şarkıları. 20.40: Konferans. ;:ı.30: Piya
no konseri. 22.10: Duyumlar. 22.30: Çin
gene müziği , 23: Duyumlar. 23.10: Lon
dra radyosundan röle. 24: Bachman sa
lon kuinteti. l.05: Duyumlar. 

PRAG 

20.10: Plik-Sözler. Plak ve karışık yayım 
21.30: Populer konser. 22,.15: Mizah. 22.25 
Jeremais radyo orkestrası. 23.15: Du
yumlar. 23.30: Plik. 23.45: Duyumlar. 

MOSKOVA 
17.30: Grieg'in eserlerinden konser. 18. 

15: Chopin, Rahmaninov konseri. 20.30: 
Sözler. 22: Çekçe yayun. 22.55: Röle. 
23.05: İngilizce yayım. 24: Almanca. 

HAMBURG 
20.40: Org konseri. 21: Duyumlar. 21. 

15: Ulusal yayım (Hariçteki Alman gen<;· 
liğine) 21.45: Zirai yayım. 22: "Rudi Ste
fan,, adlı müzikli piyes. 23: Duyumlar. 
23.15: Olimpiya servisi (Berlindcn). 23. 
30: Müzikli yayım. 24: Gece muziği. 

MÜNİB 

20: Sonbahar şarkıları. 20.50: Aktüali
te. Duyumlar. 21.15: Bcrlinden röle. 21.45 
Klasik konser. 23: Aktiıalite ve duyumlar. 
23.15: Olimpiya servisi. 23.30: Ara. 24: 
Gece muziği. 

BERLİN 

20: Konferans (Fizik kültür). 20.40: 
Aktüalite. - Duyumlar. 21.15: Gençlere 
ulusal yayım. 21.45: Ra~o ork•ntrası 
(klS~ik konser). 23: Duyumlar. 23.15: 0-
lımpıya servisi. 23.30: Gece müzifi. 

• 
26 EYLÜL Perşembe 

İSTANBUL 
18.30: Bayanlar için jimnastik. Bayan 

Azade Tarcan. 18.50: Dans musikisi. 19.40 
Opera. Faust. 20.30: Stüdyo orkestrası. 
21: Radyo caz ve tango orkestraları. 21.35 
Son haberler - Borsalar. 21.50: Bayan 
Rozi Ludvinkson. (San). 22.05: Plak neş
riyatı. 

BO'KREŞ 

13-15: Plak ve duyum servisi. 18: Rad
yo salon orkestrası. 19: Duyumlar .• 
Konserin süreği. 20: Sözler. 20.20: Pliik. 
21: Sözler. 21.15: Piyano • şarkı. 22.30: 
Spor ve duyumlar. 22.45: Orkestra. 23.45: 
Yabancı dillerle duyumlar. 

VARSOVA 
17.15: Mandolin orkestrası. 17.55: Ka

dm korosu. 18: Konferans. \8.15: Oda 
mıiziği. • Sözlc;r. 19: Solist konseri. 19.30 
Sözler. 19.15: Sesli film müziği. - Sözler. 
21: Hafif orkestra müziği. 21.45: Duyum· 
tar. 22: Tiyatro. 23: Leh şarkıları. 23.25: 
Hafif Tiyatro parçalan ve dans müziği. 

BELGRAD 

19.30: Sırb şarkılarL 20: Plak. 20.15: 
Duyumlar. 20.30: Uluı:al program. 21: 
Radyo orkestrası. 22: Halle şarkıları. 22. 
30: Hafif müzik. 23: Duyumlar. 23.20: 
Röle konseri. 

LA YPZf G 
20: _Halk müziği. 20.55: Aktüalite -

Duyumlar. 21.10: Şarkılar. 22: Piyes. 23 
Duyumlar. 23.30: Eğlenceli mli%ik. 

BUDAPEŞTE 

20.05: Plak. 20.25: Sözler. 20.30: Ope
ranın 300 üncü jübilesi dolayısile gala 
konser. 23.15: Duyumlar. 23.20: Dış sı
yasa. 23.35: Çingene müziği. 24.15: Caz. 

PRAG 
19.10: Amele programL 19.20: Almanca 

yayım. 20: Duyumlar. 20.10: Plak. 20.15: 
Duyumlar. 20.25: Sitar konseri. 20.20: 
Milinovski armonisi. 21.15: Koro konse
ri. 21.40: Sözler. 21.55: Karışık yayım. 
22.25: ????? 23.15: Duyumlar. Spor. 23.35 
Plak. 

MOSKOVA 

18.30: Opera solisti tarafından konser. 
(Davidova) 19.15: Şarkılar. 20.30: Dans 
müziği. 22: Almanca. 22.55: Röle. 23.05~ 
Fransızca. 24: İspanyolca. 1: Portekizce. 

HAMBURG 
19.15: Hitler gençliğine yayım. Sözler. 

20.15: Serenadlar ve Romanslar. 21: Du
yumlar. 21.10: Dans, 23: Duyumlar. -
Dansın süreği. 24: Gece müziği. 

MÜNiH 
20: Şarkılar. 22: Lauta birliğile şarkı

lar. 23: Duyumlar. 23.20: Afrika seyaha
ti intibalarL 23.35: Ara. 24: Gece millifi. 

BERLİN 

20: Piyano müziği. 20.40: Aktüalite.
Duyumlar. 21.10: Karışık müzik <~ıı:ı:_~ı
lar). 23: Duyumlar. 23.30: Gece muzıgı. 

• 
27 EYLÜL Cuma 

İSTANBUL 

18.30: Dans musikisi (Plak). 18.!iO: 
Hafif musiki. 19.45: Ege caz. 20.15: Kon-

_ferat\S. 20,30: Stüdyo orkestrası. 21: Rad· 
yo caz ve tango orkeııtrallirt. :Zı.35: Sati 
haberler. 21.50: Siter solo. Srayber. Vi
yana havaları. 22.10: Plik neşriyatL 

BÜKREŞ 

13-15: Plak ve duyum servisi. 18: Rad
yo orkestrası. 19: Sözler. 19.15: Konse
rin süreği. 20: Duyumlar. 20.30: Viyana· 
dan röle: Bellininin "Die Puritancr,, o
perası. 23: Röle konseri. 

VARŞOVA 

18.20: Piyano • keman konseri. 18.50: 
Spor. 19: Şen yayım. - Aktüalite. reklam· 
!ar. 20.25: Viyanadan röle: Bellini'nin 
"Die Puritaner,. operası. 23.15: Hafif 
miızik plaklarL 23.45: Dans müziği. 

BELGRAD 
20: Plak. 20.15: Duyumlar. 20.30: Ulu· 

sal yayını. 21 :· Zagrebden röle. 23: Du· 
yumlar. 23.20: Plak. 

LA YPZİG 
20: Eğlenceli müzik. 20.40: Roman tef

rikası. 21: Duyumlar. 21.15: Müzikli pi
yes. 22.30: Yabancı halk miıziği. 23: 
Duyumlar. 23.35: Schumann'nr eserlerin
den piyano konseri. 24: Gece müziği. 

BUDAPEŞTE 
18: Çingene müziği. 18.35: Spor. 18.50: 

Plak. 19.15: Sözler. 20.20: Piyano ile 
şarkılar. 21: Tiyatro. 22.45: Duyumlar. 
23.10: Londradan röle. 23.45: Sözler. 24: 
Çingene miıziği. 

PRAG 

18.45: Plak - Sözler - Plak. 19.20: Al
manca program. 20.10: Plak. 20.40: Bir 
himaye bayramı rövüsü. • Konferans. 
21.30: Tunada bir ııehir. 22.40: Kuartet 
konseri. • Duyumlar. 23.30: PUk. 23.45: 
Rusça duyumlar. 

MOSKOVA 
18.30: Karışık müzik. 20.30: Edebiyat. 

21: "Mayıs gecesi., operasının radyo a
daptasyonu. 22: Çekçe yayun. 22.55: Rö
le. 23.05: İngilizce. 24: Almanca. 

HAMBURG 

20.30: Şarkılar. 21: Duyumlar. 21.15: 
"Der Prinz von Homburg,. adlı Gracne· 
rin operası. 22.30: Skeç (müzikili). 
23.15: Duyumlar. 23.45: Müzikli yayım. 
24: Eğlence. 

MÜNtH 

20.05: Radyo orkestrası. 20.40: Kızlara 
sarkı söylüyor. 21: Ulusal yayım. Der 
Prinz von Hamburg. adlı opera piyesi. 
22.30: Piyano ile şarkı. 23: Duyumlar. 
23.20: Ara. 24: Şen müzik. 

BERLtN 

20: Mozart'ın eserlerinden konser. 20.30 
Ekonomik yayım. 20.40: Aktualite - Du
yumlar. 21.15: Ulusal yaynn, "Der Prinz 
von Hambarı,. adlı opera. 22.30: Halk 
şarkılarL 23: Duyumlar. 23.30: Sözler. 
24: Gece müziği. 

• 28 EYLUL Cumartesi 

1STANBUL 

18.30: Dans musikisi ve hafif mus' ki. 
19,30: Dans musikisi ve hafif musiki 
19,50: Çocuk &aati. Mes'ut Cemil. 20: 
Profesör Liko Amar. Keman solo. 20.30: 
Radyo caz ve tango orkestraları. Bayan 
Bedriye Tüzün. Türkçe sözlü eserelr. 21. 
35: Son haberle'r - Borsalar. 21.50: Ba. 
yan Babikyan. Şan. 22.10: Plak neşriya. 

KISA DUYUMLAR 

Çekoslovakyada radyo 
Çekoslovak ulusunun 14 küsur 

milyon nüfusu vardır, Bu millette 
radyoya karşı ötedenbri büyük bir 
alaka görülmektedir. 1934 yılının son 
ayında Çek radyo şirketinin abone 
miktarı 693694 idi ici, o zaman bin 
nüfusta 4 7 kişisi radyo dinlemekte 
idi. Haziran 1935 te abone durumu 
çok değişmiş ve mevsimin radyo din
lenmeğe uygun olmamasına rağmen 
dinleyici sayısı 7 50.000 ne yaklaşmış 
ve bugün de geçmiştir. 

Çek radyoları posta ve telgraf ida
resinin elinde olduğundan abonelerin 
bu kadar artmasile posta idaresinin 
varidatı da o nispetle çoğalmaktadır. 
Her aboneden ayda 10 Çek kronu a
lınır. Bu hesabca Çek abonelerinden 
senelik 90.000.000 kron gelir ka.yde-. 
dilir. Bunun yüzde 60 şı postaya ve 
yüzde 40 ı radyoların masarifi için 
radyo idaresine kalır. 1934 yılında 
radyo abonelerinden 74.000.000 Çek 
kronu tahsil edilmiş ve radyo idare
sinin ihtiyaçları ile yeni tesisat için 
44 milyonu sarfolunmuştur. Yalnız 
yeni tesisat için 29.600.000 Çek kro
nu ~itmiştir, 20 milyonu emisyonlar 
(yayımlar), 7,5 milyonu da memur
ların maaşları tutmaktadır. 

Şimdiki halde Çekoslovak telsiz 
idaresinin altı gönderici postası var
dır. Bunlardan ikisi Prag şehrinde 
bulunuyor. Birisi 120 kilovat ve 470 
metre dalgalı ejder postası ki diğe
rinden ayrılmak için Prag (1) denir. 
Öbürü Prag (Il) dir. Kudreti 5 ki
lovat olmakla beraber ayrı bir prog· 
ram yayan bu posta havanın karar
masile beraber işidilmeğe başlar. Di
ğer istasyonlar memleketin muhtelif 
şehirlerinde kurulmuş ve oldukça iyi 
işitilir. Bunlardan 32 kilovat ve 325 
metredeki Brüno gayet iyi işidilir. İs
tirahat zamanlarında çan sesleri ya
yarak kendini tanıtır. Kaşovadaki 10 
kilovat ve 159 metrelik posta da is
tirahatlerde "Slovak,, adlı halk şar
kılarının baş notalarını çalar. Morav
ska Ostravanın dalgası 269 metre, 
kudreti 11 kilovattır. Bratislavanın 
tlalgası da 299 metre ve kudreti de 
13.5 kilovattır. Her ikisi de çok kuv
vetli olmamakla beraber ıyi işidil
mektedir. 

Çek radyolarının program tanzimi 
karakteristik bir tarzda tanzim edil
mektedir. Program zengin olması i
çin bulunan bir yol ile hakikaten 
yüksek bir pro~ram elde edilebilmiş
tir. Program her gün şu suretle yapı
lır ki neşriyatın herbir parçası başka 
bir istasyondan verilir ve hepsi tara
fından müştereken yayılır. Yalnız 
gündüz ve akşam Üzerleri erken 
saatlerde bazı istasyonlar müstakil 
program ile çalışırlar. Prag (II) 
bir deği~iklik olsun diye ayrı bir 
pro~raın hazırlamaktadır • 

Müşterek, fakat herbiri ayrı, ayrı 
istasyonlardan hazırlandığından Çek 
programları gayet zengindir. 

Pek yakında Çek radyo 
kısa dalgalı istasyonlar da 
rak dünyanın her tarafına 
program hazırlıyacaktır. 

idaresi 
yaptıra

mahsus 

Holandanm çıkah arltyor 
Holanda epeyce radyo makinası 

ihraç etmektedir. Geçen yıl Hollanda 
358 ' ton kadar makina çıkartmışken, 
bu sene bu miktar 570 tonu bulmuş· 
tur. 

tı. 

BUKRES 
13.05: Radyo orkestrası. 13.40: Duyum

lar. 13.52: Konserin süreği. 14.15: Du
yumlar. 14.30: Konserin süreii. 18: Süel 
konser. 19: Duyumlar. 19.15: Süel kon
serin süreği. 20: Söıler. 20.20: Sarkılar. 
21: Sözler. 21.15: Radyo salon orkestra
sı. 22.30: Spor, duyumlar. 22.45: Konse
rin sıireği. 

VARSOVA 
17.15: Gitar müziği. - Sözler. 17.45: 

Kadın korosu • Sözler. 19.45: Pl'lı:. 20: 
Sözler. 21: Hafif müzik. 21.45: nuyum. 
lar. - Konferans. 22: Yabancı d;llerd,.ki 
vatandaşlara yayım. 22.30: M'zah. 23: 
Ork~ııtra konseri. 24: Sözler. 23.05: Dans 
müzifi. 

