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Sef erb rlik ilin E • 
ıyor 

italyanlar Beşlerin Tekliflerinde Mutlaka 
Değişiklikler Yapllmasını istiyorlar 

2 incide : Peyami Safa'nrn frkrasr 
" Afrikada aslan avı " -
Orhan Selim'in fıkrası : 
"Gösteriş" - Siz ne der
siniz ? - Şehir haberleri. 

3 üncüde: Son haberler - Nizamed
din Nazif'in yazısı : "O
nur bahisleri" - Felek'in 
fıkrası: "Taş parc;ası". 

4 üncüde: Memlekette TAN - Şat
ranç. 

5 incide : Son haberler - İcmal -
Matmazel Doktor. 

6 mcıda : Felaket "Geliyorum" de
mez! Sağlık öğüdü - Se
viş t ~ler, evlenmeler. 

7 incide : Dost Yunan filosunun li
manımızı ziyaretine ait ya
zılar ve resimler. 

8 incide : Dünya gazetelerine göre 
hadiseler. 

9 uncuda : Kazan Hanlığının son gün-
1 eri - Faydalı bilgiler -
Hikaye. 

Harp 
Olacak mı? 
İtalya - Habeş davasında bu

günkü vaziyet nedir? Geçen yı
lın sonlarına doğru Valval ku -
yuları etrafındaki çarpışmanın 
yapıldığı gündenberi, gazeteler 
İtalya ile Habeşistan arasında 
bir savaşı her gün emrivaki gibi 
gösteri" ....... 1.ar. İtalya - Habeş 
davası çıkalı aradan bir yıla ya
:km blr zaman geçtiği halde he
nüz sa•·-- başlamış dey;ldir. 
-u_t:r!rı ı aıya uogu Atrıka~ , yuz 
bınlerce c:.-ker yolladı. Her ihti 
male karşı hazır olmak için de 
A vrupada yarım milyon asker 
toplamış ve Alp dağlarında bir 
harp manevrası yapmıştır. 

Gazetelerin tahminleri doğru 
çıksaydı, şimdiye kadar harp 
_çoktan başiamış olmalı idi. 
. Bununla beraber: gazeteleri 
ele mazur görmek lazımdır. 
Mussolini gibi büyük bir devle
tin mükadderatmı idare eden 
devlet adamı, savaşı gazete mu
harrirlerinden ziyade yakın bir 
ihtimal olarak göstermek için 
elinden geleni yapmıştır. İtal
yan diktatörünün savaşı bu de
rece yakın bir ihtimaf olarak 
göstermek istemesinden bircok 
ları savaş yapmak istemediği 
neticesini çıkarmaktadırlar. 

Harp olacak mı olmıyacak 
mı? Bu suale kesin bir cevap 
vermek mümkün değil. Şu mu
hakkaktır ki, Mussolini de da -
hil olduğu halde kimse harp is
temiyor. Fakat birtakım va -
ziyetler meydana gelebilir ki bir 

(Arkası 10 uncuda] 

A. ŞllkrU ESMER 

r 
Yarınki sayımızda: "Türk 

Devletçiliğinin büyük bir eseri 
karşısında ... ,, 

Yazan: Sami 

ita/ya mandasındansa harp yüzbin kere üstündür 

Habeş Sefirinin Gazetemize Beyanatı 

Son Vaziyet 
Italyan • Habeş meselesinde, 

dünün hQ.diseleri arasında yeni 
bir değişiklik olmamıştır. Dün 
gelen haberlere göre, Avrupanın 
her tarafında, bilhassa Cenevrede 
bedbinlik artmıştır, her saniye 
harp patlayabilir... diyenler de 

vardır. 
Beşler Komitesinin, ltalva ve 

Habeşitsana yaptığı tekliflerin 
henüz; Mussolini tarafından kaf"i 
surette reddedilmediği anlaşılıyor. 
Romadan gelen bir haberde, Reş
ler komitesi tekliflerinin, ltalyayı 
memnun edecek baz;ı değişiklik

ler yapıldığı takdirde, ltalya ta
rafından bir müzakere esası ola
rak kabul edileceği beyan edil
mektedir. Bununla beraber siyc
fal çevrenler, müzakereye esas 
olacak bir zemin yaratılacağını 

ümit et"\emektedirler. 

Beşlerin Habeşistanda ltalyaya verilmesı,ni teklif ettikleri ve 
Mussolini'nin tuz ve kum çölü diye tavsif ettlği araziyi gösteren 

bir harita 

10 ingiliz Uçağı Faler'e indi 
Meselenin gayanı dikkat bir 

noktası da bu mesele etrafında 

ltalya ile Jngiltere arasındaki ger
ginliktir. Bu gergit1liğin sebebi 
lngilterenin Uluslar Sosyeteai pak 
tına güvenerell, ltalya hakkında 

zecri tedbirlere başvurul:masını is-

] Arkasr 10 uncuda] 

Roma, 20. (A.A.) Hükumetin ge
nel fasist seferbe.-liğini yarın ilan et
mesi beklenmektedir. 

Mussolini iki üç hafta 
bekliyecek 

Paris,-ZO.A.A. - Reuter ajan
sından : 

Entransijan gazetesinin Cenevre 
aytarı bildiriyor: 

Mussolini, y,arm, Cenevre'nin uz-

laşma önergelerine cevap vermeden 
evvel iki veya üç hafta bekliyeceği
ni bildirecektir. Bu arada, Mussolini 
İngiltere ve Fransayı önergelerinin 
teferruatı hakkında istimzaç edecek
tir. 

Roma, 20.A.A. - Reuter aytarı 
bildiriyor : 

Burada şimdi Be§ler komitesi ö
nergelerinin, İtalyayı memnun ede

(Arkası 10 uncuda] 

Balkan Oyunlan 1 

Bugün Fenerde Başlıyor. 
Geçit Törenine ve Oyunlara Fener 
Stadında 14,30 da Başlanıgo·r 

Bugünkü Balkan oyunlarında yapı lacak açılma töreni Olimpiyatlaraa 
yapılanın ufak bir nümı.ınesidir. 

Stat hazırlandı. Atletler çalıştılar. 
Balkan atletlerinin hepsi geldi ve Al
tmcı Balkan oyunlarma bugün başla-

nıyor. 

Memleketimizde ilk defa yapılan 
[Arkası 3 üncüde} 

HARP OYUNU! 
Bir Fransız gazetesi diyor ki: 
"Harbi ve barışı elinde tutan 

Mussolini, müthiş bir mes'uliyet 
yüklenmiştir. Harbin kopması, ya
hut barışın sağlanması için bir tek 
kelime kafi gelecektir. Fakat bu 
kadar ileri giden Mussolini için 
kendisinden beklenen bu kelimeyi 
söylemek çok zordur!,, 

Ne müthiş vaziyet ve bu korkunç 
v~ziyeti ne güzel görüş! Büyük bir 
dunya parçasının rahatı, milyonlar
ca insanın hayatı, yani bütün sulh, 
bir adamın dudakları arasından 
çıkacak bir kelimeye bağlı, fakat 
bu adam o kadar ileri gitmiş ki, 
o tek kelimeyi söyliyemiyor ! Bir 
vaz.iyet ki, belki cihan tarihinde 
görülmüş değil, dense yeridir. 

Anlaşılıyor: ltalya harp edecek! 

1 
O kadar harp edecek ki, Cenevre
de toplamın milletler, kara Habeş 
kuzusunu, elini ayağını bağlıyarak, 
kendisine teslim ettikleri halde, 
gösterişleri kurtarmak için hatta 
kij.çük bir formalite feJakarlıiı da
hı yapmak istemiyeceğini bildikle-

[ Arkası 3 üncüde 1 
Ali Naci KARACAN 

Başbakan ismet lnönü, dün öğle üzeri HeYbeliadadaki evlerinde, 
vermişlerdir. Ziyafet büyük bir samimiyet ve dostluk havası 
Büyükadada yapılan gezintilerde hususi fotoğraf muhabirimiz 

ziyaretlerine ve Adalardaki gezintilerine 

şehrimizde misafir bulunan Sovyet heyetine bir ziyafet 
içinde geçmi§tir. Yukariki resimler, dünkü ziyafette, Heybeli ve 
taralından alınmıştır. [Misafirlerimizin Başbakanımızı 

ait yazılar 2 inci sayfamızdadır] 

Dün lımanrmıza gelen misafir Yunan filosundan iki gemi 

Dost Yunan 
Filosu Geldi 

Hava filosu da bu sabah 
şehrimize geliyor 

Dost Yunan deniz filosu dün sabah 
saat dokuzda limanımıza gelmiş. Hay 
darpaşa açıklarında demirlemiştir. ls
tanbulu selamlıyan filoya Sclimiye -
den ve Mecidiyeden atılan toplarla 
mukabele edilmiş, motörlerle Mecidi
ye kruvazöründen gönderilen bir 
Türk sübay filo komutanına hoş gel
diniz demiştir. 

Yunan filosu komutanı amiral Sa
kelaryu ve maiyeti, saat on bir bu
çukta Deniz yollan yönetgesinin Top 
hanedeki rıhtımına çıkmış ve burada 
İstanbul komutanı yarbay Talat, Is
tanbul komutanlığından Albay Ke
mal, Yunan konsolosu Triyandafilos 
ve sekreteri Yanopulos tarafından 
karşılanmıştır. 

• 

Orada hazır bulunan deniz bölüğü 
ve bandosu seıam vaziyetini almış, J 
bando evvelii Yunan sonra Tiiı'k mil- , 
li marşlarını çalmıştır. 

Misafirler buradan emirlerine ay
rılan otomobillere binmi~ler, llbay 
Mııti.ittin Uatündağı ve İstanbul ko
mutanım ziyaret etmislcrcır. 

Amiral öğleden sonra Patrikhaneye 
ve Yunan konsolosluğuna giderek 
resmi ziyarette bulunmuştur. Saat on 
altıda silahlı bir Yunan deniz kıtası 
bando ile Tophane rıhtımına çıkmış 
ve Merkez Komutanlığından verilen 
bir sübayın refakatinde Cumuriyet a
bidesine giderek çelenk koymuştur. 

Saat on altı buçukta ilbay, 17 de de 
Istanbul Komutam Yunan amiral ge- Yunan Amiralinin Cumuriyet 
misine gitmişler ve ziyaretleri iade anıtına çelenk koyu~u ve lstan. 
etmişlerdir. bul Merkez Kumandanım ziya· 

[Arkası 7 incide] rete gelişi 

Dost Yunan milletinin selam ve sevgilerini temsil eden Amiral 
Mecidiye kruvazörünü terkediyor 



' 
Dl1SöNDt1KC ~ 
AFRIKADA ASLAN AVI 

Bu sefer Avrupanın birkaç 
prensi değil, bütün bir millet 
Afrikada aslan avına çıkmaya 
hazırlanıyor. 