BELGRAD 
20: Plak. 20.15: Duyumlar. 20.30: Ulu· 

sal yayım. 21: Karı~ık müzikli hııfta so
nu yayımı. 22.30: Orkestralı halk şarkı· 
tarı_ 23: Duyumlar. 23.20: Radyo orkes
traSL 24: Dans müziği. 

LA YPZİG 
20: Münihten röle. 21: Duyumlar. 21.10 

Münihten röle. 22: $en hafta ı;onu vayı
mL 23: Duyumlar. 23.30: Dans/ müziği. 

BUDAPEŞTE 

18,25: Gitar düo. 19: Sözler. 21: 300 ün 
cü opera jübilesi dolayısile gala konse
ri. 1: Duyumlar. 

PRAG 
19: Almanr.a konserli program 20: Du

yumlar. - Plak. 20.30: Sözler. 21.50: Ya. 
hancılar İçin sanlar. 22.30: Orkestra knn
seri. 23 30: Plik. 23.35: Duyumlar - Plak. 
23.45: Konser. 

MOSKOVA 
18.30: Sovyet müziği. 19.15: Oda muzı

ği (Haydn). 20.30: Dans müziği, 22: Al
manca yayım. 23.05: Fransızca. 24: İs
veççe yayım. 

HAMBURG 
20: Sonbahar havaları. 21: Duyumlar. 

21.10: Şen yaynn. 23: Duyumlar. 23.25: 
Müzikli program arası. 24: Dans müziii. 

MÜNİH 

20: Birinciteşrin şenliii.' 21.10: Karışık 
yayım. 22.10: $en sonbahar havaları. 23: 
Duyumlar. 23.20: Ara. 23.30: Dans müzi-
ği. 

BERLİN 

20.15: Küçük piyano - keman konseri. 
21: Duyumlır. 21.10: Hamburgdan röle. 
22.15: Karışık yayım. 23: Duyumlar. 23.30 
Küçuk radyo orkestrası. 

--
RADYO 

Türk Köylüsü Ve Radyo 
Voliyle yapılacak radyo yayımları köylümüze 

en ıyı bir okul olacaktır 
Kamutay açılınca köylü ve çiftçi- 1 

mizin kullanması için getirtilecek 
radyo makinalarının gümrük resmin
den muaf tutulması için bayındırlık 
bakanlığının bir layiha hazırlamakta 
olduğunu birkaç gün önceki haber 
kısmımızda bi~~rmiştik. 

Bütün köylü ile ciftçimizin büyük 
sevinçle karşılıyacağıpdan şüphe et
mediğimiz bu haber hakikaten pek 
yerinde bir başlangıçtır. 

Her işte olduğu gibi bayındırlık 
bakanlığının bu işi de başaracağın
dan eminiz. Bayındırlık bakanlığı 
radyo yayımlarını köy halkına din
letmekle köylümüzü her hususta ay
dınlatmış olacaktır. Bugiin acunun 
her parçasında radyolar her kısım 
halkın bütün isteklerini öğrenebile
cekleri bir kaynaktır. 

Yalnız şunu da söylemek gerektir 
ki memleketimizde radyoculuk oldu
ğu yerde mıhlanmış ve on yıla ya
kın bir zamandanberi iki zayıf istas
yon ile kalmıştır. Bu istasyonlar ile 
bugünkü bütün radyo istasyonlarının 
durumuna göre yayımların halka i
şittirilmesine imkan yoktur. Her iki 
merkezimiz de uzun dalgaların en 
müsait yerlerinde çalrşmalarile bera-

her emisyonlarımız kuvvetli yabancı 

istasyonlar tarafından taciz edile 
durmaktadır. Bizim beşer kilovat an
ten enerjili istasyonlarımızla ancak 
bundan dört beş yıl önceki teknik 
duruma göre çalışılabilirdi. Aldığı
mız birçok mektuplardan ve ':'zun 
incelemelerimizden anlaşılıyor kı İs
tanbul radyosunu ancak gayet dar 
bir muhitten işitmek müm~ü~ ?1~
yor. Bu itibarla köylü ve çıftçı ıçın 
y,apılacak yayımdan hiçbir suretle is
'tifade edilemez. Onun için bu işe gi
rişilmezden ve köylüye birçok mas
rafla makina getirtilmezden önce 
çok kuvvetli bir veya orta kudrette 
iki radyo istasyonu yaptırılmalıdır. 
Bu istasyonların memleketimiz he· 
sabına en canlı ve modern bir pro
paganda vasıtaları olacağına da şüp
he yoktur. Yalnız şunu gözönünde 
bulundurmalıdır ki, dev adımlarile 
ilerliven radyo tekniğinin her sene 
çıkardığı radyo makinaları biraz da
ha tekemmül etmiş bir durumdadır. 
Bu itibarla kciylüye makina getirtil
mezden evvel gönderici postalar lcu
rulmuş olmalıdır. 

T. BLEDA 

HER HAFTA BiR ÖGÜT 
----IEiL 

• Havalar iyileşiyor, es~i 
makins;ar kötüae~6vor 

Havaların iyileşmesinden bahset· 
mekle rasathanece iyileştiğini kastet
miyoruz. Demek istediğimiz radyo 
için havanın düzelmeğe başlamış ol
masıdır. Bugünlerde radyo için hava
lar epeyce uygunlaşmıştır. Haziran 
ve Temmuz aylarında ortalık iyice 
karardığı halde doğru dürüst bir yer 
bulmak mümkün değilken, şimdi sa
at 18 i bulunca epeyce uzak istas
yonlar alınıyor. Bu postalar eskisi 
kadar fazla parazitli de değildir. 
Yalnız makinaları eski sistem olan 
radyo sahibleri radyo dinlemeğe mü 
sait olan bu mevsimden biraz şika
yetleri vardır. Herkes bilir ki alım 
iyilesince daha zayıf kudretle çalışan 
istn.:voalarıo bulwımasında güçlük 
çekilmez. Bu mevsimlerde yazın sı
cak günlerinde alınamıyan istasyon
lar da kolaylıkla alınır. Halbuki dal
gaları biribirine yakın bulunan ve 

Deniz alhndan Radyo 
kablosu 

Bütün Avrupa istasyonları röle 
konserlerini biribirinden hususi kah· 
lolar ile alır ve tekrar yayar. Böyle
likle nakledilen konserler fena kon
taktlardan kurtulmuş, temiz olarak 
gelir. İsveç ile orta yukarı Avrupayı 
ve İngiltereyi birleştiren bir hususi 
radyo kablosu bulunmadığından İs
veç sık, sık yapılan bu röleleri almak 
için telgraf kablolarından istifade et
mektedir. Bu yüzden nakiller biraz 
bozuktur. İsveç posta idaresi yeni 
kablolar yaptırarak bundan sonra 
röleleri bu kablolar ile almağa ka
rar vermiştir. 

lngiiterenin çıkab 
İne-iltere radyo alanında çok iler

dedir. Avrupada en cok abonesi olan 
İngilteredir. Bunun için İngiliz rad
yo fabrikalarında yapılan radyo alet 
leri ihtiyhca yetmemediği resmi is
tatistiklerden anlaşılıyor. Şöyle ki, 
bu yılın ilk üç ayında İngiltereye 
252.497 Sterlin değerinde yedek par
ça ile hazır makina ~irmiştir. 

bunların ikisini ayıramıyacak kadar 
modası geçmiş bir makine tabii her 
ikisini de birlikte yakaladığından her 
ikisinin birden yaklaşması yüzünden 
hoparlörde bir ıslık kendini gösterir 
ve iki istasyonun da dinlenmesi müm 
kün olamaz. Bu hata gönderici pos
talardan ziyade makinalardadır. Ma
kinaların ayırma kabiliyeti azaldıkça 
iki istasyonu karıştırır. Bazan bu ha· 
ta istasyonların durumlarından da 
ileri gelebilir. İki istasyonun dalga
ları haddinden fazla biribirine yakin 
bulunduğu takdirde en iyi makine de 
bunları ayıramaz. 

Bununla beraber iyi ve yeni sis
tem makinelere sahib olanlar ıçın 
radyo mevsimi paşfamıJ sayılır. P~
razitin azaldığı gibi erkenden her yer 
alınır. Bunun için programlarımızı 
daha mufassal ve erken saatlerden 
itibaren hazırlıyoruz. 

lngilterede Radyolu 
otomobiller 

lngilterede radyolu otomobil
ler kısa bir zaman ic~ı: menedil
mişti. Bu yasağa m~ni olurunak 
için uğraşılmış, Post<. ve Tel
graf Bakanlığı bazı akyıtlar ile 
neşrettiği bir talimatnameye gö 
re her vtomobile bir radyo ko
nulmasına izin vermiştir. Şöyle 
ki: Her otomobilin içerisinde 
bulunacak radyo makinası bir 
demir mahfaza içerisinde bulu
nacak ve hoparlörü ayrı olacak
tır. Hoparlöre veya cereyan 
alınacak kaynağa makinadan 
uzatılacak ve teller iyi muhafa
zalı kablolar icerisinden geçiri
lecektir. Bunti'n sebebi de cere
yandan kimsenin bir sakatlığa 
uğramaması içindir. 

Bu makinalar ile şehrin ıçm
de çalınamıyacak, ancak sayfi
yelerle şehir civarına~ :~~=·~1e 
edilecektir. ____________ ......;. ________________ _ 

Amerikada Teknik Kulaklar 

Resimde gördüğünüzü höparlör sanmayınız: bunlar radyo 
lambaları yardımile çok uzaklardan en zail gürültüleri duynıağa 

mahsus kulaklardır. 

• 



• 
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Dünya Gazetelerine GOre Hidise er 

ULUSLAR SOSYETESiNDE 1 _1 H r · t · ·ı· p x I Habeş Orausu, ita/yanın Modern 
e iŞ e Ingı iZ arma!lı Teçhizatile 1ezat Teşkil Ediyor 

Le /oumafden: Fransız dostluğu orada cari o-
ltalyan mukadderatmm an- W>ilir ve ancak İtalyanın çok 

laşılacağı gün artık gelmiştir. meşru olan emellerinin, Ulus
Filhakika Mussolini kararın~ lar sosyetesi ceJ)hesine çarpma
sona kadar gitmekten ibaret ol- dan gerçekleşmesitıi temin et -
duğunu söylemiş olduğundan nıek sw-etile hakikateJı .faydalı 
alınacak yeniden bir karar var ve verimli olabilir. Bandaa •-
demektir. Çünkü sona ı.dar ra elde edilen -neticeye nillbet. 
gitmek nihayet __ bir duvara da- le o~ varılmak ~in ıuıuıep 
Yaıı_ma~ .. Bugün ~ bu vasıtaların eflemmiyeti ne 
ıeıtılde gQriinmektedir. olabiµr? Maksadı lef1~ldeltir-

Pierre Lavalin mahirane söy nıek suretile INr harbin öaiine 
l~vi, en samimi ve en sadık dost ~her halde bilyü.k bir•
luklann nihayet hangi noktaya ferdir. 
kadar gidebileceğini göstermiş
tir. 

Ayni zamanda Amerikan Dış lngiltzsrad•e 
Bakanı Cordell Hull vasıtasile 'llliilll'411iin 

gelen ses· de İtalyanın yalnız Genel seçi• 
Uluslar sosyetesi paktı ile de- • J,.e Matln'da: 
ğil ayni zamanda sava~ ulu - 17i meı.tmaf .ı... ~ Pl'Nn· 

ler4en omlen laobere ,öre hbine 
erlta..ındcm ~ idralllltıellHI 
niluıyctinde pnef ~ hf'-
•na taraltanl.rr. 

lngiliz Dış Baltam Sir Sa • 
muel Hoare 

sal siyasanın bir ileti olarak 
kullanılmasını yasak eden pakt 
ile de bağlı olduğunu hatırlat -
maıktadır. 

'Yeni ~ ile lnwilterenin ur.. 
lar Soqeteai preruiplerine tama
men iftirdki H dena, Aaoa ,,. !tara ,..,.,.,,erinin arttınlnuuı • ....,.. 
ilayaıaacalttır. Hiiltiimetin h alldla
lanma ai,..,..,.ın ve Ulular 5,,.ye. 
t..UU. ~ bir ..,..,,. nriitl.ı ... . 
... hallı , .. ,.,,..,. '-1ip ...... . 
a lıu,,.,etli bir llatiınal 4altilindalir. 
ltaban • Habq ~ 
aıohim bir ı•lıil aldıiı takdirde hü
w.n.t, Pwltmt.ntoya danqmadaıi 
~ 6ü ıu.,.ar ittilaa~ etmiyecelıtir. 
~··~metin ailahlanma programı 
wnne dfVWll -riM •INrfOI en 
~-u tarol~""'-'-a ltiri ile 
Sir Scımuıel Hwe'dir. O., ..,._ 
..... filni, ............ lilıft .... 
"• ........ icrw .1-.lılir. 

"ltaı,a,• bir ot ~
~sı blle veraaeılz,, 

Hdq aümedntlen 

Paris StlKtlen: 
Seki.ı gün aonra y!l!mur mev 

•imi bhmif 01-aktır. Burada 
her tiirtil pyi tanzim edea yaj
murdur.Çünkii herkes biliyor ki, 
yağmur dindiği gün savaş ha
reketleri başlamış olacaktır. 
Ben bu zamanm yaklattığmı 
himediyonun. Şimdi tehirde 
binlerce gönölliinün toplandığı 
görülüyor. Bunlar t~zat· is
tiyorlar. Teçhizat dedikleri de 
bir tüfek ve bir de dolu fişeklik
tcn ibarettir. Bunlar ünif.mma 
olarak her zaman giydikleri el
biseleri taşıyorlar: Bu elbiae de 
topuklu. kadar uzanan ve bez:
den bir külot üzerine giyilmiı 
uzun bir gömlekten ibarettir. 
Ayakkabı .lüzunuluzdur. Bir Ha 
beşlinin ayaklarmm tabam ka
tır tmıağı kadar serttir. Bu hu
susta ıu tuhaf fıkrayı anlattı -
'1ar: 

bir grap •.. 