Avrupalı milletin a'· stlahla
rını biliyoruz. Bunlar yaman 
şeylerdir; bunlar toptur, tüfek
tir, tanktır, uçaktır, gaz bomba· 
sıdır; bunlar dillere destandır. 
Amma ve lakin, her teli yılan 

gi4>i korkunç sarımtırak yeleli, 
yıldırımlayıcı ve esrarengiz ba
kışlı, ininden çıkmak için ka · 
rar.!ığın basmasını kollıyan, bir 
sıçrayışta dört metro yüksekli
ğe fırlayan ve kilometrelerce ö
teden kükreyişleri duyulan, Ru
bens'in meşhur tablosunda gö -
rüldüğü gibi avcıyı, atını, sili -
hını kanlı bir çıkın halinde tor
top kıvırıp yere oturtan Afrika 
aslanının hcmşerişi Habeş asla
nının dağ ve orman havası yu -
ta yuta çelik kesilmiş milli in -
siyakından ve iradesinden baş
ka nesi var? Buna biraz da in -
san zekası ve teknik ilave edi -
niz. Jeolojik tabiatin ve ildi -
rnin dostluğundan başka güve -
necek esaslı bir müttefiki olmı
yan bu Habeş aslanı, Avrupa av
cısını nasıl karşılayacak? Tank 
lan tımaklarıy la mı paralıya -
cak? Çeliğj paçavra gibi mi yırta 
cak? Top güllesini ağzile kapıp 
ayni hızla geriye mi yollıya 
cak? 

Avrupanın medeniyet harika
lanna karşı Afrikanm göstere -
ceği tabiat mucizelerini merak 
eden edene ... Fakat aslam vur -
madan evvel avcılar arasında 
cıkabilecek bir post kavgası, gü 
nün en büyük korkusudur. 

Peyami SAFA 

Polisten daı1ak 
Yiyen arabacı 1 
Eyiıpte, BUlbülderesinde Bağ cad

cesinde oturan arabacı lbrahim iı • 
minde biri, muddeiumumiliğe müra
caat ederek, Galatada Voyvoda mev
kiinde nokta vazifesi gören adını öğ
renemediği bır polis memuru tarafın· 
dan karakola i'Jtilriil~k<atn' auretT 
te d~vülduğUnU 1ddll dihı'*-

'.Kendi iddiasına gore, arabacı İb
rahim, Atpazarında sa tığı kıırttğın 
paraaını cebine koyarak giderken Ka
raköyde ilci kiti onime çıkmı1lar ve 
kendisine, "1u parayı boz!,, demi~ler
dir. İbrahim, tanımadığı hu adamlot
rın kendisini tehdit e".\e-ek zorla pa· 
ra koparmak için onune çıktıklann • 
dan tiıphelenerek, o civardaki ooliı 
noktasında bulunan polis memuruna 
tikayette bulunmutttır. 

Arabacı lbrahimin iddiaaına bakı • 
lırsa, bu memur, tikiyetine kulak as• 
mamakla kalmamış ve kendisini kara
kola göndererek diğer polis memur
larının da yardımile dayak atmıştır. 
Adliye hekimi Enver, lbrahimi mua
yene ederek vücudündeki yara ve be· 
releri tespit etmittir. 

Recep Paker geldi 
Bir müddettenberi Avrupada bulu· 

rıan C. H. Partisi ıenel sekreteri Re· 
cep Peker dun sabahki ekspresle teh· 
rımıze dönmuıtür. 

Recep Peker Parti erkanı tarafın
dan istasyonda k.artılanmı1 ve dogru 
evine ciderek dünü istirahatle ceçir· 
miştir. Genel sekreter tehrimizde bir· 
kaç gıiın kaldıktan sonra Ankaraya 
dönecektir. 

No. JS 

Cumbadan 
Rumbaya! 

Seryer BEDl 
-8-

Salimin babası 
Selim odadan bir saat kadar son

ra çıktı. 
Cemile, karanhgı yutan gozleriııl 

hayretle açarak, biraz evvel içıne 
cizlice cirdıği yeni dünya evinin ı~
rıp. diıtundukçe tıtretici ve tatmın 
olunduktan sonra daha çok teceuüı 
verici harikulide intibaları altında 

• ezilmif, pelteletmit bir halde, ıoğu· 
yan ayaklarım üıt iııte koymut. gev· 
tek bir w:anıpa, kımıldamadan ya
tıyordu. 
Yorıam ba,ma çekti ve içine bü

züldü. Ne fena titriyordu. Yeniden 
mi kendisini ütüttil acaba? Ainlar 
da bi11ediyordu .Sırtında ürpermeler 
vardı. Tue hatıraların carip belva
aı içine kanpn ve ruhunu yakan bi· 
ber gibi acı bir korku sinirlerini ıe· 
riyordu. Ya bir aksilik çıkarsa? Ya 
evlenemezlerse? Ya Asiye hanım "Ve 
,ahut Selimin babası razı olmazsa? 
'Ya ertesi gün hissedilirse? Ya ma
halle duyarsa> Ya Selim gevezehk 

Başbakan dün 1 

Sovyet m5safirlere ı 
Bir ziyafet verdiler 

Ekonomi Bakanı Ce-
1 a l B a y a r . misafir Sovyet heveti 
ile birlikte dün lstanbul motörile 
Heybehadaya giderek Başbakan Is -
met /nönünü zivaret etmişlerdir. 

Mısafirler saat ı 1 ,30 da Perapa
laıtan hareket ederek, Top ne rıhtı
nuna gelm!•ler, oradan Celi Bayar, 
Karahan, Nurullah Siımer ve diger 
zevat ile birlikte hareket edilerek, 
saat birde Heybeliadaya varılmıstır. 

iskelede hllluıi kalem müdürü Ve
dit misafirleri kartılamış ve hep bir· 
tikte hususi arabalatla lamet lnönü -
nun evine pdilmittir. Batbakan ve 
içişler Bakanı misafirleri kartılamış· 
tardır. 

Biru istirahat edildikten sonra ye
mek yenilmif, çok neteli geçen ve u
~un süren bir sofradan sonra, saat 
dörtte arabalarla tura çıktlmqtır. 

Birinci arabada lımet lnönü. yanın 
da Pedagof, karşıımda Celil Bayar 
ve Karahan oturmuşlardı. lsmet lnö
ııu Ada hakkında bizzat misafirlerine 
i~ahat verdiler. 

Tur bittikten sonra busuaı motöre 
uinildi ve BUylikadaya geçildi. Yat 
klüpte misafirlere çav ikram edildi. 
Misafirler ldüpten çıktıktan sonra, 
halkın arasmdan geçerek iskeleye in
diler ve motore bindiler. 

• Heyet bucUn şehrimizdeki camile· 
ri ye müzeleri gezecekler; vakit kal
dığı takdirde bazı fabrikalan da zi • 
yaret edeceklerdir, 

Dost Sovyet konuklarımız yann 
Çiçerin vapurile şehrimizden Ruıya
ya hareket edeceklerdir. 

Adaları gOzelleftirmek için 
Balkan festi vali bittıktcn sonra A

daları &'UZelleıtirme kurumu bir top• 
Jantı yapacaktır. Bu toplantıda gele
cek yıl yapılacak festival için yeni • 
den bir komite tetkıl edilecektir. Bu 
komite derhal çalışmaya bulayarak 
gelecek yıl yapılacak festivalin daha 
mükemel olmaaını temin edecektir. 
Toplantıda konuşulacak mevzular
dan biri de Adalan güzelle1tirme ku· 
rumuna varidat teminidir. Kurumun 
Adaları güzelleştirmek hususunda 
daha iyi çalışabilmesi için bir kııım 
Ada halkının vapur biletlerine birer 
kuruı ilive yapılmasını ve bu para
nın k1ıruma verilmesini teklif ettikle
ri haber verilmektedir. Toplantıda bu 
bu•ua ta lllanHN edilecebir: 

Sayım gUn'U de gazete'er 
Istatistik r;enel direktörü Celal 

Ayba Ankaradan tehrimize gelmif, 
sayım hazırlıkları hakkında ilgili yer
lerden izahat alnuıtır. 

Genel sayımda memleketimizde bu· 
lunacak olan bviçre genel nüfuı di· 
rektöriı de bugünlerde latanbula ge· 
lecek, Celil Ayba tarafından karıda· 
nacak ve beraberce Ankaraya gide • 
ceklerdir. 
Saymı bürosu da pazartesi günü il

bay muavininin yanında toplanacak
tır. 

Matbuat genel direktörlüğü, sayım 
günü gazetecılerle cazetclerde çalı • 
pnlann ve mUvezilerin itlerini yapa
bilmeleri için sayım büro•unda teıeb
büate balunmuıtur. 

İltihbarat itlerinde çah .. nlarm sa
yımlan yapıldıktan ıonre •erbeat ol
maları için kendilerine vesika verile· 
cektir. Bunların liıteli sayım bürosu
na bildirilecektir. 

Milvezzilere ıelince ,bu i•te matba
alar mllrneuillcrinin flkirleri alına • 
fak te11pit edilecektir. Ban1ann sabah 
erken rnatı..Iarda •ulaİll.rak önce 
sayımlarının yapılmuı ve bundan ıon 
ra satışa çıkmalan ıuretile iflerini 
görmeleri temin edilecektir. 

edene? Ya tazilnde dunna~? Ya 
Tahsin bey bir fenalık etmeğe kal-

1 

karsa? Büyük bir korkadan çabu
cak dolan fena ihtimaller aürüaü, 
Cemilede hiçbir mantık mukavemeti 
bırakmıyarak ıuuruna aaldınt edi
yordu. Fakat ayni derecede bilytlk 
bir umit, ıeni§ ve bütün varlığını 
ısıtan 11cacık bir aevci bu korkuyu 
baatın12r, etrafında her fCyİn mana
amı deiittiriyor, ona bu ıemtin, bu 
evin, bu mahalle inaanlanmn cillel 
taraflarını hiasettiriyor, yıllarca, ö
lünceye kadar bu vaziyette yapmak 
cesareti, hatta isteii veriyordu .• 

Ruhu biribirine zıt heyecanlar 
uumda çalkandı. 

Glnqin ilk çekinıen ıpldan cam
dan ıirinceye kadar uyumamıttı. 

Aydmhp ıörür ıörmez yataktan 
atladı, yorıaıu açıp baktı. Sabahın 
ilk rütubett içinde, yan çıplak, tirtir 
titrediii halde bir müddet Jmmldıya
manuı ve ıklerine sahip olamamıt
tı. Hemen kottu. urtma bir ıey al
dı ve konaolun ı&zilnden b~ çarıaf 
çıkararak yataktaklyle deiitaı,li. ea
kiıini katlıyarak tiltenln altma IOJc· 
tu. 

Tekrar bir bap alarak yatap cir
di. Cinayetinin izlerini sildikten son
ra içinde masumiyete benzer bir ra
hatlık duyan caniler gibi azıcık fe
rahlamıştı. 

Kendi kendine hep annesiyle ko-

Ne Dersiniz? 
24 SAATTE 4 KAZA 

1 - Zeyrelc yolcufuncla bir 1 elan alclılc. Yirmi dört aaat içinde 
kamyon yedi yGflannda bir çocu- dört otomohil ue tramuay kaa•• 
iu altına alıp parçaladı. olan bir ıehircle ••Yf'ÜHler ifleri· 

2 - Şolôr Artinin idare•İnde nin yolunda gittiği iddia eclile
bir otomobil ŞehMdebCJfıncları mu. 
11eçerlcen. 27 yaııncla Aliye çar- 700,000 nülıulu l.tanbulcla 
paralı yaraladı. dört bef canın ele.il.ip artmcuı, 

3 - Hayri acllı 6ir tolör, TGT· acaba ilgili malcamlan harelteıe 
lobofınclan aral>uile pçerha •«irmeie hali gelmiyor mu1 
70 lilc latefana çarptı, ihtiyar hu
taneye lcaWınUı. 

4 - Boatanc:ı ile Kadıltöy ara· 
aıncla İfliyen bir tramvay araba•ı, 
havaga~i lcumpanycurna ait bir 
lcam)'Oftla Şa,ltınhalılcalcla çarpcf
tı. Kamyon parçalandı. 

Bu •atırlan, clün çıltan gaute
lerin .alnta ucdt'- .atunların-

Adalara dOn gece 
Elektrik verildi 

Evvelki gece sabaha karıı dörtte 
Kartal, Yakaçık ve havaliıile Ada
larda bütün elektrikltt birdenbire 
sönmüştür. Ancak sabah olmakta bu· 
lunduğundan ceryanın kesilmesin
den karanlıkta kalınmamııtı. Cer· 
yanın kesilmesinin sebebi Elektrik 
sosyetesi tarafından Adalara kabld 
yolile cervan veren ve Kartal çi
mento fabrikasında kurulan muhav • 
vile merkezinden yangın çıkmasıdır. 

Kartal, Pendik, Kadıköy itfaiyesi 
hemen yantm yerine yetişerek sön· 
durme işlerine ba9lamı1lar ve yangın 
muhavvile merkezinin bir kısmı yan
dıgı halde fabrikaya sirayet ettirilme
den söndürülmüştür. İtfaiye grupları 
yangına vaktinde yeti§erek büyük 
gayret göstermişlerdir. 

Elektrik aosyetesi muhavvile mer
kezi'le memur. mıihendis ve ı:ım•le 
göndermiş ve cereyanın verilebilme· 
si icin diın akşama kadar çalııtır
mıştır. 

Tabii ölümün aram~clan çeltip 
ayırclıklanna aö.aimü yok. Fa
kat hiç olmana, •olcalc ortaıncla 
,,;.ipi.ine, ya hir otomobil, ya bir 
lramyon, ya bir tramvay altında 
ölüp fl'İdenlerin c:t1nınr ltartara-
1.m. Bia böyle llüfiinüyoraa. 

Siz ne dersiniz ? 

Klzım Dirik 
Trakyaya gitti 
Şehrimizoe bulunan ""rakya Genel 

Eapektörü Kizım Dirik dün otomo • 
b"l!~ Trakyaya harek .mittir. 
Kazım Lirik hareketin,J evvel 

Deniz ticaret direktörlüğüne giderek 
dırektör Mi" · .. "'e" · · ~ · ~ .. :, -
leri üzerinde alınacak •~dbirlerle, R.>· 
manyad memleketimize celmek is· 
tiyen muhacirlerin bir .. ~:':e getirecek
leri para e malları için Romanya 
gümrüklerinde karıılaıtıkları döviz 
güçlükleri üzerinde konutmutlardır. 

Romanya hiikfımetinin yurdumuza 
cöç eden muhacirl"rin L,lya ve po. ... 
lannı harice bırakmak i•tememesi Ro
manyadan memleketimize celecek o
lan binlerce muh11cir aile•inin göçle
rini geri bırakmalarına sebep olmuş-

KUÇUK HABERLER 

• Yugoslavyanın Ankara ataşemi
literi kaymakam Rakoeseviç, n1iralay
lığa terfi etmiştir. 

• Ziraat ve iş bankaları tarafından 
ttıkil edilen üzüm kurumu direktörü 
lsmail Hakkı, Ankaradan şehrimize 
gelmış ve dün bınire hareket etmiş
tir. İsmail Hakkı, lzmirde yeni vazi· 
fesine ba,hyacaktır. 

• Binalarda esaslı tamirat memnu 
olduğu halde bazı kimselerin adi ta· 
mirat için müsaade alıp eaaalı tamira
ta giriştikleri ihbar edilmiştir. Bu • 
nun üzerine belediye bütün şubelerine 
bir yayım yaparak tamirat yapılan 
binaların kontrole tibi tutul-ılltll ve 
bu cihetin önüne geçilmesini bildir -
miştir. 

• Festivale istirak için tehrimize 
gelen &ikan heyetleri dün sabah ulu· 
ıal elbiselerle Eyübe gitmifler ve bu
rada birkaç saat gezmişlerdir. Dün 
aqam heyetler şerefine Tcpebqı bah 
çesinde Pergünt piyeai oynannuıtır. 

Beylebeyi sarayındaki balo bu gc
ct verilecektir. 

• Tramvay tirketile yapılan muka
velede, bir tramvay araba•ının neka
dar yıl çal11&hileceif ve ne kadar müd 
det sonunda çürüğe çıkarılacağı göı
ttrilmemiştir. Bu sebeple sosyete ara· 
balarda yaptığı ufak tefek tamiratla 
seferlere devam etmektedir. Sosyete 
ile yeni muk.-.ele yapılmadan evvel 
bu cihet incelenecek ve mukaveleye 
arabaların ne kadar müddet zarfında 
kadro harici edileceği hakkında bir 
kaVJt konacaktır. 

• KUltür direktör vekili Mehmet 
Emin yarın akşam Ankaraya gidecek
tir. Direktör vekili l•tanbul ilk tedri· 
sat kadrosu hakkında ve diğer kültür 
işleri etrafında bakanlıkla temas e
decektir. 

• Belediye muhasebesine alınacak 
memurların mü1.ıtbaka imtihanı dün 
beledivede yapılmı,br. Bu imtihana 
askerliğini yapmı• bulunan birçok Ji. 
se mezunları ve liııan bilen gençler 
iştirak etmişlerdir. Sonuç yakında f. 
lin ediJf!cektir. 

• Ankara hukuk fakültesi inkı~o 
dersi imtihan evrakı tetkik edilmek 
ü.zer~ !••anbul üniversitesine gönde
rılmıştır. Evrak iki gün icinde göz•. 
rı.en geçirilip Ankaraya gönderilecek
tır. 

• Dün Alman bandıralı Mil Vake 
vanurile sehrimize 250 sevyah gel • 
mistir. Gezginler avın 24 üne kadar 
ştJ..: .... ;.,.tie kalacaklard.r. 

Yanııında inaanca bir zayiat yok • 
tur. Zarar yalnız maddidir. Y.angının 
merkezde yapılan bir iş esn:mnda ka
zaen yağın parlamasından cıktığı an· 
laşılmıştır. Muhavvile merkezinde ça
lışmalar aonncunda dün gece Jl.utal 
ve Adalara elektrik cereyanı verile· 
bilmiştir. 

Fa~SJ Adiflar Vf ccrvaml\ ~ sil· 
~f y~rıerCf~ ~çcy,anın U'ç gifnCft: fln· 
cnk verılcbileceği yayı chgından gaz 
ve gaz limbası alanlar çok olmuıtur. 

tur. Bu vaziyetin Bükreş elçimiz 
Hamdullah Suphi Tanrıöver ile Ro
manya hükumeti arasında Bükrette 
baflcıyan müzakerelerin -:>nucuna ka
dar devam edeceği zannedilmektedir. 
Diger taraftan bu güçlükleri gözönü
ne alan lç Bakanlığı muhacir itleri 
komisyonu da göçmen işlerinin inkı
taa ugramama11 için bazı muvakkat 
tedbirler alınma11 ye" ·da Romanya 
hükumetine müracaat etmittir. Bu 
yolda anlaşma hasıl olduğu takdirde 
muhacir nakliyatı tekrar e•ki 1eklin
de baflayacaktır. 

BükTq ~imtzlc Romanya llU&U • 
meti araaında yapılmakta olan '11Üza
kereler iki taraftan müteşekkil husu
si bir komisyon tarafından ve müba
dele esaslan üzerinde yapılmaktadır. 
Gelecek sen~en itibaren tatbikine 
başlanacak bu usule gr-e muhacir it
leri tam bir intizama girecektir. Böy
lelikle göç edecek muhacirlere BUk
reşte teşkil edilen komiıyon tarafın· 
dan para ve emlaklerinin kıyme•leri 
nispetinde verilecek makbuzlarla pa· 
ra ve mallarmı yanlannda getirm"le· 
rine lüzum kalmıyacağı için muhacir 
işlerinin Jimdiki döviz güçlüklerile 
inkıta• uğrama11run da önüne ıeçil· 
mi' olacaktır. 

• Ankarada1 bulunan Yugoslavva 
atasemiliteri kolonel Rakoç~.!iç . dün 
~ ... t nf%e gcı8AF-rvıanuyan ~Jıne 

inmistir. 

Rasathane bir 
zeaze!e kaı1detti 

lstanbul, 20 A.A. - lstanbul ra • 
aathanesi 20-9-935 sa~• üçü bir daki
ka s .. - ceçe, merkez üstü lstan
buldan 1 1200 kilometre mesafede çok 
tid • tli bir zelzele J • ·.tir. 

Adalar itfaiyesi takv·ye 
ediliyor 

Heybeliadada bir itfaiye müfrezesi 
binaaı yapılması kararlaştırılmıttır. 
Einanın arsası satın alınmıştır. Yeni 
bina modern bir şekilde inşa edile -
cektir. 

Burgaz adHındaki itfaiye binası 
yapısı da bitmi§tir. istin ye itf;aiyeaı
nin buralara kadar yetişemediği gö· 
zönünde tutularak Adalar itfaiyesi -
nin takviyesi ve denizden batka, ka
ra gruplarının da kuvvetlend rilmesi 
kararlaıtırılmıttır. Verilen malilmata 
göre, lıtanbıildaki itfaiye arabasının 
miktarı 93 parç.dır. Bu da ihtiyacı 
kifi derecede karplamaktadır. 

nutuyor, hayalen onu hep Selim ve 
onunla nlemnek lehine kazanmıya 
~yordu. 