ıaate kadar onlan ayağmdaa 
ç•aımaZllln 11e11i zincire vur
dUl'11!1JDl.., 

Tüfeklerini ye ~ane dolu 
fitekliklenm alarak imparator 
ıarayıudan çdmll Habet DllJha. 
riplerini görünce bu hikayeyi 
hatırladmı. Bunlar yolun tafla· 
rr üzerinde, sı1fhlandrldann -
dan dolayı vakar bir çehre ile 
sıçrayorlar. Bazıları yalnız ya 
küçük ~ halinde, buıla -
n da atlı l;>ir tefüı arbsmdan 
başlarında K'olooyal bir kasket 
olduğu halde cidiyorlar. Bu 
geçiş es~a birkaç gün ev· 
vel Masua'dan geçerken gördü
ğüm toplan, tankları, tayyare
leri ve otomobillet"i, Eritrede 
toplanmış olan o korkunç harp 
teçhizatım hatırladım. Ne ga
rip tezat! Bütün modem mede
niyet. kıymetsiz olrmyan bu or
ta zaman askerlerine karp ha
zırlanıyor. 

İyi yolu seçmek zamanı gel
miştir. En iyi.ırol; en doiru gi
den değil ve vanlacalt yeıtt en 
"&ıin suret't'e götüren yoldur. 

Haıbeı imparatonı Theodris 
bir gtin tebaasından birinin zi. 
yaretini kabul etmiş. Büyük bir 
ilim olan bu ziyaretçi İncili, 
Haıbq diline tercüme ' ti. 

••~il İmparator bu adamı ~bi~ ~--· 
Filhakika İtalyanların bu-

"gün yasak edilen her türlii ç• 
relere başvurarak onların Ha
beş macerasll)a atılmalarını te
min eden İngilizlerin kendile
rini yalnız bırakmalarından duy 
duldan kin ve garazı bilir ve 
takdir ediyoruz. İtalyanların bu 
günkü buhrandan iti için den 
alacaklanm da biliyoruz. 

Bu ders te. İngiltere emretti
ği zaman herke&in eğileceğini 
gösteren güç bir deratir. Zira 
işleri Uluslar Sosyete.mm dön
dürdüğünü zannetmemelidir. 
Uluslar Sosyetesi İngiltereyi 
aürüklemeğe muktedir olamadı 
ğı her işte iktidaraızlığmı i&
pat etmiştir. Fakat buna muka
bil, herkesin eğilmesi için İn -
gilterenin daveti kifi gdmi§ -
tir. 

Habe§ Dışişleri Bakam Belaten 
GlletA,,.Henıy 

News Chronicle'den: 

şekilde kabul efınif ve: "Bu ye- • 
ni tercümeyi niçin yaptmu? . 
Eski bir tercüme van:lı ve bizim 
iç41 kifi idi,, demiştir. 

imparator alimin ayaklansıa 
bakarak sözüne devamla demit 
ki: 

- Wıçin ayakkabı giyiyor
'lun, Habeşliler daima çıplak 
ayak yürüyorlar. Nihayet bir 

ken Fransa, Uluslar Kurumu 
paktım koruıııaılt için 1ngiltere
nin yanında yer aldığı takdirde 
İtalya ile Habeşistan an sında 
savq olmryacağmı söyletnictir. 

Muhabir, ltalyanlarin 1896 ae 
neaindeki mağlW>iyetlerini te -
lifi etmek için Adua'yı zaptet
meleri Nıtimalinden bahledin -
ce Bakan demiştir ki: 

MEMEL MESELESi 

Almanya ı::ırsat Kollayor 
Le /oıunal'den: 

İngiltere, İtalya ve Fransa 
arasmaa mevcut bir çahfma biI 
liğiniu faal tenbürü bugünkü 
ahval~ terait içinde nazan dik 
kati celbetmelrten hali kalamaz 
eh. Hadisenin hususiyeti bu ça . 
lışma birliği ettafmdaki alikayı 
azaltmamıştır. Garp devletleri
nin cephe birliği, llemel me-. 
lesinde bir defa daha teeyyüt e
diyor. Bu cephe birliği de Al -
!llanyaya karşı bit(lr-0.ığm bir 
delili olmaktadır. 

MalUmdur ki, Almanya, Lit
vanyayı Memelin arsmlusal sta 
tüşünü değiştirmekle itham e • 
diyor. Diyet meclisi intihabatı
llm arife.inde aJman tedbirler 
hep pangermanist propaganda
larını akiın bıraktıracak bir e -

Litvanya Camurbaıkam 
Sematona 

kilde idare edilmiıti. Kem o -
lan devletlerin Bertin ve Kau -
naa'a bir ihtarda buhınmamala-

nnm sebebi anlaşdanıarmflll'. 
A.sıl bitaraflık bunda idi. Fakat 
büyük devletler böebiitin baş • 
ka türlü düşünüyorlar onların 
endişesinin Almanya için daha 
faydab olduiuım kabul etmek 
limndır. Almanya kendisine 
karşı yapılan teklifler arasında 
istediğini seçip aynmak mec • 
buriyetinde değildir. Almanya 
Uluslar Sosyetesinden çekil • 
miş olduğundan İtalyanların 
yabua bırakddddan takdirde 
ne olacağını anlamak için ycııi 
İtalyan sefirinin sözlerine ku • 
lak kabartmaları limn gelirdi 

İngilizlere gelince. onlar· Al
manya ile bir deniz anlaşması 
yapnak smetile ihtiyatkar dav 
ramnakta ne kadar ileriye gi • 
deceklerini göst.cımişlerdir. Sir 
Somuel Hoare'in söylevi mua· 
hedelerde değişiklik istiycnle
rin iimitıerini artn ımıbr. Eğer 
intizamı müdafaa edenler ara -
larmda ç;ırpışacak olurlarsa in 
tikam fırsatları belirmiı ola -
calrtır. 

Nasyonal soeyalistlere dq si 
yasalarında büyük telkinlerde 
bulunan Alfred Rosenberg'de 
gayet ağır bir istihza ile bu du
ruma ipret etmekten kendini 
•lamarmit.L Rosenberg dedi 
ki: 

- Müşterek paktlar fomıülü· 
nü cebren kabul ettirmek isti -
yen milletlerin. ara1armdaki ba 
ğm bir müstemleke metlelesine 
bile mukavemet edemediğini 
islJllt etmeleri, feci bir miuJdir. 
Aa fakat doğru bir söz. BilhU
ıa bu bağlılık yalnız Almanya -
ya himıet edecek bir durumda 
bulunursa. 

Dunnnu olduiu gibi görmek 
lizwndlr. Siyaset, her şeyden 
evvel şerefli ve istifadeli bir taa 
fiyeyi emretmiyor mu? lıte 

Dış İşleri Bakanı vaki olan 
beyaııatında Lav.al'uı Cenevre
de verdiği aöylwden ~-

- Eğer İtalyanlar AdLta'yı 
alacak olurlarsa Habeşliler bu 
şehri İtalyanların elinden kur • 
tannadıkça rahat etmiyece\der
dir. İıalyaya bir ot parçası bile 
terıketmiyeceğiz.,. 

LAVAL GOLLE KALDIRIYOR 

No. 5 

HINÇ 
bir g&rceactinli. 

Hilt 18,,...,.ordu: 
- AJ bh mira dahaf ş-. bak, 

bir gecenin içinde J}lcm obııak tsti • 
yor. 

Oteld tbtia1s ~· ıra • 
bt Jdmfe koııuMala c:eur• edemi
yordu. Adete de, uitarmda ~ bir 
hareketaiz, çivi gibt dikilnVt. duru -
ycd"u. 

Direktir -*1nf yiikıeltti: 
- lçinizdcn hanginiz. Ba mmdeki 

Roselle rolünü oynayabilirsiniz? Biri
nbtlen birialz mut1a1aa bu ro15 bqar 
maJ111pıg, Ben ~ ~pma aktrise. içi
ni8de _... iyi 'bec:ıerildller baluncl•· 
ğunu iabat edeyim de ı&mm. Dan 
biriniz benden bir rol lstemiıti. Kim

di ol 
Parmatı ile Ad.-e ipıet etti: 
- Sizdiniz zannederim, fellnU bu-

raya bakaynnl • 
Genç Jm kalbi çupenlr illriWi. 
Direktir .-ıavinine dasıenk: 
- ZPuededm, biz bunun altı ay 

evvel tecrübe rıtmini görmilgtilk, ku· 
IUl1u bfr tarafı nrcti ama. nereliydi 1 

Muavini Jaamumı toparlamap ta· 
lqtı. Patronunun topuklara karp o. 
lan zaafım 11ili1ilt isin attı : 

- Galiba topuklariycli. dedi. 
- Hap. teptddumda ...,. yokl 

Şa tecrlbe fDlllinl 9kar da bir tire
lim. 

On dılJrika IOl1ra Adete projnki
yon salonunda, direkt8rinla ya-. 
oturmuf, ke8di ~ecrülte" filmini sey· 
redi,ordıı. 

Knetıvordl blnlea ı.jırdı: 
- Tamam. dedi, saçJan.. Beıa 1au 

saçlıan sevmem. Deı:nek sfz saçlarumı 
~attınız. 

- Bvet efendim. . 
I .imbelar tekrar yamnca. direktör 

bir ı.ere dalla ıeaç ima cfikkMle bak
tı: 

- Evet, eftt, tiz bizim işimizi gö
rebüccelııaiaiz. Gidip vestiyeri görü • 
nıüz, SteUaam kOlltiimlerini almu. 
Yalnız ase birfey dam lll~cetnn. 
'RoNin6%U ister fyi oynaymız, isttlr 
kötü oy~,,mız, biliniz ki ıi.zin için 
bu ifte istikbal yoktur. Onun için ka
fanızı !Je1bude hayalleı1e yonnata 
ktlbaayınız. İngilterede ımmrffalr o
ı.cak bir tek ka4ıD var.a. o da dlrü:-
tlrillı -- oı.c.Jnır. hltat -de hiç birinizle evler.ıeıcwllmi .ani ilk· 
hnıza getirmezsiniz. 

ffarr7 ... Senaı,o ••ede? Senaryo
yu getir de m bir defa onsun. 

Sonra tekrar Adele'e döndü: 
- MUl•etWelerW&i alma, rcıılleri • 

aiıd eôerlemek için fÖ1le sakin bir 
yere çekilini%. Size ,.anm IUt milla· 
ac.le... • 

GöderiM ve laalaklanna ip.anma • 
,.n gaç 1m hemen lticlyomm etra
fım çemen ~enin tenba lııir kite-

.. ptti va lllWJOJU eaberlemele 
~ 

Çok geçmeden ayak ...ıen itiıtd. 
bapru kaldırınca, ..ı.hleyin kendisi· 
Di aiyarete gdea Brix.an'ı tamdı: 

- Rica ederim. Wi. bfDi hiç iDii 
cu1 etmeyinis. Bir ıolim ftr, ı.a,lk 
bir rol .. Onu ed>ert~elftn. 

Brixan: 
- Affedenhm, bllmlycınlum. dedi. 
Genç m o telt ipade etindeti 

mü••edde kaa::1 diitikdii. Ikiai 
birlikte hemen. ejildiler ve klatlan 
toplamağa batladılar. 

Briua eline ıeçen bir kiada dik
katle bôt:ı. Kaat fi>Jle bir uianeyi ta· 
rif ediyordu: 

"Gmit bir müzen... Tftanda bir 
limba ortahğJ fiiyle böyle aydıntatı .. 
yor. Ortada bir demir parmaklık ve 
pannakhlm arlramc1an bir n&betçi -
DiD ptip geldiji ıCSranilyor_ 

....._ Wrdea bire ..,.,.: 
- Vay Clllmal dedi. 
Elinde. daktflo De •nlmn 1rl'ltta• 

ili V'" G barfleri okunamJWClu.. 
.. kht .. Boil ' eeen" ptainin 

8ltlm baberlerilli ,.._... .,m daktilo 
tle yuılmqtr. 

-5-
LAWLEY FOSS 

Adele c1eWma1mm birden urardıiı• 
m g8rtlnee IOl"du: 

- Ne ver, ne oldu? 
Brixım etindeki kiadı sleterdi: 

_L !Bunu kim ,ada? 
- B~ elimdeki~ mlı 

nddelerin • ........, çıktı.. Fakat 
Rosel!e roltl ile ldç bir .....,.beti 
yok. 

- Bunu kimden 6fren@ilirim? 
ltaebvortb'clan. .. 
- , .... kmdili nerede? 
- la bpıclan cfıiıılz, kendlalni 

lltiillyoda bulununuz. 
~ hemm cösterilen kapıya 

doğı\u yUrUdU ve binadan ~erift .,ı,.. 
eli. Trup ladanmn aramda aradıtı 
adamı tamdı. lt uatlerinde ziyaretle· 
ri yasak etmi• olan Knebvorth, bir ya 
bancımn keadiaia• dot,na geldiğini gCS 
dince, .,..,... ça 

Brixaıt ,..nın1 110rdu: 
- Sbintı iki konupblllr 

miyim? 
- Benimle _._ Khmin ..... , 
- Ben !nıflis Dq ·BQ-.Jı 

tiflerlndtnim. 
o ..... clirektlriln ti ele • 

liftL l>etelttifi ynıbaneıdiıe aldı: 
- He 90rllC81rtmd 
Brixan elindeki daktilo De yanllnıt 

kiadı ıaautun tirerine kovdu: 
- Ban timin ,azdığını bana s8r 

!er mhdnis? 
Knebvorth tdadı aldı, baktı, bak .. 

a. evinli. çevirdi: 
[Arbu .arl 
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"- ... Bir Sincap Gibi ZıplaNım. Boynundan Y aka/a
yınca Çektim. Tepetaklak Pencereden Yuvarlandı 

Sonra Mamış Hanın yüzünde do
latan bir gülümseme gırtlağından 
bir küçük kahkaha fırlatarak bu sü
kutu bozdu. 

- Bu duyguyu şimdi ben de tıpkı 
eizin gibi duyabiliyorum. Fakat o 
günlerde siz sanırım ki bu güzel söz
lerinizi bana dinletemezdiniz. - Diye
devıam etti. Kin ne fena ıey 1 Hali o 
andaki Mamış Bırdıyı batırla~ım da 
kendi kendimden utanırım. Bır hay
van gibiydim hatunum. Düpedüz bir 
hayvan 1 Bana uykuwz geceler ge
çirtmiş olan kadınla onu be?den ala
nı azıaba sokmaktan başka hır düşün
cesi olmıyan bir hayvan ... 

Süyun Bikenin şimdi kaşları çatıl
nııt, gözlerinde dostluktan ve iyilik
ten eser kalmamıştı. Kazanlı kamu
tarun yüzüne dikili duran bu gözler
de için için sezilen bir hayret de 
vardı. "Bu adam nasıl olup da böyle 
bir kötülüğe kalkışmış?., diye düşü
nüyordu galiba. 