İçinden hep: ••Anne t diyordu. ıen 
onun şimdi mektepte olmasına bak
ma! Son sınıfta. Gelecek sene çıka· 
cak ve maaşa geçecek. Şimdi biz ni
kihlanm.z da sonra evleniriz. Nikih
lanahm ki elimden kaçırmıyayım o
nu... Kendisi razı... Fakat sonra ca· 
yıverir.,, 

Paraları geri 
istiyorlar 

Tecim ve Endüıtri oda11 memurla· 
rımn yardım aandıgı nizamnameıi 
tasdik edilmek üzere Ekonomi Ba • 
kanhğına gönderilmittir. Nizamname 
yi menfaatlerine aylan ıören bazı 
memurlar, timdiye kadar sandık için 
maatlarından keailen paralan ıeri ia
temiılerdir. F.at memuriyetten ay
rılmadıkça bu paraların iade edilemi· 
yeceii kendilerine bildirilmittir. 

Hep annesinin bu fıkri naad br
tıiıYacatnu merak ediyor, yataktan 
atlıyarak odaama kofmak. sabah sa
bah her fCyİ anlatmak iıtiyordu. 

Neredeyse uyanırlar, kalkarlar. 
Tabii hastayı merak ederek ilk önce 
onun odasına gelecekler ... 

Bunu düşününce Cemilede kendi
sini aynada görmek arzusu uyandı. 
Acaba yüzünde bir deği,iklik var 
mı? Bir şey hissedilir mi? Halbuki 

• Şehrimizde bulunan ltalyan mu
harrir ve nasirlerinden Luciano Mor
purko dün gece Casa d'ltalia'da ikinci 
konferansını vermistir. Konferansın 
mevzuu: "ltalva hakkında yazı yazan 
yerli ve ecnebi muharrirlerdir.,, Avni 
zamanda Casa d'!talia'da muharririn 
kendi nesriyatile diğer eserlerden mü 
reklceo bir •er~i huırlanmıştır. 

• Abatı Hilmi paşa ailetıinden Ha
tice Nebile ile Prenses Zeynep Mısır
dan •ehrimize gelmişlerdir. 

• 'Mevırim dolavıaiyle fazlalatttn
lan Karadeniz seferlerine,D~niz Y ot 
ları idaresi de iıtirak etmeğe başla
mı•tır· Tamiri bitirilen Cümburiyet 
vapuru, ıefere konularak poetalann 
ak•""'aaına mevdan verilmemistir. 

• lnec bUkOmeti, lldlmlerimlsıclen 
aldfı 35 kromluk ıUınrllk .,..;ni 
tı""amen bldırmııtır. Bu karar. tı
tokholmden telyuı11 ile alikadarlara 
bildinlmi1tir. 

Turlng klUbUn otomobil 
yerıtları 

Turüıı klUbil tarafmdan hanrlanan 
otomobil, motolildet, biaUdet yarııı 
.,.. puar ıtml ,apdaeaktır. 

Cemile ylslnde defil. her fCyde bir 
delllildik biaaediyordu. Ne tubJf fCY 
canım t Odanın tavanı daha yükaek. 
duvarlar daha uzak, qya daha ıe· 
nif &öriinüyordu. Bir feYler, bir teY· 
ler olmuıtu ortalığa •. 

Aynaya bakmak için yataktan 
kalkmıya hazırlanırken oda kapısı 
açıldı ve annesi içeri girdi. 

Cemile onun yüzünü görür cör
mez hiç anlamadığı, nev'ini tanıma
dığı bamba'ka bir heyecanla tirtir 
titremece batlamııtı. Annesi yamna 
gelerek elini onun alnına koyup da: 
••Naadaıiı yavrum?., diye her zaman
kinden çok farklı bir tcfkat ıöate
rince, Cemile birdenbire bofanarak 
bilnsllr hUncilr ağlaımya bqladı. 

Aliye hanım ptırarak elini ~k· 
mitti. 

Cemile o kadar fiddetli atlıyordu 
ki anneli oda kapmna kottu " bQ. 
,ok 1mma aealendl: 

- Şebinde. ıet ayol, buna bir .. ,.~er olmut. atlıyorl 
Eter ild &; dakUra IOlll'a Şahin· 

de odadan lpri pmeaeydi Cemile 
annelinbı boynuna atılarak her ıeyi 
anlatacaktı. Fakat abla11m cörünce 
kendini topladL Dudaklarını 111rarak 
atlamayı da kesti. 

Aaiye hanım ve Şahinde üatUr 
ifilmişlttdi. 

- Ne oluyonun? dediler. 
Cemile için artık tam doğru ıöy-

?.I • 'J • 'J3~ 

UllJMllllQll 
üOSTERIŞ 

Gösteriş, çok defa, hüsnüni -
yetle başlanan fakat gerçekle -
şip gerçekleşemiyeceği öncederı 
kestirilmediği için yarım kalan 
işlerin bir sonu olur. 

İstanbul şarbayhğı köprü -
nün üstüne ilan asılsın diye de
mir levhalar astı. Bu işde hüs -
nüniyeti niye olmasın? Gel ge
lelim o şerait altında o ilan de
mirlerine ilin asılıp asılmıya -
cağını önceden kestirmediği 
için şimdi bunların çoğu birer 
gösteriş levhası biçiminde bom
boş duruyorlar • 

Kaldırımlara "Yerlere tükür
me,, çeşidinden yazılar yazılma 
sına girişildi. Bir iki yere yazıl 
dı da, fakat İstanbul sokakları
nın çoğu çamur, toz denizi biçi
mindeyken bu "yer yazıları,, 
gösteriı olmaktan ileri gideme· 
diler. 

Tramvaylara demir parmak· 
tıklar mı ne y~pılacaktı. Bir iki 
tane yapıldı. Obürleri o açılıp 
kapanmıyan, kapanıp açılını • 
yan eski kapılarla gidip geli -
yorlar. İcraatlarda da gösteriş· 
ten ileri geçemedi. 

Hüsnüniyetle başlanmış fa • 
kat yanm kalmış işlerin sonu 
bile olsa, gösterişler sık şık tek
rarlanırsa insanın gösteriş İ$in 
gösteriş yapıldığına inanacağı 

gelebilir. 
Orhan SELiM 

Bir yankesici 
MahkQm oldu 

Tramvayda, Mükerrem i:Jminde bir 
kadını: 

- Aman, paramı dütürdüm! Yay• 
garaıile tatkınlığa uğratarak, ayağı -
na çelme takıp, yere düşürmek ft o 
sırada cüzdanında bulunan 35 lira pa· 
ra•nı yankesicilik ·etile aprmalrtan 
suçlu yankesici Muzafferin duruflD&· 
ıı dün üçüncü ce,."d:ıo bitirilmit ve 
ıuçlunun geçmi§i de gözönünde tu -
tularak bir sene iki ay hapıe mahkum 
olmuıtur. 

Bozuk gönderilen 
~~-.. ...4-&-

Son zamanlarda İnebolu ve S8ni .. 
sundan ıehrimiz ihraçatçıları tarafın· 
dan Almanyaya ıe~kedilmit yumur
talardan bir kısmının bozuk çıktığı il· 
gililere tikayet edilmiştir. Türkofis 
lstanbul tubesi, bu tikiyetler üzerine 
derhal harekete ceçmiı. tahkikata ba! 
lamıftır. I-raç edilen YUlllurtaların 
11Ja kontrolüne rağmen bir iki parti 
bozuk mal gönderdikleri anlatılan te· 
cimenler, haklarında takibat yapıl • 
mak üzere müddeiumumilige verile
ceklerdir. 

lstenbul hmenı tarifesi 
lıtanbul limam yükleme ve boşaltma 
tarif eıi ekonomi bakanlığınca tasdik 
eclilmittir. Tarifenin birkaç pne ka· 
dar liman ıenel direktörlüiüne teb· 
liğ edilmeai beklenmektedir. Verilen 
malUınata göre, bakanlık tarife üze
rinde fula bir değitiklik yapmamıt
tır. 

Aktam 18 yatında 
.. Akpm,, refikimiz düıtkü aayıaı 

ile 18 yapna cirmiıtir. Arkadatımı· 
zı tebrik eder, muvaffakıyetler dile· 
riz. 

lemek kadar tam yalan söylemek de 
mümkün değildi. Fakat hiç 'Olmazsa 
hakikati bir ucundan açmak için: 

- Fena rüyalar cördüm... diye 
t>.padı. 

Annesi aordu: 
- Gene mı yanım gördün? 
- Hayır ..• Tahsin Beyle Selimi ... 

rüyamda gördüm... Bilmiyorum ..• 
Çok fena oldum. Anlatamam. Bu 
Tahsin Beyin yüzünden batıma bar 
feliket gelecek gibi geldi bana ... 

Anneai kdmı hemen kucaldıyarak 
yatağın kenuına oturdu : 

- Ah kmm ... Benden de al o ka· 
dar ..• Gödim tatmadı o adamı ves· 
Hlim. IWü sabah sabah buna nıı 
dertlendlal Oh, oh pek iyi oldu a· 
ma .... .,.. ileau manada una 
malOm ...... Elmaalanmdan birini 
Atar, oean &irdiif ilaurafJ ödeyive• 
riris. 

Cemile Selimden bahia apıak içiıt 
ba Tlh_. 1SeJ biktyeaine cirmifd. 
Pakat -~ ilmi U.tilncle mum .,.. 
yandıra~li filpbeden korll&P1' 
bir daha lilim adım alana aıaaıı· 
yordu. 

içine doimut cibi annesi ne de
sin? 

- Bak o Selim '~in hali başka ... 
Seve aeve evllt edınirim onu ben··· 
fateae aeni veririm. 

Cemile haykırdı: 
ı Arkası var 1 



ORTA TEDRiSAT 

istanbul Kadroları Ayın 
25 inde Bildirilecek 

[ Ozel aytarımız bildiriyor] 

Ankara, 20 

Kültür Bakanı Saffet Ankanın yarın gelmesi bekleniyor. Ba
kan geldikten sonra, orta tedrisat kadroları son şeklini alacak -
tır. Orta tedrisat direktörlüğü, Istanbuldan başka vilayetlerin 
kadrolarını hazırlamıştır. !stanbulda alman yeni tedbirlere ve 
ihdas edilen şubelere göre, İstanbul kadroları da tamamlana -
cak ve kadrolar ayın yinni beşine kadar alakadarlara tebliğ 
edilecektir. 

iki Bakan Bugün Geliyor 
l\nkara, 20 (Ozel aytarrmız bildiriyor) - Sıhhat Bakanı R: -

Fik Saydam, yanında hıfzıssıhha Genel Direktörü Asım olduÇ"u 
halde, Istanbula hareket etti. Orada Oirkaç gün kalıp dönecektır. 

Ankra, 20 (Ozel aytarımız bildiriyor) - Finans Bakanı Fuat 
l\ğralı Istanbula hareket etti. 

Ki loğ ram Protipi Geldi 
·~nkara, 20 A.A. - Ekonomi Bakanlığınca 1934 yılında Pa -

ris'deki Arsıulusal ölçüler bürosuna ısmarlanan pla~irl:. irri?i:1:r!: 
dan yapılmış 42 numaralı kilogram protipi Paris buyuk. eı.çılıgı 
vasıtasile Ankara'ya gönderilmiştir. Protip ileride elverışlı yer
de saklanmak üzere şimdilik bakanlık demir kasasına ko~.ulmuş 
tur. Arsıulusal ölçü bürosunun muvakkat etüt raporuna gore, bu 
Türk ulusal protipi 1,000,000 mg, 41 ağırlığında ve 46 ml, 4.844 
'yulumundadır. Protipin kat'i şehadetnamesi muv~~k.~t tasdık -
namede yazılı neticelerin önümüzdeki arsıulusal olçuler konf e
ransınca onaylanmasınd~n sonra Ekonomi Bakanlığımıza gön -
derilecektir. 

Bakanlık uzunluk, hacim, kütle ölçülerile ayar terazileri, tah
lil ve dene~e yaraçları için Avrupadan 152 takı mölçü normal
leri getirtmiştir. Kanunun neşrindenberi mem~e~ette. ö!_çül~r 
için alınan tedbirler çok faydalı neticeler verm~ştır. Ölç.ule~~n 
muayenesi içn Ankara, Istaubul, Samsun, ~er~ı__ı:. v~ lzmır b_ol
gelerinde birer ölçüler ve ayar baş enspektorlugu ıhdas edıl -
rniştir. 

Balkan Oyunları 
[B .... ; tarafı 1 incide] 

•e no an bır tarah kalmanıasma el-1 t>utgiıl • cu. .auur ~o - Ntı.. ... -
b:rliğilc çalışılan bu o unlarm, altı lof 21. . 
ulus atlt'tlerinin dostluk havası için- , Romen: Manca 35 - Dınu 36 -
de ve güzel bir şekilde başarılacağı- . Komanesku 46. 
na şüphe etmiyoruz. Yugoslav: Broucan 57 - Bankler 

Halkımızın bu oyunlara gösterdiği 58 - Sporn 5~ . 
jJginin genişliği karşısında bütün Yunan: Butıs 84 - Vartzakıs 85 
programın hazırlanan intizamla geç- - Vlahos 86. 
mesini dileriz. Türk: Riza Maksut 114 - Rem-

Dün de yazdığımız gibi bugün Bal· zi 115 - Teo 113 
!<an oyunlarının birinci günüdür. O- Cirit: Bu müsabaka 16,45 te yapı· 
yunlara saat tam 14,30 da açılma tö- lacaktır ve şu atletler girecektir: 
ırenile başlanacaktır. Geçit resmi, tak- Arnavut: Koltrabiska 10 
dim, yemin gibi kısımları ihtiva t!den Bulgar: Enef 29. 
bu tören dün~a o!~mpiya~l~rında ya- Romen: Maryan 40 - Vanıı 41 
pılanın ufak bır numunesıdır. Yugoslav. Simejda 60 - Maryan 

Bir saat ıonra, yani 15,30 dan baş· 61. · 
bnarak sırasilc 100 metre seçme, Yu- Yunan: Mihaloplos 93 - Haciya-
nan diski, yüksek atlama, 800 ve 1500 nis 94. 
metre, cirit, 100 metre final ve 4 x Türk: Kar:ıkaş 134 _Nedim 135 
400 bayrak yarışları yapılacaktır. 100 metre finali saat 16 50 de ya-

~lt~ ulusun bugünkü .~üsabakala- pılacaktır. Seçmeye girec~kler pek 
n ıştırak edecek atle~ler~n~ okuyucu- çok olduğu, finale girecekler de seç
larınuzm s~atta k_e~d.ılerını kolayca melerde anlaşılacağı için atletlt!rİn i
ayırd edebılmelerı ıçın. taşıyacakları simlerini veremiyoruz. 
numaralarla birlikte aşağıya yazıyo- 4 400 Bayrak G'' .. b ruz: x yanşı: unun u 

son müsabakasına girc:cek beş takım 
100 metre seçme: Saat 15,30 da ya §U atletlerden yapılmıştır: 

pılacaktır. Arnavutluk takımı: Kogof 3 - Fe· 
Yunan diski: 100 metre seçmeleri- ri 4 - lbrahim 11 - Ragıp 12 

1e birlikte başlayacak olan bu .11üsa- Romanya takımı: Iordaş 32 _Ne-
lıakaya girecek atletler şunbrdır: meş 33 - Graçyum 45 - Stefam ı: 7. 

Arnavut: llya (7) Yugoslav takımı: Nikhaze 62 -
Bulgar: Doyçef (14) - Lazof (28) Banzark 63 - Stefanoviç 64 - Of-
Romen: Avalet 39 - Maryan 40 fer 65. 
:Yugoslav: Larançiç 53 - Klöt 54 Yunan takımı: Yorgakopulos 82-
Yunan: Sillas 91 - Fikiotis 92 Mandikas 87 - Misailidis 103 _ 
Türk: Veysi 132 - Naili 133 Arvanitis 81. 
Yüksek atlar:ıa: 100 metre seçme Türkiye takımı: Mehmet Ali 107 

'1e Yunan diskile birlikte başlayacak - Mufahham 108 - Cemal 109 _ 
olan bu müsabakaya girecek atletler Omer Besim 112. 
§Unlardır: B k k · 

Arnavut: Selman 6. a, an spor ongresı 
Bulga\: Belof 16 - Nevakof 17 _ dUn toplandı 

l'anayotof 27. Yedinci Balkan spor kongreı;i, Bal-
Romen: Negru 38 - Biro 43 kan oyunları münasebecile dün saat 
Yugoslav: Mikiç 55 - Mohr 56 dortte. Güneş klübü lokalinde ilk top 
Yunan: Paterakis 98 - Trablos 99 !antısmı yaptı. 

- Pantasiz 100. Beş milletin spor mümessilleri bir 
Türk: Pulat 1.2J - Cihat 124 - mi.ıddet jstirahatten sonra, kongre, 

Haydar 125, usulde olduğu üzere, oyunları tertip 
800 metre - 15,45 te yapılacak eden memleket teşkilatı namına, Türk 

bu final müsabakasına girecek atlet- Atletizm federasvonu reisi Burhan 
ler şunlardır: Felek tarafından" açıldı. 

Arnavut: Fethi Disıiari 5 - Ra • Atletizm federasyonumuzun mü-
gıp 12. messili toplantıyı açarken, kongrenin 

Bulgar: Cekof 19 - Varvanof 20. memleketimizde toplandığından dola
Romt!n: Lapuşan 34 - Manca 35. Y_ı çok bahtiyar olduğunu ve Atle -
Yugoslav: Nikhaze 62 - Gork- tızm federasyonunun burada Altıncı 

ten 71. Balk.an oyunlanm hazı::lamakla, Bal-
Yunan: Yorgakopulos 82 - Ada· kan. ~ençliğine ve sporuna hizmet e· 

midis 83. debı~ırse bu bahtiyarlığının iki kat o-
Türk: Recep 11 O - Galip 111.- la.~agın~ söyliyerek, gelenlere teşek -

Ömer Besim 112. kur ettı. Balkan komitesi azasından 
5000 metre: Saat 16 da yapılacak ve bu oyunların müessislerinden Bul

bu müsabakaya girecek atletler şun- gar delegesi Ivanofun vakitsiz ölü -
lardır: mı.inden dolayı teessı.irünü izhar ede-

Arnavut: Mine] 8 - Rcceo 9 rek. konfreyi bir dakika sükuta davet 

Memlekei 
Dışındaki 
Türk Tebeası 
Ankara, 20 A.A. - Bize bil -

dirildiğine göre: 

Genel nüfus sayımını müte -
akip ecnebi memleketlerde bu
lunan Türk tebeası mikdarının 
da tesbiti için istatistik genel 
direktörlüğü, ecnebi istatistik 
dairelerine gönderdiği bir ta -
mimle her memleketin nüfus sa 
ynnı neticesinde tesbit edilen 
Türk tebaası mikdanm sormuş 
tur. Bu suretle Türkiye haricin 
deki Türk tebaası adedi de 
öğrenilmiş olacaktır. 

Diğer taraftan istatistik ge -
nel direktörlüğü memleketin 
bellibaşh muharrirlerine nüfus 
sayımının fayda ve ehemmiyeti 
ni anlatan makaleler yazdınnrş 
tır. Bu yazılar ilkteşrin ayının 
birinci gününden itibaren her 
gün bütün gazetelerde intişar 
edecektir. 

Nüfus sayımı işleri için müşa 
vir sıfatiyle muvakkaten anga -
je edilen İsviçre istatistik genel 
direktörü brüşvayler bu ayın 
yirmisine doğru memleketimi -
ze gelecek ve genel direktör Ce 
lal Aybarla memleketi dolaşa 
rak yapılan hazırlıkları tetkik 
edecektir. 

Bay Brüşvaylar sayımın so
nuna kadar memleketimizde ka
larak neticeler ve tasnif progra 
mı hakkındaki mütaleasını da 
bildirecektir . 

etti. 
Bundan ı;onra riyaseti Balkan ko

mitesi reisi Rinopulos·a bıraktı. Kon
gre mesaisine başladı. 

Evvela Balkan hükümdarlarma ve 
Balkan devlet reislerine saygı telya
'TTl:mnın cekilmesi ittifakla kabul e
dildi. 

Bundan sonra misafir murahhas -
lar, Türkiye cumuriyetinin sporu hi
maye ve Balkan oyunlarının Türki
yede başarılması için asarını şükranla 
gördükleri yardımdan bahsederek, 
minnettarlıklarını söylediler ve oyun 
!arın tertibindeki itinadan ve gösteri
len misafirperverlikten dolayı tcşek-

. kürlerini bildirdiler. 

İkinci celsede, Yugoslav ve Yunan 
federasyonu mümessilleri arasında 
bazı atletlerin tabiiyetleri hakkında 
ufak bir müzakere cereyan etti. tki 
taraf fikirlerini söyledikten ~onra. her 
şeyin nizam yolunda gittiği anlaşıl
dı. 

Bundan sonra celse tatil edildi. 

Akşam 6,30 da toplanan ekipler 
kaptanları, 100, 200, 400 metre düz 
koşularla, 11 o ve 400 metre manialı 
koşular için seri kur'alannı çekerek, 
postaları tertip ettiler. 