Muhakkak ki Süyün Bikeden bir 
batkası da, hemen herkesin üzerinde 
iyi bir tesir bırakan şu Mamış Bırdı 
Hanın ömründe bir saniye için katı 
kalpli olabileceğini tahmin etmek is
tiyemezdi. 

Bu tatlı dilli, bu iyi yürekli insan, 
bir yavruyu anasının koynundan ka
pıp kaçıracaktı ha? Doğrusu buna 
inanmak bir hayli güçtü. Fakat o 
nıuttasıl anlatıyordu işte. 

- Nihayet hatunum. Nöbet sıra
•ı bana geldi. Baş seyisin arkasına 
takıldım, onların oturduk1an binayı 
bizim taraftan ayıran büyük kapıdan 
geçtik. Küçük bir bahçede baş seyis 
bana kalın gövdeli bir ağacı göster
di ve: "Buradan ayrılmıyacaksın, ha
va kararınca köpekleri salıverirsin,, 
dedikten sonra beni bırakıp çekildi, 
&itti. - ..... . 

- Bir iki saat kadar olduğum yer
C!e kaskatı kesilmit gibi kımıldanma
dan durduğumu hatırlıyorum. Dü§il· 
nilnüa bir kere.- Sevdiğim kadın ve 
ocalfili Oba)"r ~ea hay
duttan on kulaç te eyim. ~ heyo
cıan mı verir bu? 

- Haklısınız? 
- Vakit aktama yaklaşmış bulu-

nuyordu. Gece olunca karanlık bana 
bir an kaybolur gibi olan cesaretimi 
tekrar kazandırdı. Hususi dairenin 
ıtıldan yanınca köpekleri kapadığı
mız kulübeye doğru yürüdüm. -., ... 

- Sarayın adetlerini iyice öğren
!nittim. Baş seyis köpeklerin havla
malarından işkillenip gelebilirdi. Pek 
!teytan bir herifti; ufak bir şüphesi ile 
bapma berbat bir çorap örülmesin
den çok korkuyordum. Bir de ne gö
reyim? 

- ??? •..• 
- Bir de ne göreyim hatunum. 

Kulübenin kapısına el atarken batı
mı şöylece bir çevirmişim. Gözüme 
bizim eski ıevgili ilişmez mi? 

- Bahçeye mi çıkmış? 
- Hayır... binanın ilk katından. 
- ??? ... 
- İlk kat yerden nihayet bir adam 

boyu yüksekliktedir. Tabanlarımdan 
mıhlanmış gibi bir an olduğum gibi 
kaldım Sonra merak, tecessüs kor
kuya galebe çaldı. Parmaklanmın 
uçlarına basa basa tekrar ağaca ya
naştım. Bir dala tutunarak kendimi 
yukan çektim. Şimdi odanın içini a
vucumun içi gibi görebiliyorum. _.. - ..... 

- Büyük bir beşiğin yanmda yük
aek arkalıklı bir ceviz koltuğa içi 
rahat bir adam rehavetile yaslanmıt 
bir Saltıkofun beni nekadar kudurt
tuğunu bilmem tahmin edebilir misi
niz? Beşikteki çocuğu okıuyor, gı
dıklıyor, ona bakıp dilini çıkarıyor
du. 

- Yıa Boşkamışın kızı? 
- Onu daha iyi görebiliyorl'um. 

Çünkü tam pencerenin ya!'ındaydı. 
Ve o dakikalardaki hatları ıle çehre
si bili gözümün önünd~dir, genç 
Saltıko'fa hiç de kötü bır bakışla 
bakmıyordu. 

- Yaaa .... 
- Teessüfle ... Büyük bir .teessüf-

le tekrar ederim hatunum. Hıç de fe
na bir bakıp yoktu. Hatta ..• = H~tta" Pek tath bir süzülüşle 
&8zleri arasıra, çocuğunun babası?~ 
brp içinde bili g~nç kızlık sevgı~ı 
yaşattığını da bana anlatmııtı. ..Bır 
müddet böyle durdum. Fakat yure
lim gümbür gümbür vuruyo~du. Se
yis başı ha geldi ha gelecek dıye. 

- Bu sırada Boşkamıtın kızına_ 
Saltıkof bir şeyler söyledi. Ka~ın ko
prak odadan çıktı. Köpeklen daha 
fazla 2ekletemezdim. Ben de hemen 
ağaçtan indim. Talih bu ya .. Saltıkof 
tam o anda pencereyi açıp lakayt la-

Fakat pn 11eçtilıçe onun lliilüfii, benim içimdeki kini, oe ancuile baba-
aının bende yarattıiı hayuanı öldürmekte hiç tereddüt etmedi. 

kayt dıtanya bakmıya başladı: "Ah .. 
şuna bir yanaşabilsem !,, derneğe kal
madan; hafif bir sesle seslenmez mi? 
"Nöbetçi 1 Nöbetçi 1,, "'Buyurunuz 
kinyaz hazretleri,, diye cevap ver
memle, ko§&rak pencereye yaklaş
mam ve bir sincap zıpkıyışiyle hiza
sına yükselerek iki elimle boynun
dan kavrayıp aşağı Çkmem bir oldu. 

- il! 
- Ellerim bana ihanet etmemiş-

lerdi, iki elimle tam boynuna asıla
bilmittim. Tepetaklak yere yuvarla
nınca sol yumruğumu .ağzına sok
tum. Gırtlağını koparmak istiyor
dum. Fakat bilmem nasıl oldu da ka
fasına iki yumruk indirmekle kal
dım. 

......................... 
BORSA 

19 EYLÜL PERŞEMBE 

PARALAR 
Aht lstJt 

Sterlin 618.- 622.-
Dolar 124.- 126.-
20 Fransız francı 165.- 168.-
20 Liret 188.- 192.-
20 Belçika franıı 81.- 82.-
20 Drahmi 23,- 24,-
20 tıviçro fr. 816,- 820.-
Florin 80,- 81.-
20 Çek Kuron 94.- 98.-
Avı11turya ıilinı 22.- 23-
Mark 38.- 40.-
Zloti 23.- 24.-
Penıo 23,- 24,50 
20 Ley 14.- ıs.-
Leva 23.- 24.-
20 Dinar S2.- 56.-
Yen 34.- 35.-
lıveç Karon 30,- 31.-
Altaı 934.- 945,-
Mecidiye 52,50 53.-
Banknot 233.- 235.-

ÇEKLER 

Pariı üzerine 
Inciliz lira11 
Dolar 
Liret 
Belıa 
Cenevre 
Leva 
Florin 
Çelroıolvak kuronu 
Avuıturya 

Pezeta 
Mark 
Zloti 
Penco 
Ley 
Dinar 
Yen 
Ceraovetı 
İsveç kurona 

ESHAM 

ltapu11 

12.06 
622.SO 

0,79,31,10 
9,74,40 
4,70,93 
2,45,10 

63,SO 
1,17,7S 

19,17 
4,20,S4 
5,80,25 
1,97,S3 
4,21.-
4 51.40 

63.77,55 
34,96.lS 

2.78.30 
10.QI 

3,12,33 

lı Banlra11 Mil- 93.-
" ., N. 9,70 
" ,, H. 9,7S 
Anadolu 3 60 23,80 

.. 3 100 40.-
Sirketılıayriye ıs.-
Tramvay 23.50 
Bomonti - Nektar 7,2S 
Terkoı 15,25 
Reji 2.25 
Allan Çimento 8,70 
Merkez Banka11 57 ,-
Omıanlı Banbıı 22,50 
Telefon 10,-
İttihat Deiirmencilik T. A. S. 7,75 
Sarlı: Detirmenleri 0,73 
Sark Merkez Eczanesi 4,10 

iSTiKRAZLAR 

Türk Borcu I 24,90 .. " II 22,90 
,, 

" III 23.20 
Erıanl 9!1.-
İstikrazı dahiU 95,-

TAHViLAT 
Rıhtun 10,50 

- • v •• 

- Kimbilir ne şiddetle vurmuşum 
ki bayılıverdi, tekrar zıpladım. Pen
cerenin kenarlarında kendimi tarta
rak odaya daldım. Ve çocuğu kapar 
kapmaz tekrar bahçeye atladım. Yer
de bir parıltı görür gibi oldum. Tu
haf ama, merak etmiştim. Bu gürül
tü arasında iğilip ona nasıl bakabil
diğime hala hayret ederim. 

- Neymiş o? 
- Bir hançer hatunum. Altın han-

çer.. Hani bir zamanlar size hediye 
etmiş olduğum hançer ki Kuşoğlanla 
Batır Han onun yüzünden gırtlak 
gırtlağa gelmişlerdi. 

[Arkası var] 

HAKYERLERi 
~ . ;;;ps:c 

Bir nuılcaled~n 
~ıkan dava 

Cumhuriyet gazetesinde "Huku
kun felsefesi şüphe ve zanna daya
nır mı?,. başlığı altında çıkan bir ya
zı mahkeme kararları hakkında yü
rütülmüt bir mütalea şeklinde görü
lerek, Matbuat kanununun 35 inci 
maddesine aykırı hareketten dolayı 
makaleyi yazan muharrir Sabiha Ze
keriya ile Cumhuriyet gazetesi me
sut müdürü aleyhine açılan davaya 
dün üçüncü cezada devam edildi. İd
dia makamında bulunan Feridun, da
v~ açılmasını icap eden makaleyi tef
rih ederek makale sahibi ile gazete 
mesut müdürünün Matbuat kanunu
nun 35 inci maddesine göre cezalan
d~rılmalannı istedi. Suçlulardan Sa
biha Zekeriyanın vekili Hamdi, mü
dafaasını yaparak, bu yazıda ilmi 
ve hukuki bir meselenin ele alınarak 
üzeriı:ıde. mütalea yürütüldüğünü, her 
han_gı bı~ w ?tahkeme branııdan bah
sed~lmedıgıni söyledi ve müekkili 
Sabıha Zekeriyanın beraatini istedi. 
Bundan sonra '\iğer vekil İrfan E
min müdafaasını yaptı. 

Sabiha Zekeriya da mablesinde 
mahkemenin şu veya bu kararına 
kendini bağlamaksızın genel tekilde 
bir hukuk tezini münakap ettiğini 
söylemiştir. 

Mahkeme, önümüzdeki cumartesi 
günü branm verecektir. 

• Kemal isminde bir zatın evde 
bulunmadığı bir sırada yazıhanesi • 
nin gözünü açarak 2350 lirasını, ya
nında hizmetçi Olarak çalıştığı Hils
niyenin 11 O lirasını, doktor Robert 
isminde birinin yazıhaneli gözünde 
bulunan 500 lirasını çalmaktan suç· 
lu Emine ile Emineye yol göstermek 
ve yaptığı hırsızlıklara da yardımı 
dokunmaktan suçlu Mehmedin duruş 
malarına dün ikinci cezada devam ~ 
dildi. 

Euıine, geçen celselerde, paralan 
çaldığını ve bir kısmı ile Mehmede 
at ve araba aldığını, sakladığı para
lardan üç yüz lirasnm ayak yolunda 
bulunduğunu itiraf etmi§ti. Dünkü 
celsede iddia makamı iddiasını yapa
rak, hizmetçi Emine ile, hırsızlık i
tinde kendiaine yardımı dokunan 
Mehmedin suçlan derecesine göre 
cezalandınlmaııru ve gl\}'ri mevkuf 
bulunan diğer ıuçlulardan Ahmedin 
beraatini istedi. Mahkeme, kararını 
vermek üzere duruşmayı başka gü
ne bıraktı. 

Anadolu I ve il 
.. III 

Anadolu Müme11il 

43,-
43,50 
44,30 

FAYDALI 
BiLGiLER 

BUGÜNKÜ 
PROGRAM 

lstanbul 
18.30: l>ans musikisi. 19.10: Hafif mu

siki. 19.45 : Ece caz. 20.15: Konferans. 
20.30: Stüdyo orkestrasL 21: Radyo caz 
ve tango orkeıtralarL 21.50: Macar halk 
havaları. Bayan Aleksandr Mayler ve or
keıtraSL 22.20: Pli.k neıriyatL 

Budapeşte 
18.20: Piyano birliiile flüt. 18.45: Spor. 

19: Sözler. 20.05: Çingene müzifi. 20.20: 
Sözler. 20.30: Bellini'nin "Puritaner., ope
rası. (Viyana'dan röle). 23: Duyumlar. 
23.20: Caz. 24.20: Çincene müzifi. 

BU kreş 
13-15: Plik ve duyumlar. 18: Rady9 

orkeıtra11. 19: Duyumlar. 19.15: Konse
rin ıüreii. 20: Sözler. 20.20: Plik. 21: 
Sözler. 21.15: Koro konıeri. 22.Jb: Du· 
yumlar. 22.45: Radyo ulon orkestrası. 
23.15: Yabancılara duyumlar. 24: (Saat 
2 ye kadar) Pli.k konseri. 

• NÔ BET Ç. 
ECZANELER 

Yemiıte Agop Minasyan. Alemdarda 
Übeyt. Lilelide Sıtlu. Küçükpazarda Ce
mil. Akaarayda Ziya Nuri. Karagiımruk
te Arif. Fenerde Emilyadi. Modada Fa
ik lıkender. Altıyolda Mahmut. Şehzade
bataıda l. Hakkı. Samatyada Teofiloı. Ba 
kırköyde l. Terziyan. Beşiktaşta Recep. 
Şehremininde Nazım. Hasköyde Yeni 
Türkiye. Kasunpaıada Yeni Turan. Ga -
latada Mahmudiye caddesinde Mişel Sof
ronyadiı. Taksimde Taksim. Kalyoncu· 
tu11uiunda Beyoğlu. Hamamda S. Baru
nakyan. Eyüpte Hikmet eczaneleri. 

• 
SiNEMALAR 
TiYATROLAR 

Tepebaşı Belediye Kıstık Tiyatro
su bu gece tam saat 21 de. 

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

Seniha Bedri. Müzik: Grieg. Balkan 
festivaline iştirak eden gruplar şere
fine. Biletler gişelerde satılmaktadır. 

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

• ipek: İspanyol Dansözll • 
• Yıldız ı Yatamak istiyoruz. Ben fahi-

1e miyim? 
• Alkasar : Markıeı: - .Mumyalar .Mü

zeıi. 

• Asri ı Ekmekçi Kadm - Petrol Mu
barebeıi, 

16 - Pet...,.,. l'ecel.rt - Macera
lar Kralı. 