Federasyonun tebliği 
Türk Atletizm Federasyonundan : 

.. Alt!ncı Ba.l.kan Oyunlarının ilk açılış 
torenı v: musabakaları bugun yapılacak
tır. Bugun Stad kapıları saat on ikide a
çılacaktır. Açılış Balkan oyunlarının mun
tazam olması için kapılarda ve stad içinde 
liznn olan bıitün tedbirler almmrştır. 
Bütıin bil~tler ve Yerler A. B, C, D . E , F . 
G harfl~rıle ayrılmıştır. İçeride kolların· 
da bu ışaret olan teşrifatcrlar herkesin 
yerini göstereceklerdir. İzdiham ve kan· 
şıklığa mahal bırakmamak için muhterem 
halknnızm da bu tertibata son derece ria
yetkar olmaları bılh:ı~sa elzemdir. 

Ayrıca Kadıköy, Üsküdar bütün civar 
tramvayları Kadıköy, Yo~urt<;u ve Kuıl· 
toprak arasmd~ ,saat oobir buçuktan on 
dokuza kadar ııılıvebilmek İll"ere bugün 
ve aym yirmi _ dokuxuncu günleri srk fa. 
sılah ve 16 numerolu yeni bir hat tesis 
edilmiştir. 

Bundan başka 1~tanbuldan Stadyoma 
gitmek üzer.e. va~urla gelecek yolcuları 
da taşımak ıçın şırketçe ayrı hususi ter
tibat alınmıştır. 

Bundan ötürii muhterem halkm tram· 
vay bulamamak endişesine dusmemesi ve 
arabalara beyhude sıkışıp dolmamaları 
rica olunur. 

Davetler 
T. t. C. t. İstanbul Bölgesi Bisiklet He

yeti Başkanlığından : 
22·9-1935 pazar günü Turkiye Turing 

ve Otomobil Kliibu tarafından Hava Ku
rumu menfaatine yapılacak otomobil ya· 
rışları arasında tertıb edilen bisiklet ya
rışma teşkilatımıza bağlı birleşik klüb 
üyelerinin girmelerine izin verilmi:ıtir. 

• 
_ T. t. C. t. İstanbul Bölgesi Ba:ıkanh
cından : 

Atletizm Federasyonumuz tarafından 
21-22-29 / 9 / 1935 günlerinde yapılacak o
la!l Altmcı Balkan Oyunları için Bölge
mı.xc bağlı birleşik klup başkanları davet 
ed~lmiş ve kendilerine ait olan davetiyeler 
Bolgemize gonderilmiştır. 21-9-1935 cu
martesi gunu sabahı saat 10 dan onbıre 
kadar bu davetiyeleri imxa mukabilınde 
almak üzere Bölge Merkezine birer mu
rahhaş ıı:öndcrmelcri luz:umu bildirilir. 

ONUR BAHISLERi 

Bir, Bölgeleri Birbirinden Ayrıl
maz Ve Yaşayışı Sonsuz Türkiye TAŞ PARÇASI 

Benim bir baba dostum vardır: 
"Mülga saltanati seniyenin ula sa

nisi rütbeli eski bir mutasarrıfı,. ol
duğunu rahmetli söylerdi. Şimdi üç 
aydan üç aya maaş kırdırmak için Em 
lak Bankası şubelerinde bir Yunus 
peygamber sabrilc nöbete giren "mü
tekait"lerdendir. 

Aradan, ne kadar zaman geçtiğini 
iyi hatırhyamıyorum, Hani şu Akde
niz kıyılarında Türk "Yassah !" ma 
kulak asmayan yabancı filikanın acı 
sergüzeşti gazetelerde çıktığı gün
lerden birindeydi; bana gelmişti. 
Esrarengiz bir havası vardı. Burnun
dan soluyan bir telaşla : 

- Gördünüz mü başımıza gelenle
ri? - demişti - Yarın mutlaka "düveli 
muazzame" müşterek bir nota ile dev 
Jeti tazyıka kalkışacaklar. Acaba efen 
di oğlum bugünkü ajans haberleri a
rasında Kara sularınızda yapılmı~ bir 
"nümayişi bahri" den falan bahsolu
nuyor mu ? 

Memleketini çok sevdiğinde zerre 
kadar şüphe etmediğim bu yetmiş iki
lik dostuma: 

- Müsterih olunuz efendim - de
miştim - Harp gemileri kardif yakar
lar, Piyasa vükııektir. Epey pahalıya 
mal olan eski sistem nümayi§ler artık 
hiç bir babayiğitin kan değildir. 

Yüzüme; 

"-Ahmak çocuk ... Ben ki (umur) 
görmüş bir (adem) im. Bunları ba
na mı yutturuyorsun?.,. 

Gibilerden bakmıs ve hen ona, ka· 
çan uykusunu geriy~ veımek için, bin 
bir dereden su getirmeğe, onu, sakal
lı bir bebek gibi bir teselli beşiğin
den çıkarıp hoplatarak bir baska te
selli beşiğine sokr.ıağ:\ ve ninniler söy 
Jiyerek bu beşikleri saatlerce sallama 
ğa mecbur olmuştum. 

• 
Şimdi, son günlerin telgraf telle-

rinden, radyolardan toparlayıp gaze
telere ve gazetelerden "kahvehane " 
ağızlarına uluştırdığı bir başka gös
terisi üzerinde duralım: 
"İtalva hazırlık vaPMIŞ, Habese s-ıl 
dırmak niyetinde. İngiltere bunda Mı
smn candamarlarını tehdit eden bir 
hareket sezmekte oıacak ki dünya de
nizlerinde dal?nık bulunan büyük 
harp gemilerini muhteiii .ıoktalarda 
topluyor. 60 gemi Portsmot'ta hare
kete hazır. Bilmem ne kadarı W.ısır 
sulıırınrlıı. UJuc:lar Kııru)unrla rlele~e 
terin ağızlarından çıkan sözlerle in -
sanlar her devletin (defteri a'mal) 
ini açıp muhasebesini yapıyorlar. Bu 
sırada küçük bir telgraf haberi 
mühmel bir başlık altında şu, yahut 
bu j?"azetede göze ilişiyor : 

"ltalyan donanması Akclcni:ı:in meç 
hul bir noktasına doğru dümen kıvır
mış.,, 

Akdenizin meçhul bir noktası (? 1 rı 
Bir defa bundan büyük bir gaflet, 

bundan büyük bir toyluk olamaz, zi
ra Akdenizin bilinmeyen ve bilhaı;:sa 
Türkiyenin gözile her yirmi dört ~a
atte yirmi dört dt-fa taranmayan nok
tası yoktur, olamaz. 

Aradan iki gün daha g!çivor. 
Bazı gazetelerde kocaman ve karşı
dan bakılınca bir takım tuhaf mah
lUklann dört köşeli kafalarına nasıl
sa konmuş çifter çifter, bol rastıklı 
di i insan kaşları gibi serlevhalar : 

"Filan .•• Falan yerde verdiği nutuk 
ta .. (bizim Türk topraklarında gözü
muz yoktur ... ) - demiş - " 

Veya; "lstefani Ajansının verdigi 
haberlere nazaran ... " komanterini 
tasıyan yazılar. 

Ve daha fecii, adamcağızın, sanki 
bizim ne olduğumuz dünyaya ve hat
t~ ~endi kendimize dahi meçhul imiş 
gıbı; 

"O topraklarda medeni, çalışkan 
ve hür bir millet yaşar'' demesini bile 
lıüyük heyecanlara, büyük sevinmele
re ve büyük koltuk kabartmalara mah 
sus merasimle manşetlere geçirmelt'r., 

Bütün bunlar fikirleri şöyle bir 
noktada toparlayabilirler: 

. "Kendini tehlikede sayan bir Tür
kıye vardır ve bazı alicenap (Avru
palı rical) ona lütfen teminat ver
mektedirler . ., 

Yahu! 

Bu topraklarda artık Osmanlr dev
letinin devrinde o 1 d u ğ u g i -
bi "düveli muazzama
nın ~eminatına,, dayanan bir " ta
mamıyeti mülkiye" ve şu bu Avrupa 
devletinin liıtfiyle rahat nefes alan 
bir. "h~.kkı hükümrani" yoktur. (Dü
velı mutehabe) nin Hanya sırtlarına 
bayrak çektiği ve yabancı filoların 
(S:tanik pişgahmda deniz nümayiş
lcrı) yaptıkları günleri tarih bile u
nutmustur. 

Bize topraklarrmız için teminat 
vermek kimin haddi? 

Bizim topraklarımızı bize bir em
niyet vaadile bağışlamak kimin yük
aelebileceği bir cüret? 

Şimdi biz, dinleyen değil, konuşan, 
konuşulmasını bekleyen değil, konuş
ması beklenen bir devlf'tiz. "Bir, böl
geleri biribiribden ayrılmaz ve yaşa
yışı sonsuz Türkiye,, başkalarına 
"tooraibnızda gözüm yoktur!'' demek 

Yazan : Nizamettin NAZiF 
kertesine ulaşmış bulunuyor. 

Bunu sezmemek, sezememek ne 
büyük gaflettir ı. 

• 
Akdeniz kıyısmdaki filika macera 

smda nasıl bir yaşlı dostumun ziyare 
tini kabul etmi idiysem, bu son ya
yıntılardan sonra da genç ve münev
,·r.r bir dostumun beni ziyarete geldi
ğini gördüm. Bu arkadaş gazetesini 
burnuma uzatarak: 

- Bu ne kepazelik be 1 - diye hay
kırdı -

Iki gün sonra ise çok sevdiğim bir 
Trakyalı muharrir (*) in Edimede
ki gazetede çıkmış bir makalesini o
kudum. Şu cümlesi Türkiyenin kud -
retini bilen bir Türk münevverinin iç 
portresini ne güzel canlandırıyor: 

Türkiye topraklarına "el atmak" 
herhangi ulusun hayalinden geçmiş 
ol~a d a h i bizim kulaklarımızda 
böyle bir hayalin ifadele mesini işit
miyecek kadar gururlu bir yücelik 
vardır. 

• 
D o s t a r ı m ; " R ü z ga r ı 

D e h r " in A h m et C e vd e t 
Paşa merhuma tarih ve "Hadisatı si
yasiyei ahire" nin Diran Kelekyan 
Efendiye başmakale yazdırdığı gün
lerden çoook uzaklardayız.- N.N. 

(*) M. Behçet Perim. 

Siz de rastlamıııunızdır. En can 
alacak bir İ§ yaparken sizinle san
ki alay eder gibi karşınıza çıkıp 
bazı sualler soran, yahut kendi zev
kine dair isteklerde bulunanlar o
lur. Hayatta bir adamın düıeceği 
en b~yük ve en derin azap kuyusu 
bu vaziyette iken onlarla görüşmek 
ve o can alacak işi yüzüstü bırakıp 
berikile uğraşmaktır. 

Böyle vak'alarda göze çarpan 
şey yapılan veya istenen işin bü. 
yüklüğü, küçüklüğü veya zorluğu 
değildir. Karşınızdakinin sizin güç 
ve elim durumunuzu kavramak is
tememesidir. itte adamı bu öldü-
rur. 