• Oıküdar Hale : Yavrum. 
• Milli : Bitmemiı Senfoni - Milyon 

avcıları "Türkc;e". 
• Sümer: Daktilonun aşkL 
• Melelı:ı Her ıey senin için 
• Sarayı Inu.n kaçakçıları 

• L 1 M AN 
HAREKETLERl 

Buırün limanımıza gelecek vapurlar şun-
lardır : 

Saat 

16,15 Güzel Bandırma İzmitten 
17 Asya Mudanyadan 
17 Eıe lskenderiyeden 

• Bueün limanımızdan ayrılacak vapur-
lar ıunlardır : 

Saat 

9 Tayyar Mudanyaya 
9 Ayten lı:mite 

11 İnönü Merıine 

SOLDAN SAGA VE 'YUKAR.l>AN 
ASACil : 

1 - Tir (2). Büyük (3). 
2 - Çikolata yapılır (3). Nota (2) 
3 - Bir nevi kömür (3). Sayyad (4). 
4 - Çiinenir (3). Akan su (3). : 
S - Aiu "5,. 
6 - Teneffüs ettiiimlz ıe:v (4) 
7 - Kavuk yavruıu (6). Siyah (4) 
8 - Bir nevi içki (4) 
9 - Millet (4) Şart edatı (2) 
10 - Nota (2). Tasvir (5) 
11 - Diklı:at (5) İltifham (3) 

DUnkU bulmacamızın halli 
SOLDAN SAGA VB YUKARDAN 

ASAOT : 
1 - R&dJ'O 5. Kalem 5. 
2-Ada 3. Aı 2. Ta. 2. 
3 - Danimarka 9. 
4 - İmar 3. 1rk 3. 
s - Osmanlı 7. Do 2. 
7 - Kar 3. Araba 5. 
8 - Ask 4. Er 2. Di 2. 
9 - Ard 3. Adana 5. 

10-Et 2. Kombina 7. 
11-Mar 3. 

Karısını ebediyyen kaybettiği za
lnan Hulusi, etrafında her şeyin de
ğiştiğini görmüştü. Yer, gök, ağaç
lar ona birdenbire düşman kesildi
ler. Hatta, içinde Semahatle uzun 
yıllar bahtiyar yaşadığl bu köşk bile 
ona artık dost değildi. 

Her tarafta, daha büyümüş ve bo
plrnıı gibi gelen odalarda, hain bir 
sessizliğin gezindiği büyük bahçede, 
hatta bütün Çamlıcada Hullısi hep 
ölen sevgili karısının gölgesini görür 
gibi oluyordu. 
Artık Hulüsi dayanamadı ve Çam

bcadaki bu köşkü elden çıkardı, eş
yasiyle beraber sattı ve seyahate 
çıktı; bütün kış karlı dağlar aştı, 
mellıl, mahzun dolaştı. Fakat Sema
hatle bahtiyar yıllar geçirdiği İstan
buldan, hele Çamlıcadan uzaklaştık
ça yarasının genişlediğini, daha faz
la kanadığını duyuyordu. 

Seyahatten dönünce hemen Çamlı
caya gitmek, hiç olmazsa eski köş
künün etrafını tavaf etmek istedi. • 

Bir sonbahar aktamıydı. Işıklar 
kısalmış, ilk soğukların pençesi ha
vanın derinliklerinde sallanıyor, a
ğaçlar lacivert bir sisle buğulanı
yordu. 

İlkönce köşkün bahçe kapısı önün
de durdu. Parmaklık demirleri pas
lanmıştı. Bahçeye hiç bakan olma
mış: Yer yer yabani otlar ... Bozuk 
tarhlar .•• 

Bütün pancurları kapalı duran 
köşke de bir göz attı. İçinde insan 
var mı acaba? Sert bir gıcırtı ile açı
lan demir kapıyı itti. tç·erde çıt yok. 
Düşündü: 
- Eğer karşıma birisi çıkarsa 

kim olduğumu söylerim, köşkün es
Jd Nhibi olduğumu aıalatJnm, sonra 
burasını ziyaret etmek istediğimi 

bildiririm. 
Gözlerini önüne iğerek yürüdü. 

Uzun bir uykudan uyanmıt gibi ga
rip bir duygusu vardı. Hakikaten 
burası onun değil miydi artık? Se
mahatle bu bahçede yıllarca sevişen 
o değil mi? 

Yaklaşıyordu. 

Kadın dinliyordu. Fakat Hulusi 
anlattıkça, kadın, gayritabii bir he
yecanla sarsılmış görünüyor, gözle
rini açıyor ve kendini zaptetmek is
ter gibi yumruklarını sıkıyordu. 

Birdenbire kadının rengi kül gibi 
oldu. Göz kapakları çırpmıyordu. 

Erkek sordu: 
- Neniz var? 
Kadın kendini tophyarak: 
- Çok garip şey l dedi, sizin rc:

fikanız vefat ederken, ayni tarihte 
de benim kocam öldü. Kaptandı, her 
zaman beni seyahatlerine beraber 
götürürdü, o vakit ilk defa olaralr 
yalnız gitti ve bir daha dönmedi. 

Bir müddet gözlerini kapadı, güç
lükle nefes aldıktan sonra devam et• 
ti: 

- Ben de sizin gibi kocamla be
raber oturduğumuz evde - Cağa
loğlunda bir konak - yaşıyamaz ol
dum, orasını sattım, bu köşkü sizden 
alan tüccar da işleri fena gittiği için 
burasını olduğu gibi satıyormuş, kıt 
ortası ben aldım, bütütl şehirden u
zaklaşmak için hemen buraya taşın
dım. Bir hizmetçiyle beraber, tek 
başıma ya§ıyorum. Bakınız, eşyala
rınızın yerini bile değiştirmedim. 

Hava gittikçe kararıyordu. Otur
dular ve konuşmıya devam ettiler. 
İkisi de karanlığı tercih etmişlerdi. 

Belki ikisinde de şöyle bir hiı 
doğmıya ve yaşamıya başlamıştı : 
"Bu kadın o kadındır. Kaybettiğini 
buldu.,, - "İşte, kaybolmuştu ama 
geldi!,, 

Sanki aziz ölüler, ikisinin arasına 
en küçük bir hareketin bozacağı bir 
ağ örmüş gibiydi, bunu hissettikleri 
i~in kımıldamıyorlardı. 

Bakıştılar. 
Akşam karanlığında, ikisinin de 

gözlerinde garip talihlerinin yıldın 
gibi parlak noktalar vardı. Biribirle
rine ellerini uzattılar. 

Kadın mırıldandı: 

- Burası sizin eviniz .•. 
Ve bir ay sonra evlendiler. 
Hullısiı. ona: "Semahat,, ismini ver· 

mişti; kailın da ölen kocasının ismini 
H ullısiye-taktı: "İhsan,,. 

Kötkün etrafını dolaştı. Mutfak 
kapısı açıktı. Girdi içeriye. Kimseler •~!!!!!!!!!!!!!ı!!~~!!!!!!!'~!!!!ıi!!iii!~~~• 
yok. Taşlığı geçti. Sağda oturma o- Denı·z yolları 
dası hiç değiımemiş. İşte zavallı 
Semahat ekseriya şu koltukta otu- 1 Ş L E T M E S 1 
rurdu, çiçeklerini şu vazoya, kitap-
lannı şu rafın üstüne koyardı. Acenteleri: Karaköy KlSprtıbap 

Aman! O kim? Ptncerenin önün- Tel 42362 _ Sirkecl MUhllrdar-
de bir kadın duruyor. Dıtarıyı sey-
retttiği için arkası Hulusiye dönük- lllHıade Han. Tel z214o. llllU 

tü. İnce uzun gölgesi üstünde yalnız Trabzon yolu 
beyaz ensesi ve ak§Bmın tatlı ışıkla-
rile yaldızlanan aaçlanndan birkaç VATAN npuru 21 Eylül 
telin rengi görünüyordu. CUMAR TESl gün O aaat 20 de 

Hulusi, gayriihtiyari: (Semahat 1) Riseye kadar. "S697 ,, 7214 
diye mırıldandı. Kalbi göğsünün 
içinden fırtayıp gitmişti sanki; bari- Auvahk yolu 
kulide bazı vak'alar zuhur edecek- ' 
mit sanıyordu. MERSıN npuru 21 Eylül 
Kadın dönmüştü. Hulusi mahzun CUMARTESi rünü saat 17 de 

ve solgun bir güzel yüz karşısında Dıkili'ye kadar .. 5746 .. 
idi. Kadın onu görünce irkildi ve ba-
ğırdı: Mersin yolu 

- Ne istiyorsunuz? Kimsiniz? 
HulUsi elini uzattı: ÇANAKKALE vapuru 22 
- Korkmayınız ı dedi. EylGl PAZAR günü saat 10 da 
Ve kim olduğunu, niçin oraya Menine kadar .. 5747 .. 

geldiğini anlattı. • 
\EVKAF MUDIRIYETl iLANLARI 

Evkafa ait boş olup pazarlıkla kiraya verilecek olan 
mağaza, dükkan, apartman, ev, oda ve ardiyelerin bu
lundukları mevkilerle mahalle, sokak ve numaralarını 
gösterir listeleri Dördüncü Vakıf Han kapısının iç t~r~-
f mdaki camekan ile Eminönünde Valde kıraathanesının 
Eminönü tarafındaki camekanda ve Çemberlitaşta Ev
kaf dairesinde ve Beyoğlunda Ağacamii duvarındaki i
lan mahallinde asılıdır. Bu yerleri kiralamak istiyenlerin 
pazarlık günleri olan pazartesi, perşembe günleri , saat 
16 ya kadar Çenberlitaşta Evkaf Müdürlüğünde Vakıf 
Akarlar kalemine gelmeleri. (5769) 

ihracatçıların Nazarı dikkatine 
lstanbul Ticaret ve Sanayi odasından: 
ihraç olunan mallar için malın sevkinden evvel (Menşe şeha

detnamesi) alınması lazım gelcceğ ibir çok defalar ilan edilmiş
ken bazı kimseler malın sevkinden sonra (Menşe şehadetname -
si) talebile Odaya müracaat ediyorlar. Malın sevkinden sonra 
(Menşe şehadetnamesi) verilmiyeceği tekrar ilan olunur. 



c: 10 ==================================================TA N================================;::::========== 20-9-935 == 
Devlet Demiryolları ve Limanları itletme 

Umum idaresi ilaruan 
IST ANBUL BELEDiYESi iLANLARI 

Sakız kabağı 
Bakla 
Semizotu 
Ispanak 
Ayşe kadın ve baburye 
fasulyesi 
Bamya 
Lahna 
Kök kereviz 
Pir asa 
Enkinar (tane) 
Karni bahar 
Patlican (tane) 
Çah fasulyesi 
Pancar 
Bezelye 
Yer domatis 
Sırık ,, 
Dolmalık bibeı 
Ince biber 
Taze yaprak 
Sarımsak 
Havuç 
Maydanoz beş tanesi bir 
arada demet 
Tere otu ,, 
Taze soğan 
Yeşil salata {lOOadedi) 
Ebekümeci 
Limon (tane) 
Marul 
Nane (demet) 
Hıyar 

• .,. ... • • 
A. " .ı:: a • • ... .. . ö .c 

5000 
2000 

500 
4000 

6000 
800 

3000 
o 

1500 
5000 
5000 
12000 

o 
1000 
500 

3000 
o 

300 
o 

80 
20 

400 

200 
200 

200 
500 

o 
4000 
500 
200 
500 

:.; .. • 
:C 

::ı -.oe 
c .... 
" CQ 

8000 350 
3000 o 
1500 500 
6000 1250 

10000 500 
1500 150 
4000 200 
2000 o 
6000 500 
3000 1500 
1000 • o 
7000 2500 

o 200 
800 300 

o o 
o 500 

4000 o 
o 80 
o o 
o o 
o o 
o o 

500 130 
500 130 

o o 
o 150 
o o 

3000 o 
300 o 
150 o 
200 o 

~ 

1000 
500 
500 

1000 

1500 
400 
500 

o 
1200 

500 
150 

5000 
800 

1500 
100 
500 
100 

50 
20 
20 
25 
50 

200 
50 

100 
200 

o 
o 
o 
o 
o 

:-:: 
e •• 
~ 

N 

a 
::J 
c 
:ı • .= 

..2 • 
:i -= .. = 

200 3 
250 5 
150 5 

o s 

500 10 
100 10 
250 5 

o 10 
250 5 

1000 5 
250 15 

2500 2 
250 15 

o 3 
o 10 

700 5 
o 5 

100 10 
o 10 
o 15 
o 20 
o 10 

1000 3 
500 3 

o 1 
o 60 

100 10 
1500 3 

o 1 
o 5 
o 1 

Hastanelere lazım olan ve yokarda çeşidi beherinin muham • 
men bedeli yazılı bulunan sebze kapalı zarfla eksiltmeye konul -
muştur. Şartnamesi levazım müdürlüğünden parasız alınabilir. 
Eksiltme 27-9-935 cuma günü saat 16 da daimi encümende yapı -
lacaktır. Eksiltmeye girmek isteyenler 2490 N. 1ı arttırma ve ek
siltme kanununda yazılı vesika ve 5ll liralık muvakkat teminat 
makbuz veya mektubile teklü mektuplarını havi zarflarını yo -
karda yazılı günde saat 15 şe kadar daimi encümene vermelidir. 

(B.) (5520) 

Be§if bedeli Muvakkat 
teminat 

Silivriye tabi Ortaköy mektebi tamiri 948,37 72 
Kemerburgaz mektebi " 

422,39 32 
Jstanbul 25 inci mektep 

" 
979,12 72 

Beyoğlu 4 inci mektep " 992,29 75 
Jstanbul 7 e; ,, 

" 513 38 
A vcilar köyü ilk mektep " 

1325,80 100 
Beyoğlu 11 inci 

" " 
704,86 53 

Fatihte 56 
" 

,, 
" 

750,14 56 
Eyüpda küçük köy 

" " 
915,94 69 

Yokarda isimleri keşif bedelleri ve muvakkat teminati yazılı 
olan mektepler tamir et irilmek üzere ayn ayn açık eksiltmeye 
konulmuştur. Şartnamesi levazım müdürlüğünde görülür. Ek -
siltmeye girmek isteyenler 2490 N. 1ı arttırma ve eksiltme kanu
nunda yazılı vesika ve Nafia müdürlüğünden alacaktan vesika 
ile ve hizalarinda gösterilen muvakkat teminat makıbuz veya 
mektubile beraber 30-9-935 pazartesi günü saat 15 da daimi en -
cümende bulunmalıdır. (1) (5601) 

150 tane ufak boy sıra 
150 " büyük ,, " 

Muvakkat teminati 117 lira 

400 ,, orta ,, ,, ,, ,, 156 ; , 

Şile, Yalova, Çatalca ve Silivri kazaları köymektepleri için 
yaptırılacak olan yokarda boyları ve miktarı yazılı bulunan sıra
lar iki kısma ayrılarak ayn ayn açık eksiltmeye konulmuştur. 
Bir sıranın muhammen bedeli 520 kuruştur. Şartnamesi levazım 
müdürlüğünde görülür eksiltmeye girmek isteyenler 2490 N. lı 
arttırma ve eksiltme kanunda yazılı vesika ve hizalarında göste
rilen muvakkat teminat makbuz veya mektubile beraber 7-10-935 
pazartesi günü saat 15 de daimi encümende bulunmalıdır. 

(l) (5758) 

Tahminen 130 forma ve 600 cilt olan 934 senesi hususi idare
ler müşterek bütçeleri bastırılması açık eksiltmeye konulmuştur. 
Beher formasına 25 lira bedel tahmin olunmuştur. Şartnamesi 
levazım müdürlüğünde görülür eksiltmeye girmek isteyenler 
2490 N. h arttırma ve eksiltme kanununda yazılı vesika ve 244 
liralık muvakkat teminat makbuz veya mektubile beraber 
7-10-935 pazartesi günü saat 15 de daimi encümende bulunma -
lıdır. (B.) (5767) 

Cerrahpaşa hastanesi için lüzumu olan 27000 metro Türk ko
deksi gaz idrofil ile 4000 metr-0 tarlatan açık eksiltmeye konul -
muştur. Bunlarin hepsine 2900 lira değer biçilmiştir. Şartnamesi 
levazım müdürlüğünde görülür eksiltmeye girmek isteyenler 
2490 N. lı arttırma ve eksiltme kanunda yazılı vesika ve 217 lira 
50 kuruşluk muvakkat güven ma~b!'1z v~ra mektubile beraber 
4.9.935 cuma günü saat 15 de daımı encumende bulunmalıdır. 

(B.) (5765) 

Keşif bedeli 20214 lira 70 kuruş olan Karaaiac; müesseaatı 
mezbaha avlusunda Y.aptınlacak harçlı park~ kaldırım kapalı 
zarfla eksiltmeye konilmuştur. Şartname keşıf evraıtı ve pro -
jesi 101 kuruş bedelle levazım müdürlüğünden alınır. Eksiltme 
7-10-935 Pazartesi günü saat 16 da daimi encümende yapılac~k
dır. Eksiltmeye girmek isteyenler 2490 No .lı arttınna ve ek~ılt
me kanununda yazılı vesika ve 1516 liralık muvakkat t~mı~.at 
makbuz veya mektubile teklif mektublannı ve Fen lşl.erı Mu -
dürlüğünden alacaktan ehliyeti fenniye vesikasını havı zarfla -

• A •• 

• 
ancak H IVEA ile duyulur. Gune• 

banyosundan eveı vücudünü bol Nivea 

le remi weyil N İVEA 1!i! ile iyice 

uv ı Böylece &Üne,1en yanmak tehlikesi 

// ,,?, kalkar, cildine &•Pta uyandıran bir ıüzellik 
~- ?" ıelir. Fa!<at hİcb0ır zaman ıslak vücutıe 

cüne, Danyosu yapma ve kuvvetli 

ıünef altında NiVEA masajını 
icap ettikçe tekrarla! 

lstanbul ithalat gümrüğü 
pirektörlüğünden: 
J\\üdürlüğümüzce olbaptaki keşif defterleri muci

bince muhtelif boyda 1 1 aded dosya dolabı yaptırılacak
dır. 

Bu iş 330 lira bedel keşifli olub münakasa ve ihalat 
kanununun 46 ıncı maddesinin A fıkrasına tevfikan pa
zarlıkla yaptırılacağmdan taliplerin vesaik ve otuz 
lira teminat akçesini hamilen 26 Eylül 935 tarihine te
sadüf eden perşembe günü saat 14 de İstanbul İthalat 
Gümrüğünde müteşekkil satınalma komisyonuna mü
racaatları. (5500) 1001 

Türk Hava Kurumu 
Direktörlüğünden: 

Piyango 

Yirminci Tertip için 15 O bin el 1 O bin duvar planı ile 
1 O bin duvar afişi bastırılacaktır. Açık eksiltme ile 
20-9-935 cuma günü saat 15 de münakasa ve ihalei 
kat'iyesi yapılacaktır. İstekli olanlar Piyango Direk
törlüğü muhasebesinde şartnamesini her gün görebi
lirler. (5654) 7178 

istanbul 4 üncü icra memurlu§undan: 

Emniyet Sandığı 
N amma birinci derecede ipotekli olup yeminli üç ehli 
vukw.f tarafından tamamına 2265 lira kıymet takdir e
dilen Üsküdarda İhsaniye mahallesinde Sultaniye so
kağında eski 15, 17 yeni 23, 25 No. lu bahçeli iki hane 
açık artırmaya vazedilmiş olduğundan 4-11-935 tarihi
ne müsadif pazartesi günü saat 14 ten 1'6 ya kadar dai
rede birinci artırması icra edilecektir. Artıı:ma bedeli 
kıymeti muhammenenin % 7 5 ni bulduğu takdirde müş 
terisi üzerinde bırakılacaktır. Aksi takdirde en son artı
ranın taahhüdü baki kalmak üzere artırma 15 gün müd
detle temdit edilerek 19-11-935 tarihine müsadif salı gü 
nü saat 14 ten 16 ya kadar keza dairemizde yapılacak 
ikinci açık artırmasında artırma bedeli kıymeti muham
menenin o/o 7 S ni bulmadığı takdirde satış 2280 No. lu 
kanun ahkamına tevfikan geri bırakılır. Satış peşindir. 
Artırmaya iştirak etmek istiyenlerin kıymeti muham
menenin % 7,5 nisbetinde pey akçesi veya milli bir ban
kanın teminat mektubunu hamil bulunmaları lazımdır. 
Hakları tapu sicilli ile sabit olmıyan ipotekli alacaklar
da diğer alakadaranın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu 
hklarını ve hususile faiz ve masrafa dair olan iddialarını 
evrakı müsbiteleri ile birlikte ilan tarihinden itibaren ni
hayet 20 gün zarfında birlikte dairemize bildirmeleri la
zımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicilli ile sabit olmı
yanlar satış'bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Mü 
terakim vergi, tenviriye, tanzifiyeden mütevellit beledi
ye rüsumu ve vakıf icaresi bedeli müzayededen tenzil o
lımur. Daha fazla malumat almak istiyenler 17-10-935 
tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede a
çık bulundurulacak artırma şartnamesile 934-3845 No. 
Iu dosyaya müracaatla mezkur dosyada mevcut vesaiki 
görebilecekleri olan olunur. ( 5 7 43) 

SON ICAOLARIN EN HEVECANLISI : 

L. T. Pi VER' in 
TALKSIZ 

MATITE 
GÜZELLiK PUORASI 

MA ı ı rf. nın ycdı 
vasfı ı 

1 · Kat'ı surette talk· 
sız dır • bu ıııe her 
ıaınan aranılan lıkat 

ender elde edl· 
len renç çehrelerın 
matlıtını ve kıdile 
manıar .. ını te'mın 
eder. 
2· Cilde yapıfmaz ve 
pllkalar vııcude retırmeı : b6o 
tıın çeh~ uıerınde aynı kalın 
lıktı iltısak eder. Ne bır yerinde 
bir kabartı. ne bir yerinde bır 
eksiklik rörursunüı 
3· El ile dokunuldukdı his· 
aedllmez : çünkü, en son 
baddına kadar ince elenmiJtır. 

4· Y11le'fevkali· 
de iltisak kabl· 
llyetı olması ıpor· 
cuların pudrası olma· 
sını mucib olmuştur. 
Yuıunüıden sabah 
hafıf bır ponpon 
oaleden sonra da 
yınt hafıf bir ponpon 
,eçiriniı ı işte bil· 

tün bir rıınun tuvalet\ •..• 
5· Tamamen mutedR cisim· 
!erden murekkeptıt ve her cilde 
elverışlidır. 

6· Glzll ve hoı kokusu 
sızın nıiıntthabınız olan koku· 
nuıla ıhenklı ~urette bırleşecek 
ve onu kapıtmıyıcaktır. 

7· Ahı muhtelit rengi vardır. 

Parfomari L. T. P 1 VER A. Ş •• Is tan bu 1 Şubesi 
1 il Ahmet Ber sokak No. 56 . T eleton : 43044 

Sivasta inşa Edilecek Cer 
Atelyeleri Eksiltmesi 

Sivasta yeni kurulacak olan cer atelyelerinin bütün 
müştemilatile birlikde inşası kapalı zarf usulile eksilt
meye konmuşdur. 

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

2 - Bu iş için isteklilere verilecek evrak şunlardır. 
a) Eksiltme şartnamesi. 
b) İnşaat avan projeler 
c) Fenni şartnameler, 
d) Umumi şartname, 
e) Keşif hulasası, 
f) Mukavele projesi, 
g) Vahidi kıyasi fiat cedve.u. 
İstekliler bu işe aid evrak ve projeleri (50) lira mu

kabilinde Devlet Demiryollarının Ankara ve Haydarpa
şa veznelerinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 16-10-935 tarihine gelen perşembe 
günü saat 15 de Ankarada Devlet Demiryolları Umum 
Müdürlük binasında toplanacak merkez birinci Komis
yonca yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin aşağıda 
yazılı teminat ve vesaiki aynı gün saat 14 te kadar Ko
misyon Reisliğine vermiş olmaları lazımdır. 

a) 2490 No. lu kanunun 16 ve 17 inci maddelerine 
uygun 55165 lira 66 kuruşluk muvakkat teminat. 

b) Bu kanunun tayin ettiği ve şartnamede yazılı 
vesikalar, 

c) Bu kanunun 4 üncü maddesi mucibince bu eksilt
meye girmeğe kanuni bir mani bulunmadığına dair 
imzaları tahtında bir mektub. 

d) Nafıa Bakanlığından musaddak ehliyet vesikasr, 
5 - Teklif mektubları ihale günü saat 14 de kadar 

makbuz mukabilinde Komisyon Reisliğine verilecekdir. 
Posta ile gönderilecek teklif mektublannın iadeli teah· 
hütlü olması ve nihayet bu saata kadar Komisyona 
gelmiş bulunması lazımdır. 

6 - Bu iş hakkında fazla malumat almak isteyenle
rin Ankarada D. D. Yollan Birinci D.ıire Müdürlüğüne 
müracaat etmeleri. (2382) (5174) 6703 

Muhammen bedel, isim ve eksiltme günleri 
yazılı malzeme tayin edilen günlerde saat 
Ankarada İdare binasında kapalı zarf usulü 
alınacak dır. 

aşağıda 
15,30 da 
ile satın 

Bu işlere girmek isteyenlerin aşada yazzlr muvak· 
kat teminatlar ile kanunun tayin ettiği vesikaları, kanu· 
nun 4 üncü maddesi mucibince işe girmeğe kanuni ma
nileri bulunmadığına dair beyanname ve tekliflerini 
eksiltme günleri saat 14,30 da kadar Komisyon Reisli
ğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dai· 
resinden ve Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Müdürlü
ğünden dağıtılmakdadır. ( 5 5 7 8) 

Malzeme Muhammen 
bedel 

1 - Perçin çivileri 16100 

2 - Vida, civata ve somunlar 16673 

3 - Ağaç vidası, rondela 4590 
ve gupilyalar 

4 - Cebire ve travers 4747 
bulonları 

5 - Yaylı halkalar 1629 
7073 

Muvakkat 
teminat 

Eksiltme 
günü 

Lira 1207,50 Lira 14-10-1935 
Pazartesi 

,, 1250 " 15-10-1935 
Salı 

•• 344,25 " 16-10-1935 
Çarıamba .. 356 " 17-10-1935 
Perıemb 

" 
122 ,, 18-10-1935 

Cuma 

Muhammen bedeli 23.100 lira olan cebire, selet ve 
ş0minman takozu 6 ikinciteşrin 1935 çarşamba günü sa
atl 5,30da kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında 
satın alınacaktır. Bu işe girmek istiyenlerin 17 32,50 li
ralık muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesika
ları, kanunun 4 cü maddesi mucibince işe girmeğe ka
nuni manileri bulunmadığına dair beyanname ve teklif
lerini ayni gün saat 14,30 a kadar komisyon reisliğine 
vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme daire
sinden ve Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk müdürlüğün 
den dağıtılmaktadır. ( 5 4 9 5) 

lstanbul Sıhhi Müesseseler 
Arttırma ve Eksiltme Komisyonu 
Reisliğinden: 
Tıp Talebe yurdu hademeleri için mevcut nümune •e 

şartnamesine göre 91 takım elbise açık eksiltme suretile 
yaptırılacaktır. 

1 - Eksiltme: 9-10-935 çarşamba günü saat 14,30 
da Cağaloğlunda Sağlık Müdürlüğü binasındaki komis
yonda yapılacaktır. 
· 2 -Tahmini fiyat: Bir takımı 11 liradır. 