Bunu ben asılmaya giden adamın 
ağzındaki cıgaradan cıgarasmı yak
mak için onu durdurtana benzeti
rim. 

Vaktile ben bir piyeı ıeyretmit· 
tim. (Taş parçası.) 

O piyes bana bütün insanlann 
en küçük menfaatini bile sırasında 
en büyük haileye bağışlamıyncnğı
nı pek iyi gösterdiği için hnla hatı
rımdadır . 

Bir kadın, kendisi için yaralan 
mıt, ölmek Üzere olan bir erkeğin 
minder üstündeki kötü yastığı ka
nile lekclememcsi için başının altı· 
na bir laf parçası koyuyor .• Bu sı
ralarda benim çok yakından tanı
dığım, hatta kendim kadar iyi ta
nıdığım birinin de başının altına 
taş paçası koymak istiyenler var. 
Allah yardımcı111 olsun. 

uYA SABUNA . . . B. FELEK 

mınn~~ffi/a}~~~ ıkı Yem Mektep 
lLlltru Açıhyor 

HARP OYUNU! 
[Baş tarafı 1 incide] 

r; için ve Mu:fsolini resmen "ha
yır!,, diyerek reddedince artık harp 
ten batka yapılacak iı kalmıya
cağını da takdir ettiklerinden 
verdikleri kararları bile bildir· 
meğe cesaret e d e m i y o r l a r , 
el altından "Ne dersin? Böyle bir 
teklif yapsak, acaba kabul eder 
misin?,, diye iskandillerle emriva· 
kii önlemek istiyorlar. Mussolini 
ka§ları çatık, ııesi sert, cevap veri
yor: "Alay mı ediyorsunuz.? Tuz 
ve kum istemiyorum!,, Demek bu 
cihetten ümit kalmadı. 

Gelelim lngiltereye: lngiliz. Dı§ 
Bakanının blöf yapmadığı anla§ılı· 
yor. Gürültü etmeksizin, lngiltere 
boyuna hazırlanıyor. Harp gemisi 
yolluyor, Sünusilerle görüşiiyor, 
Habeşleri teslih ediyor ve Süve;n 
te bekliyor. O lngiltere ki, bir Fran
sız gaz.et esi: "Bütün harpleri kay
betse bile, son mücadelede muhak
kak muzaller çıkar!,, diyor. De
mek, bütün Nil kaynaklannın bu
lunduğu bir yeri, lngiltere, öyle ko
laylıkla ltalyaya bırakamıyacak, 
bırakamıyor, cünkü bırakabilse idi, 
şimdiye kadar çoktan bırakırdı. 
Demek, bu cihetten de ümit kalma
dı. 

Gelelim Habeşlere: Habeıistan, 
cenge hazırlanıyor. Hazırlık deni
len şey, Habef hükrimetinin Habeş
lilere verdiği bir tüfek ve bir de 
dolu fişeklikten ibaret! Bunlar üni
forma olarak her :zaman giydikleri 
elbiseleri taşıyorlar: Bu elbise de 
topraklara kadar uzanan ve bez
den bir külot üzerine giyilmiş uz:un 
gecelik entarisinden ibaret. A.>•ah
kabı yok. Çünkü, bir Habeşlinin 
ayaklarının tabanı, söylendiğine 
göre, katır tırnağı kadar sertmiş. 
Beri tarafta ise toplar, tanklar, 
tayyareler, harp arabaları, gazler 
ve milyonlar! Ne garip te%at/ in
san sanır ki, bütün modern mede
nıyet, d e ğ e r l e r i yalnız cen
gôverliklerinden ibaret bir Orta 
:zaman askerleri ordusuna karşı 
harp edecek/ 

Fakat nispetsizlik nekadar bü
yük olursa olsun, Habeşlileri11 ümi
di kuvvetli. Umitleri kuvvetli ama, 
yalnız, esbabı mucibesi de o nispet
te tuhaf. Adovaya giden bir Habeş 
generali diyor ki : 

"- ltalyanların güvendiği bütün 
~ilôhların bi%İm için değeri ola
maz. Bunlar bizi tank ile korkutu
yorlar. iyi ama, tank, medeni bir 
memlekette iş görebilen bir silôh
tır. Bu dağlar, dereler, nehirler, 
çöller ve boğazlar memleketinin 
yarattığı acayip topoğrafya üzerin
de tankın ne tesiri olabilir? Bu bir. 
Tayyareye gelince, hangi kışlamızı, 
hangi üssülharekemizi, hangi şi
mendiferimizi, hangi cephanelikle
rimizi, hangi köprülerimizi ve ni. 
hayet hangi şehrimizi - çünkü biz
de ıehir de yok! - nereden bom
b'!r!ı'!'a'!: edecek te ne yapacak? 
Bılakı!, oyle aşılmaz dağlar ve öy
le bogazlar var ki iki mitralyöllle 
b.ir fırka durduruİur. Nihayet ik
lı.'"! bataklık, çöl ve hastalık gibi 
sılahlarımız var ki bunlarla ne 
tank, ne tayyare başa çıkabilir. Ge
lecekleri varsa, görecekleri de 
var!,, 

l§te Habeş • ltalya vaziyetini, içi 
resim dolu bir yuvarlak cam parça-

----
Kültür Bakanı Tan'a 
izahat veriyor 

Kültür Bakanı Saffet Arıkan dün 
Kültür direk örlüğüne gelerek geç 
vakte kadar meşgul olmuştur. Bakan 
açıkta kalan ortaokul talebelerinin 
yerleııtirilmesini temin ettikten sonra 
dün akşam Ankaraya dönmüştür. 

Saffet Arıkan dün hareketinden 
evvel kendisile görüşen bir muharri
rimize talebenin son durumu hakkın· 
da "U heyanatta bulunmuştur: 
"- İstanbuldaki incelemelerimi bi· 

tirdim. Ankaraya dönüyorum. Ortao
kuJlara başvuran talebenin açıkta 
kalmaması için gereken tedbirler a· 
lınmıştır. Beyoğlu semti için Ortakoy 
de İnönü okulu açılıyor. ıstanbul ta· 
rafında Kumkapıd ... bir Kumkapı or
taokulu acılacaktır. Bu okul bilhassa 
şimendifer yolu üzer· 1de oturanların 
okul ihtiyacını sağlamış olacaktır. 
Tabii Bakırköy ve civarında bulunan 
talebeler de bu okula geleceklerdir. 
Bu okullardan başka Kadıköy tara -
hnda da ikinci olmak üzere 1 • or o.
okul açılacaktır. ~unun açılması biraz 
geçikccek ise de o taraftaki sıkışıklıgı 
ortadan kaldırmağa ço~ yardım ede· 
cc::tir. 

Bu suretle Istanbulda hiçbir orta· 
okul talebesi açıkta kalmamış olacak· 
tır. Ancak, talebe velilerinin bugün
kü sıkışık durumu gözönüne alarak 
çocuklarım şu veya bu okula yazdır· 
ır. k hususunda ısrar c emeleri Jü. 
zumludur. Talebenin bu artışına gö
re ögretmen kadrosuna da lüzumu 
kadar ilaveler yapılacaktır.,, 

Halk Biletleri 
Ankara, 20 (Özel aytanmız 

bildiriyor) - Devlet demiryol
ları halk biletleri üzerinde deği 
şiklikler yapmak, daha pratik 
formüller bulmak, müddetleri 
uzatmak gibi kolaylıklar bul -
mak tasavvurundadır. 

Erzrum bayındırlık 
direktörlUğU 

. A!1~ara, 20. (Özel aytarnnız 
bıldır.ıyor) - İzmir Bayındır -
lık D1rektörü Mehmet Nuri Er
zuruma, Çanakkale Bayındır. 
hk Direktörü Asım lzmire ta • 
yin edilmişlerdir. 

20 ilkteşrin Pazar 
Genel Nüfus 
Sayımında 
Sayım işine karışmamak, kayıtsı1 

durmak veya yanlış sağlık vermek 
yurda karşı yapılm:ş suçların en bü
yüğüdür. Türk yurttaşı böyle ağır 
bir suçtan uzak kalacaktır • 

Başvekalet 

istatistik Umum Müdilrlilğii 

"---=---- ..) 
l'I larzeder ve aydınlığa tutarak 
parmaklarını:zm ucile çevirirseniz: 
gözlerinizin önünde bu üç acayip 
vekli göreceksiniz.. 

Ali Naci KARA~AN 
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Altıbin Yiğit içiri Antepte 
Büyük Bir Anıt Dikiliyor 
Antep 20, (Ozel aytarnmz bildiriyor) - Antebin müdafaası sı

rasında canlarını veren altı '1in yiğit için inşasına başlanan şe
hitler anrdı bu ayın sonuna kadar bitirilecektir. Uray ve özel mu
hasebe, bu iş için yeniden 2.500 lira tahsisat koymuştur. Antep 
kahramanı Şahin için, öldüğü yerde bir sütun dikilmesi de karar
J aştırılmıştır. 

Bir Kadın Ağır Yaralandı 
Adana 20, (Özel aytarımız bildiriyor) - Reşat Bey mahalle

sinde oturan Halil oğlu makinist Sadettin, dostu Fatmayı kendi
sine para vermediği içiıı kol ve kalçasından bıçakla yarahyarak 
kaçmıştır. Yaralı, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmış, 
haçan suçlunun aranmasına başlanmıştır. 

Sivasta Çimeto Fabrikası 
Sivas 20, (Ozel aytarımız bildiriyor) - Sümer Bank tarafın -

Clan burada bir çimento fabrikası kurulacaktır. Uzmanların Sı
vas ve cevresinde yaptıkları jeolojik incelemeler. killi arazinin 
fabrikaya çok elverişli olduğunu göstermiştir. 

Yaya Geziye Çıkan 5 Genç 
Balıkesir 20, (Ö7el aytarımız bildiriyor) - Necati Bey Okulu 

talebesinden beş genç, Çanakkaleye kadar 300 kilometrelik bir 
yaya gezisine çıkmışlardır. Halkevinin yardımı ile hazırlanan 
gençler, ilçe, kamun ve köylere uğrıyarak tarihsel ve soysal ara
malar yapacaklar, Çanakkalede savaş alanını gezeceklerdir. 

Bandırmanın Kurtuluş Günü 
Bandırma 20, (Özel aytarımız bildiriyor) - Bandırmanın 

kurtuluş yıldönümü, törenle kutlulanmıştır. Donanma Komu -
tarn Amiral Şükrü de geçit resminde hazır bulunmuştur. Uray 
binasında Amiral Şükrü ve ilbay Salim şerefine bir şölen veril
miştir. Öğleden sonra spor sahasında yapılan maçta, Birlik Spor 
Bursa Sebatı 4 - 3 yenmiştir. Fener Yılmaz futbolcuları İdman 

• Yurdu ile 3 - 3 berabere kalmışlardır. 