3 - Muvakkat teminat: 7 5 lira 07 kuruştur. 
4 - Nümune ve şartnamesi yurtta görülebilir. 
5 - İsteklilerin cari seneye ait Ticaret odası vesikası 

göstermeleri şarttır. 
6 - İsteklilerin bu işe yeter makbuz veya banka mek . . \ 
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lstanbul Komutanlığı 
Satanalma Komisyonu 

ilanları 

İstanbul Komutanlığı 
birlikleri ihtiyacı için 7 bin 
kilo sade yağı 26 Eylül 935 
Perşembe günü saat 11 de 
açık eksiltme ile alınacak

tır. Beher kilosunun tah
min bedeli 71 kuruş olup 
ilk teminatı 3 7 3 liradır. 
Sartnamesi her gün komis
yonda görülebilir. İstekli
lerin ilk teminatı mektup 
veya makbuzlariyle birlik
te vakti muayyeninde Fın
dıklıda satınalma komisyo
nuna gelmeleri. ( 5451) 

6969 

* :f. * 
Gümüşsuyu hastanesi ih-

tiyacı olup tahmin edilen 
bedeli 4840 dört bin sekiz 
yüz kırk lira olan Rontken 
makinesi tamiri için malze
me ve tamiriyesi açık eksilt
meye konulmuştur. İhalesi 
9 Birinciteşrin 935 çarşam
ba günü saat 16,30 dadrr. 
Şartnamesi Fındıklıda Sa
tmalma komisyonunda gö -
riilebilir. Eksiltmeye gire
ceklerin 363 üç yüz altmış 
üç liralık ilk teminat mak
buzlarile birlikte vaktinden 
evvel komisyonda hazır bu
lunmaları. (5705) 

* ... * 
Ordu Sıhhiye ihtiyacı o

lup tahmin edilen bedeli 
4 3 O dört yüz otuz lira olan 
Rontken kağıdı filimleri a
çık eksiltme ile alınacaktır. 
İhalesi 9 birinci teşrin 9 3 5 
çarşamba günü saat 15 te
dir. Eksiltmeye girecekle -
rin 3 3 otuz üç liralık ilk te
minat makbuzlarile birlikt~ 
vaktinden evvel Satınalma 
komisyonunda hazır bulun
maları. (5698) 

Ordu Sıhhiye ihtiyacı o-
1 up tahmin edilen bedeli 
4630 dört bin altı yüz otuz 
lira olan 3 ka 1 :-m pansuman 
malzemesi açık eksiltme ile 
satın alınacaktır. İhalesi 9 
Birinci teşrin 9 3 5 çarşamba 
giinü saat 14,30 dadır. Ek
~i1tmeye gireceklerin 348 
üç yüz kırk sekiz liralık ilk 
teminat makbuzlarile birlik 
te vaktinden evvel Satınal
n 3 komisyonunda hazır bu
lunmaları. ( 1 O 8) ( 5 6 9 9 ) 

••* 
Ordu Sıhhiye ihtiyacı o-

hıp tahmin edilen bedeli 
2000 iki bin lira olan Ront
ken filimi açık eksiltmeye 
konulmuştur. İhale.si 9 Bi
rinciteşrin 935 çarşamba 
günü saat 14tedir. Eksilt
meye gireceklerin 15 O yüz 
elli liralık ilk teminat mak -
buzlarile birlikte vaktinden 
evvel Satınalma komisyo -
nunda hazır bulunmaları. 

(5702) 

* * * 
Ordu Sıhhiye ihtiyacı o-

lup tahmin edilen bedeli 
3 4 2 8 üç bin dört yüz yirmi 
sekiz lira olan 1 8 kalem is
penciyariye ve timariye a
çık eksiltme ile satın alına
caktır. İhalesi 9 Birinciteş -
rin 935 çarşamba günü sa
at 15,30 dadır. Şartnamesi 
Fındıklıda Satınalma komis 
yonunda görülebilir. Eksilt 
nu:ye gireceklerin 258 iki 
yiiz elli sekiz liralık ilk te -
minat rnakbuzlarile birlikte 
vaktinden evvel komisyon
da hazır bulunmaları. 

(107) (5703) 

* * * 
Ankara hastanesi ihtiya

cı olup tahmin edilen bedeli 
854 sekiz yüz elli dört lira 

İstanbul Harici Askeri Kıtaatı ilanları 

Cinsi 
Saati İhale tarihi Günü 

İstanbul Gayri mübadiller Komisyonundan: Miktarı Tahmin İlk te-
Kilo Fiyatı minatı 

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

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

* ~ * 
de teminat ve teklif mektub 
lannı ihale saa tmdan bir 
saat evvel Ankarada M. M. 
V. Satınalma Komisyonu
na vermeleri. ( 2 5 6) 

(5605) 7096 

* * * 
Kırklarelinde Trakya 

D. No. 

1965 

2006 

2010/ 1 

1 2179 

2427 

1 3026 

1 

3088 

3728 

3764 

13896 

1 4017 

Semti ve mahallesi 

Heybeliada 

Hasköy Ahmet ' elebı 

Kurtuluş 

Aksaray Yenikapı Katip 

Kasım 

Kurtuluş 

Fener Abdi Subaşı 

Sokağı 

Set 

Cami altı 

E. Ayazma ve Papaya

ni Y. Lokmacı ve Rem

zi baba 

Çeşme 

Saka 

Petro kapısı 

Emlak No. 

20 ita 23 

E. 7. Y. 45 
• 

8-10-9 

E. 28 Y. 30 

E .3 Y. 16 

14 

Beyoğlu Hüsevin ;ığa Çaylak ve Canbaz E. 14 • 16 - 18 

- 20 - 37 Y. 20 • 

22 - 24 • 26 • 51 

Kumkapı Şeyh Ferhat E. Musalla Y. Hayriye 

tüccarı 

İstanbul Silivri Kapı dışın- Şehitler mez~rlığı ke

da Çiftlik mülhakatından narında 

Mevlevihane kapısı dısında 

Arnavutköy Levent çiftliği Anbarlı dere cad. 

Yeniköy Güzelce Ali paşa Bağlar mevkii 

E. 53 Y. 57 

8 

E. 28 

94 

Süloğlu k ı t ' a s ı ıçın 
127500 kilo sığır eti alma
cakdır. Tahmin edilen be
deli 388 7 5 liradır. Eksilt
me 24-9-935 salı gunu 
saat 16 da Edirnede G. HD. 
Tugayı Satınalma komis
yonu binasında olacakdır. 
Muvakkat teminatı 2466 
lıradır. Eksiltme kapalı 
zarfla olacakdır. Şartname 
si her gün komisyonda 
görülür. Teklif mektubları 
ve icabeden vesaik eksiltme 
saatinden bir saat evvel ko
misyona verilmiş olacakdır. 

mahsulatından 900 ton un 
kapalı zarfla ihalesi 2 3 Ey
lül 935 pazartesi günü ya
pılacaktır. Eksiltmeye gir
mek isteyenler ihale gunu 
teklif mektuplarını saat 15 
e kadar Komisyon Reisine 
vermeleri ve saat 1 6 da ko
misyonda bulunmalıdır. 
Beher kilo un fiatı 1 1 ku
ruş 45 Santim tahmin edil
miştir. İlk teminat parası 
6403 liradır. Şartnamesi 
Kırklerli Satınalma Ko
misyonunda her gün göre
bilirler. ( 2 2 1 ) ( 5 3 7 7 ) 

14041 • Çengelköy Çengelköy cad. E. 71 Y. 52 

Edirne Kıt'ası için 98600 
kilo sığır eti alınacakclır. 
Tahmın edilen bedeli 
2 7 6 O 8 liradır. Eksiltme 
24-9-935 salı günü saat 16 
da Edirnede G. HD. Tuğa
yı Satmalma Komisyonu 
binasında olacakdır. Mu
vakkat teminatı 2071 lira
dır. Eksiltme kapalı zarfla 
olacak dır. Şartnamesi her 
gün komisyonda görülür. 
Teklif mektubları ve icabe
den vesaik eksiltme saatin
den bir saat evvel komis
yona verilmiş ol::\cakdır. 
(237) . (5460) 6970 

*** 
Pınar Hisar Hayvanları-

nın senelik ihtiyacı olan 
18620 liralık arpası evsafı 
değişerek kapalı zarfla ek
siltmeye konulmuştur. İlk 
pey 1396 liradır. Vize kıt'a 
tının 9000 liralık sade yağı 
kapalı zarfla eksiltmeye ko 
nulmuştur. tık pey 67 3 li
radır. 

6886 

* ~ ~ 

İzmir Müstahkem Mev
ki Komutanlığının 45260 
lira bedel keşifli muhabere 
şebekesi kapalı zarf usu
liyle münakasaya konul
muştur. İhalesi 27-9-935 
cuma günü saat 16,30 da 
İzmirde kışlada Müstah
kem mevki Satınalma ko
misyonunda yapılacaktır. 
Şartname keşif name şekil 
ve resimleri her gün komis
yonda görülebilir. Temi
natı muvakkate akçesi 
3394 lira 50 kuruştur. İs
teklilerin Ticaret Odasına 
kayıtlı olduklarına dair ve

14300 

4366 

4375 

4423 

1 

4545 

1 1 

.5080 

I · 
1 5092 

5373 

5854 

6079 
6083 

6089 

6113 sika göstermek mecburi
yetindedirler. Münakasası- ı 
na-iştirak edecekler 2490 , 

1 

6334 

sayılı kanunun 2 ve 3 6571 

maddelerinde ve şartname
sinde yazılı vesikalarla tek
lif mektup1arını ihale saa
tinden bir saat evvel Ko-

. 6572 

Üsküdar Pazarbaşı 

Kumkapı Bayram çavuş 

Yeşilköy Şevketiye 

Çengelköy 

İstinye Güzelce Ali pa~a 

Üsküdar Yenimahalle 

Kuruçeşme 

Arnavutköy 

Edirnekapt Çakırağa 

Büyükçarşı 

Büyükçarşı 

Gafat;ı Yenicami 

Kurtuluş 

Fatih Altı Bohça 

Beyoğ1u Hüseyin ağa 

Yeşilköy Ümraniye 

Çengelköy 

.. 

Topral 

İskele 

E. 34 Y. 

40/ l - 40/ 2 

E. ve Y. 20 

E. Ayazma )', .Vıruı ve 

Kalemkar 6 

Abdi oğlu E. 25 • 27 

Y. 33 • 35 

E. Üçyol Y. Ermeni 

bostanı 

E. Papas Y. Selamet 

İncirli kuyu cad. 

Anbarlıdere cad. 

Hançerli kilise 

Bitpazarı 

Basmacılar 

18 

E. 54 Y. 60 

E. 8-8 Mü Y. 

2-1 / 1-119 

E. 42 Y. 7 

9 

E. 65 • 67 Y. 

17~ 

E V " Y. 41 

E. Haci Foti Y. Ali 

Yazıcı ve Fermeneciler 
cad. E. ve Y. 9-11-84 
E. Çarkişi Y. Çakmak E. 8 Y.10 
E. Akarca Y. Akağlar E. 20 Y.71 

Kadı çeıme 

Mumhane 

E. Bostan Y. Kalaycı 

Kuleli cad. 

Kuleli cad 

E. 20 Y. 20/2 
harita 3 

E. 29 Y. 21 

E. 106 Mü. 

E. 73 Y. 50 

E. 75 Y. 48 

E. 72-77 Y. 

Cinci ve hissesi Hisseye göre 
muhammAn K . 

Bes kıt'a ccman 717. 7 5 

metre arsanın tamamı 

Ahşap hanenin tamamr 

Ahşap hane ve dükka

nın 1-5 his. 

24.05 metre arsanın ta-

mamı 

68,50 metre arsanın ta· 

mamı 

11,50 metre arsanın ta· 

mamı • 
102.50 metre 

1-6 hissesi 

arsanın 
• 

Ahşap baraka ve bah

çenin 1-2 his. 

434 T .L . 

107 

2 1 o ,. 

7 5 ,, 

68 •• 

23 .. 

70 .. 

150 " 

367 5 metre tarlanrn ta. 300 

104 728 metre tarla-

nın T. 
27008 metre tarlanın 

1-2 his. 

Beden dıvarları olan 

çatısız mağazanın 1-2 

his. 

Ahşap iki hane ve bah

çenin Ta. 

Kagir dükkanın 12-40 

his. 

54 metre arsanın ta. 

115 metre arsanın ta. 

918,50 metre tarlanın 

4-5 his. 

Bahçeli ahşap hane -

nin 3-20 his. 

İçinde barakası olan 

22505 metre 

45595 metre tarlanın 

1-6 his. 

31 metre arsanın 2-3 

his. 
Altında bodrumu olan 

5236 " 

375 " 

517 " 

830 ,, 

300 ., 

54 .. 

68 " 

75 •• 

150 .. 

1130 " 

385 " 

154 " 

kagir dükkanın 1-4 his. 345 ,, 

Kagir dükkanın ta. 150 ,, 

Kagir üç diikkanın 

1-8 his. 

17 metre arsanın ta. 
Bahçeli ahşap hanenin 

165-240 his. 

125 " 

17 " 

455 " 

634,26 metre arsanın ta. 1266 ,. 

Bahçeli ahşap hanenin 
2-3 his. 

107 metre arsanın ta. 

Beden duvarları olan 
çatısız mağazanın 1-2 
his. 

Beden duvarlan o1an 

çatısız mağazanın 1-2 
his. 

Beden duvarları olan 

123 " 

214 " 

472 .. 

450 " 

i 

Pınar hisarın 6 3 7 5 liralık 
sade yağı ilk 63 7 ve Alpul
lunun 8250 liralık sade ya
ğı ilk pey 618 liradır. Hep
sinin ihalesi 30 Eylül 935 
pazartesi saat 16, 17 dedir. 
isteklilerin Vize Satmalma 
Komisyonuna g-elmeleri. 
(246) (5545) 7094 

misyona vermiş bulunacak- 6573 .. " 
lardır. (232) (5434 ) i 1 46 çatısız mağazanın 1-2 

35 
his. 535 ,, 

••• 
30000 metre keten kanat 

bezi ile 70000 metre tırtıl
lı kanat şeridi kapalı zarfla 
eksiltmeye konmuşdur. 
Hepsinin biçilen bedeli 
49950 liradır. İlk inanç pa
rası da 3747 liradır. İhalesi 
9-10-935 çarşamba günü 
saat 15 dedir. Şartnamesi 
2 5 O kuruş karşılığında her 
gün Komisyondan alınabi
lir. Eksiltmeye girecekle
rin 2490 sayılı kanunun 
2 ve 3 üncü maddelerinde 
istenilen belgelerle birlik-

olan sandalya ve masa açık 
eksiltme ile satın alınacak
tır. İhalesi 9 Birinciteşrin 
935 çarşamba günü saat 16 
dadır. Şartnamesi Fındıkh
da Satınalma komisyonun
da görülebilir. Eksilt.meye 
gireceklerin 6 5 altmış be~ 
Jiralık ilk teminat makbuz
larile birlikte vaktinden ev
vel komisyonda hazır bul un 
malan. ( 5 704) 

* * • 69 ı ı 6574 ,, ,, E. 79 Y. 44 Beden duvarları olan 
ç-atısız mağazanın 1-2 

Erzincan kıt'a ve mües- / his. 230 tı 
sesesi icin 540000 kilo Un 

' Yukarda evsafı yazılı gayrimenkuller on gün müddetle pazarlıkla aatı§<l çıkarılmııtır. İhaleleri 2-10-935 tıırihi 
kapalı eksiltmeye konul- ne tesadüf eden çarşamba günü saat on dörtte olup her gün satıılan yapı hr. Satıf münhasıran gayrimübadil 
muştur. Muhammen bedeli 1 bonosiledir. 
7 O 2 O O lira dır. Muvakkat te • ~~~iii!i!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!i!!!!!!!!!!!!!!!_ii!!ııı!!!!!!!i!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!i!!!!!~!!i!!!!i!'!!ı!!!!~i!!!!!!!!!!!!!!~!!!ii!!!!!!!!!!i!i!!!!~~~~~~!!!!!!i!!~ • 

minatı 5262 liradır. Sart-
namesi 3 5 1 kuruş karşıhP'ın 
da Erzincanda Tümen Sa
tmalma Komisyonundan 
verilir. !halesi 26 Eylül 935 
perşembe günü saat 15 te
dir. Sartnamenin 4 i.lncü 
maddesi mucibince istekli
ler teklif mektublarını ar
tırma eksiltme kanununun 
32, 33, 34 üncü maddeleri 
ahkamına tevfikan tanzim 
edilerek ihale gününden ev 
veline kadar Erzincanda 
Tümen Satınalma Komis
yonuna vereceklerdir. 
(234) (5462) 6973 

* * 
Bir metresine biçilen e

der 2 5 kuru,~ olan ve 21-8 .. 
935 günü istekliler tarafın
dan verilen fiyat pahalı gö
rülen 500 bin metre çama-

şırlık bez yeniden kapalı 

zarfla eksiltmeye konulmuş 
tur. İhalesi 8-10-9 3 5 salı 
günü saat 11 dedir. İlk i
nanç parası 7500 liradır. 

Şar.tnamesi 625 kuruşa M. 
M. V. Satmalma komisyo
nundan verilir. İlk inanç 
parası mektup veya mak -
buzlarile 2490 sayılı kanu
nun Z ve 3 üncü maddelerin 
de yazılı belgelerle birlikte 
teklif mektuplarını ihale sa
atinden bir saat evvel An -
karada M. M. V. Satınalma 
komisyonuna vermeleri. 

(267) (5720) 
• • • 

141800 kilo Bulgur ka
palı zarf usulile eksiltmesi 

7-10-935 pazartesi günü sa 
at 16 da İzmirde Kışlada 
1\ılüstahkem mevki Satına!-
ma komisyonunda yapıla
caktır. Beher kilo bulgur i
çin 11 kuruş fiyat tahmin 
edilmi~tir. Teminatı muvak 
kate akçesi 1169 lira 85 ku-
ruştur. Şartnamesi her gün 
komisyonda görülebilir. Ek 
siltmeye girecekler 2490 
sayılı kanunun 2 ve 3 mad~ 
deler'nde ve şartnamesind'! 
yazılı vesikalarla teminatı 
muvakkate makbuzlarını ve 
mühürlü teklif mektupları
nı iha 1.e saatinden en az bir 
saat evvel komisyona ver -
miş bulunacaklardır. 

(274) (5748) 

İstanbul asliye mahkemesi birinci 
hukuk daire;;inden: 

Osmanlı bankası tarafından Ciala -
tada Yenicamide 6 numarada A. D. 
Vlahyoti aleyhine ikame olunan ve 
3280 lira 54 kuruşun tahsili talebine 
mütedair bulunan davadan dolayı 

tebliği muktezi dava arzuhali miid
deaaleyhin ıkametgahı hazırının meç 
hul olduğu ~erhile iade eılilıncsı üze
rine mezklır arzuhalin hukuk usulü 
muhakemeleri kanununun 141 ind 
maddesine tevfikan 15 gün :nüddetk 
ilanen tebliğine muhakemenin de 25-
11-935 pazartesi günü saca 14 te ya
pılmasına karar verilmiş olduğun • 
dan mumaileyhin müddeti mezktire 
zarfında itiraz etmediği ve tayin olu-

nan günde dahi gelmediği ve yahutta 
bir vekil göndermediği takdirde hak
kındaki muhakemeye gıyaben bakıla
cağı divanhaneye talik olunan arzuhal 
sureti ve davetiyenin tebliği makamı
na kaim olmak üzere ilan olunur. 
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Grip, nezle, başağrısından kurtulmak istersen Si iRO EC 
iN Ti kullan, Salih Necati Eczanesi g 

11aııı11111ıı•ııııaı111mıı11111111mıı11111111•1111•ııı11111111•111ı•ıııııııır.•11ııııııııııııı111ııııııı' Silifke Jandarma Okulu Satınalma 
Komisyonu Başkanlığından: : P r zı: : 
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Hükumetin ve dört Milli 
Bankanın 1,000,000 lira ile 
Sermayesine iştirak etttiği 

I' 

ADAPAZARI 

Türk Ticaret Bank 
Yatırınız 

Vadeli mevduatınızın faizini 

HE·R AY BAŞINDA 
alacaksınız 

• 
ıçın: 

Bankanı n bütün şubelerinde 

' Si na 
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Eksiltmeye konu
lan mevadın cinsi 

Mık fan 
Kilo 

Beher kilo- . Muvakkat 
sunun mu- teminatı 

hammen fi- miktarı 
yatı Kuruş Lira Kr. 

Eksiltmenin yapılacağı Hangi usul 
gün ve saat ile eksiltme

nin yapılacağı 

Ekmek 210000 10 1575 26-9-935 perşembe s. 8 kapalı zarf 
Sığır eti 45000 9 337 50 ,, ,, 10 Açık. eksiltme 
Kuru fasulye 10000 14 105 ,, ,, 12 ,, 
Nohut 10000 7 52 50 ,, ,, 14 ,, 
Mercimek 3000 9 20 25 ,, ,, 16 ,, 
Sadeyağ 5000 70 262 50 ,, ,, 17 ,, 
Bulgur 15000 7,5 112 50 27-9-935 Cuma 8 ,, 
Pirinç 8000 20 120 ,, ,, 9 ,, 
Patates 5000 6 22 50 ,, ,, 10 ,, 
Sabun 5000 30 107 50 ,, " 11 ,, 
Zeytinyağı 1000 30 22 50 ,, ,, 12 ,, 
Zeytin danesi 3000 25 56 25 ,, ,, 13 ,, 
Edirne peyniri 1000 50 32 50 ,, ,. 14 ,, 
Kuru üzüm 2000 9 13 50 ,,. ~ 15 ,, 
Kuru soğan 5000 4 15 ,, ,, 16 ,, 
Arpa 15000 3 33 75 ,, ,, 17 ,, 
Odun 3u0000 0,50 107 50 28 9-935 Cumartesi 8 ,, 
Kömür 10000 2 15 ,, ,, 9 ,, 
Saman 15000 0,50 5 65 ,, ,, 10 ,, 
Çay 300 300 67 50 ,, ,. 11 ,, 
Toz şeker 5000 32 120 00 ,, ,, 12 ,, 
Domates salçası 500 25 9 40 ,, ,, 13 ,, 

1 - Silifke Jandarma okulunun 1-10-935 den 1-9-936 ya kadar olan ve bir sene için mu· 
kaveleye bağlanacak bulunan yukarda cins ve miktarı yazılı mevaddı iaşe şartnamede yazılı olduğu 

il şekilde teslım olunmak şartiyle hizalarında gösterildiği usul ile eksiltmeye konulmuştur • 
2 - Muhammen bedelleri ve muvakkat teminat miktarı hizalarında gösterilmiştir. · 

il 3 - İhalenin yapılacağı gün ve saat hizalarında gösterilmiştir. . 
4 - İhale Silifke jandarma okulunda toplanacak komisyonda yapılacaktır. 
5 - Her cins için lüzum olan evsaf ve şartlar okul salonunda mahsus yerine asılmıştır. İs

• teklilere tasdikli birer sureti parasız verilir . 
6 - Kimya tahliline tabi olmayan mevadın nümuneleri komisyonda mevcuttur. Verıniye İs· 

il tekli olanlar bu nümuneleri her gün diledikleri saatlerde okul komutanlığına müracaat ederek gö· 
rebilirler 

il 7 - Kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuş olan mevadın teklif mektupları ile 2490 sayılı 
il kanuna göre verilecek muvakkat teminatların en geç ihale saatinden blr saat önce komisyona mak· 

buz mukabilinde teslim edilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek mektupların hükmü olmıyacaktır. 
8 - Açık eksiltmeye konulan mevadm muvakkat teminatlan 2490 sayılı kanuna göre en geç 

ihale saatinden bir saat önce makbuz mukabilinde komisyona teslim edilmiş bulunacaktır. 
il 

" Faizleri her ay başında kuponla a 
9 - Her iki suretlerde eksiltmeye gireceklerin kanuni ikametgah sahibi oldukJarını tecim 

odalarında kayıtlı bulunduklarmı, evvelce teahhüt işlerinde bulunmuşsa teahhüt ettiği işi doğruluk· 

la yapm1ş olduklarına dair alakadar dairelerden tasdikli vesikaları ibraz etmiye mecburdur. 
ödenen hesab ,, açıJpııştır 

11111111111•111ı•ı1111 ııı ı mııı ıaıııılil1ıııım11111111111ıııaı11111111• 1111111111111111111111111111 ıcıııımııı :.1 10 - İşbu mevadı vermiye istekli olanların evsat ve şartları öğrenmek üzere her gün 
okul komutanlığına ve ihale için tayin edilen gün ve saatte komisyona müracaatta bulunmalan 

~~!iiıi!i!!!!i!ii!!i!!!i!ii!!i!~~~~ Beşiktaş • Ylldız • 1891 de aCjdan ~!!!!!!!!!!!i!iii!i!!!!!~~~~~-~-ı lüzumu ilan olunur. (5543) 7042 

OKUL LAR GÜ EŞi 
( ŞemsWmekltip ) 

DIREKTORLÜGÜrtDErt: 
Hergün Yuva - İlk ve Orta k11ımlara Leyli - Nehari Kız ve Erkek talebe yazılır. Telefon 4 2282 

Taşra Bakkal Ve Toptancılarına ' 
Aşağıda yazılı bilumum TURAN mamulatını serian ve muntaza111an tedarik etmeniz için doğrudan 
doğruya TURAN fabrikan bayilerine veyahut yazıhanelerine müracaatiniz menfaatin;z iktizasındandır. 

YEMEK Y AMLARI 

Rafine zeytinyağı · 
Susam yağı 

TUR ÇAMAŞIR SABUNLARI: 

Türk Hekimleri 
Dostluk ve Yar
dım Cemiyetinden : 

1 Pamuk yağı 

Zeytinyağdan yapılmıt 1 

MARSıL YA DEVE ARAB 
ve diğer cinsler. 

21 Eylfıl 935 cumartesi günü saat 
bir buçukta fevkalade bir toplantı 
vardır. Sayın azanın Etibba Odası 
salonuna gelmeleri rica olunur. 

ve diğer salata yağları 

SADE Y AGLAR: 

Kokoıin 

Turyağ 
Turgarin 
ve diğer sert yağlar 

BEZİR Y AGLARI: 

lngiHz kaynamış açık 
İngıl•z kaynamış koyu 
T•:irk çift kaynamış 

TIRAŞ SABUNLARI: 

Tıraş kremi 
ECE temizleme tozu 

----· - -
TURAN - Yağı fabrikaları M TURAN • IZMlR 

TURS'L çamaşır tozu 
HURMA ıabunu 

TUVALET SABUNLARI: 

TURAN banyo ıabunu 
Rozmari - Fatma - Verda 
ve ilaçlı sabunlan 

TUVALET 

MAMULA TiMiZ: 
Fiksatif, Zeytinyağlı şam
puan. Krem Baronia: Gü
zellik yağı v. s. 

TURAN Türkiye yağ ve mamufiih sanayii Limited ş!rketi lstanbul Sirkeci, Nur 
Han 3-14, Posta kutusu 522. Telgraf: ESTOVA • lstanbul. Tel: 24442-3 

--- .1 
r - !!!111~~~- SUADıYE PLAJINDA 

Ademi ıktidar 111 
1 21 Eyllil Cumartesi akşamı saat 10 da 

seı gev;~kliğ~ne 1 1 Bayan SAFiYE'nin Konseri 
H Q R M Q B I N ~ !!!!! Caz ve muhtelif eilenceler. Duhuliye yoktur. iiiij 

1 fafıilat: Galata posta kutusu Umumi neşriyat ve yazı işleri Müdürü: Etem izzet BENiCE 
• - 1255 iiiiiiii-o. . t b Gazetecilik ve matbaacılık T. A. Şirketı, stan uı. Ankara cad-

6808 
desi, 100.- Basıldığı yer : TAN matbaası. 

Bakırköy İcra memurluğundan: 

Bir borçtan dolayı mahcuz olup pa

raya çevrilmesine karar verilen bir 

adet inek ve bir adet buzağı Eylulün 
il 

HEMEN BU GÜNDEN bir tüb TURAN tıraş kremi SA TIN ALI- ı 
NIZ Memnu.o kalmadığınız takdirde, Sirke. cide Nur hanında 

1 kı Turan kumpanyası, tüpü açık olduğu halde alacak ve 
• - - paranızı iade edecektir • 

25 inci çarşamba günü saıtt 11 de 
Silivrikaprda Çeşme karşısında bos· 

tan içindeki ahırda açık artırmaya rı 
vazedileceğinden taliplerin mahallin- YE de bulunacak memuruna müracaat 

eylemeleri ilan olunur. ( 14635) 

------- ---
İstanbul 7 inci icra memurluğun

dan: 

Bir borçtan dolayı mahcuz olup 
Galatada Eski Gümrük sokağında 14 

numarada mevcut Bezir yağı katran 
ve sair boyacılığa ait ma11arm birin-

ci açık artırması 21-9-935 cumartesi 
saat 12 den 13 e kadar icra edile
cektir. Vaktinde mahallinde buluna

cak memuruna müracaat edilmesi i
lan olunur. (14640) 

Hasta Bakıcı 
Aranıyor 

Diplomalr, ikinci sınıf bir has 
ta bakıcı kadın aranıyor. İstek
liler Sirkecide Beşir Kemal ec
zahanesi sırasında Dişçi Bay 
N ersi si görsünler. 

7061 

Yatı - Gündüz - Ana, ilk, Urta 

1 
Hergün kayıt yapılar, Yabancı dil kUçUk smlffardan 

1.- başlar. Orta kısım yalmz kızlaradır. Telefon 43480 ~ 

• 
1 