Niksarda Pirinç Ekiliyor 
Niksar 20, (Özel aytarımız bildiriyor) - Niksarda son yıllar

ca pirinç ekmine büyük bir onem verilmektedir. Pirinçlerin pi
yasada tutması, ekilen sahanın günden güne genişlemesini temin 
eµn,ektedir. ilglliler, ekimin fenni şartlar dahilinde yapılması 
için gereken tedbirleri almışlardır. 

Tarım Bakanının Doğu Gezisi 
Bayburt 20, (Özel aytanmız bildiriyor) -Tarım Bakanı Muh

lis Erkmen şarımızda da incelemelerde bulunmuş, Bayburdun 
tarrmsel dilekleri etraflı notlar almıştır. Aşağıdaki resim, bakan 
şerefine Halkevinde verilen bir şöleni gösteriyor. 

No. 126 

YOSMA! 
Etem izzet BENiCE 

bin altın. Biraz da tahvilat .. 
Cevabını verdi. Güney bu 

~özleri kendi sorusuna karşılık 
bulmadı. 

- Birkaç bin altın, biraz da 
tahvilat. O kadarını ben de bi
lıyorum. Senden öğrenmek is
tediğim sayısı. Kaç altın, kaç 
liralık tahvilat, nckadar bank
not?. 

Fazıl yutkuna yutkuna: 
- Altı bin kadar altın, yüz 

oeşibiryerde, on iki bin liralık 
tahvilat, on beş bin liralık ta 
banknot var .. 

Dedi ve bunu söyler söylemez 
birden yerinden kalktı ve hemen 
Güney'in ayaklarına kapandı. 
Gene kadın ayaklarım çektikçe 
o sarılıyor, gözlerinden yaş akı
ta akıta. hırlar gibi söyleniyor
clu: 

- Karıcığım sana yalvarıyo
rum, bana kıyma. Ben yasarken 

o paralara dokunma. Beni öl
dür, ondan sonra ne istersen 
yap. Seni seviyorum, senin için 
deli oluyorum. Senin için ne 
kerte özverilik lazımsa hepsini 
yapmaktan çekinmiyorum. Bü
tün apartmanlarımı, gelirlerimi 
ve en son kasamı sana vermem 
de bunu gösterir. Ancak sana 
yal varıyorum, ben sağken bun
ları ne sat, ne harca. 

Güney ayağını yerde sürünen, 
hüngür hüngür ağlıyan Fazıl'ın 
yengeç gibi y~pışan parmakla
rından zor kurtardı ve biraz da 
azarlıyan bir tavırla: 

- Ayıp bu yaptıkların .. 
Dedi. Fazıl döşemenin üzeri

ne serilmiş: 
- Beni öldürmeden bu işleri 

yapmağa kalkışma .. 
Diye o eski "kör hafızların 

zikredişleri" gibi durmadan bu 
cümleyi tekrarlıyordu ve Güney 
söyleniyordu: 

- Yapıp yapıp ta ne yapaca
ğım sanki?. 

Hepsini, satıp savup büyük 
plammı başaracağım .. 

Sen de kurtulacaksın, ben de ! 

Yalova uray meclisi 
Fevkalade olarak 
Toplandı 

Yeni Yalova ilçebayr Hüsnü Ergin 

Yalova 20, (Ozel aytarımız bildiri
yor) - Uray meclisi, yeni llçebary 
Hüsnü Erginin daveti üzerine fevka
lade olarak toplanmıstır. Meclis, il· 
çenin birçok işleri üzerinde önemli ka· 
rarlar vermiştir. Panayır halini alan 
pazcır yerine hal ve han yaptırılacağı 
gibi mezbaha resmi de yarı yarıya in
dirilecektir. Asri mezarlığın noksan· 
ları bir an evvel tamamlanacaktır. 
Uray meclisi, ilçede iki çeşme yaptı
rılmasına, yeni alınan elektrik maki
nasının çalıştırılmasına karar vermiş
tir. Bu kararlar, sür'atle tatbik edile
cektir. 

~arbonun önU a'ınrlı 
Niksar 20. (Ozel aytarımız bildiri

yor) - Şarbona karşı gereken bü
t~n tc.-dbirler alınmış. hastalığın ge
nışleme sahası daraltılmıştır. Hayvan
ların asılanması isi bitirildiği için, ı 5 
günlük karantinadan sonra kesime 
izin verilecektir. 

UzUmO korumak için 
İzmir, 19 ( Ozel aytarınuz bildiri

)'OC) - Iş ve Ziraat Bankalarının bir 
buçuk milyon lira koydukları sermaye 
ile teşkil ettikleri şirket direktörlüğü
ne a•anan l:konomi Bakanlığı tecim 
isleri direktörü İsmail Hakkı geldı ve 
i~e başladı. Şirket piyasada nazımlık 
yapacak ve piyasa icap ettiği zaman
larda üzüm satın alacaktır. Kadro ve 
teşkilat tamamlanmak Lizeredir. 

KUÇU K TELGRAF 

• Sıvas, (Tan) - Erkek Öğret· 
men Okul Direktörlüğüne okulun ede
biyat öğretmeni Ziya Karamuk atan· 
mıştır. 

• Sıvas, (Tan) - Posta telgraf 
başdirektörü Asaf buraya gelerek 
yeni vazifesine başlamıştır. Direktör 
muavini Etem, Van'a gitmiştir. 

• Sıvas, (Tan) - Pa!i!a fabrikası 
sırasında urayın yaptıırdrğı park bi
tirilmek üzeredir. 

• Erbaa, (Tan) - Uray, şehir 
yollarının yaplıması için çalışmakta
dır. Bu iş için imkan hasıl oldukça 
tahsisat ayrxlacaktır. Bütün dükkan
ların önündeki kaldırmrların dükkan 
sahiplerine yaptırılması kararlaşmış
tır. 

• Adapazarı, (Tan) - Hava ku
rumu maclarının ikinci haftasında 
Sakarya iİe Gençler birliği 1 - 1 be
rabere kalmı~lar , İdman yurdu Yeni
ayı 4 - O yenmiştir. 
Biğa, (Ozel aytanmız bildiriyor)

Biganın Sazak köyün civarındaki or
ma:ılarda cıkan ; gınlar mahalline 
yetışeıı İlçebay Yavuzla Vilayet Or
man direk örü Çağların ve halkın yar 
dımile etrafa sanp genişlemeden sön
dürülmüştür. Yangın ı .ı önüne ge
çilmek için koruma tertibatı kuvvet-

Ve birden Fazıl'a döndü, yine 
yüksek sesle: 

- Bankalarda başka paran 
var mı, yok mu onları bana söy
lemedin. Nerede banka def ter
lerin. Ben geçenlerde yazıha· 
nende iki def ter numarası gör
düm. Önları da bana verecek-
sin .. • 

Dedi. Doktor uzun bir inilti 
çıkardı: 

- Yok sevgilim artık!. 
Güney asıl hazineyi ele ge

çirdiğine göre üst yanını pek 
umurlamıyordu. Parayı unuttu, 
alaya başladı: 

- Şimdi sevgilim diyorsun. 
Ama geçen gün sevginin gülünç 
olduğunu söylemiştin. 

Doktor uzun, keskin bir ıslrk 
öttürür gibi: 

- Haşa!.. 
Dedi, ilave etti: 
- Sevgi insanı hayata bağlı

yan en kuvvetli araçtır. Sevgi
siz insan yaşıyamaz. Sevmek in
sanlığın bile yaratılışındaki se
beptir. 

Güney, doktor böyle söyle
yince kahkahayı bastı: 

-34-
TEKNiK MATLAR 

Şah, ruh ve paytağa karşı şah ve 
ferz - Paytak iyi yer tutmuş olarak 
ruha desteklik ederse sonuç çokluk 
bir beraberlik olur. Fakat ruh pay
takları için vaziyet ayni değildir. 

(Şekil 1) ve hareketlerini takip 
ediniz. 

( Şekil: 1 - 2) 
l. Fg5 - e5 t- - Şh8 - g8 
2. Fes - e7 Şg8 - h8 
3. Fe7 - f8 t Rg6 - g8 
4. Ff8 - f6 Rg8 - 97 
5. Şh5 - h6, sonra mat. 
Şah ve ruha karşı ~ah, ruh ve fil-

Kuvvetli tarafın güç olmakla bera
ber mat etmek ihtimali vardır ve her 
halde bunu nizama uygun olarak 50 
hamle içinde yapmağa uğraşacaktır. 
Bunun için, her şeyden evvel hasım 
şahı kenar hanelere sürmeğe bak
malıdır. Bir kere, meşhur Philidor'a 
izafe edilen vaziyet yakalanınca ak
ların mat etmesi mukadderdir ( Şe
kil 2) 

1.-Rcl-cS + Rd7-d8 
2. Rc8 - c7 Rd8 - d2 (En 
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Bu hamle, hasım ruhun daha az 
müsait bir haneye gelmesi için oy
nanmıştır. (dl veya d3 hanesine) 

3. . . . • • • Rd2 - dl 
4. Rb7 - g7! Rdl - f1 
5. Fe5 - g3! Şe8 - f8 
6.Rg7 - g4 ! Şf8 - e8 
7. ı<g4 - c4 Rfl - dl 

- -- -- -
~ Türk Sigorta Şirketi § 
~ Harik ve hayat üzerine sigorta muameleleri icra eyleriz. § 
~ Sig~rtaları halk için müsait şeraiti havidir. § 
§ Merkezi idareai : Galatada Onyon Hanında § - -8. Fg3 - h4 Şe8 - f8 

9. Fh4 _ f6 Rdl _ el + _ Acentası bulunmayan şehirlerde acenta aranmaktadır. : 
10. Ff6 - e5 Şf8 - g8 : Telefon : 4.4887. 6602 E 

-
11. Tc4 - 114 ve partiyi kazanır. ; :111111111111111111111'111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 i 
İkinci bir şekil: -- -- - - - _ 
Dördüncü hamleye kadar ayni: 
4. . . • • . Şe8 - f8 
5. Rg7 - h7 Rdl - gl 
6. Rh7 - c7 ŞI8 - g8 
7. Rc7 - c8 + Şg8 - h7 
8. Rc8 - h8 + Şh7 - g6 
9. Rh8 - g8 1- ve ruhu alır. 
tlı;üncü ~c\cil • 

Beşinci hamleye kadar ilk şeklin 
ayni. 

5. • • • • • . • Rfl - f3 
6. Fg3 - d6 Rf3 - e3 t-
7. Fd6 - e5 Re3 - f3 
8. Rg7 - e7 + Şe8 - f8 
9. Rc7 - c7 Şf8 - g8 
10. Rc7 - g7 + Şg8 - f8 
11. Rg7 - g4! Şf8 - e8 
12. Fes - (4 ve partiyi kazanır. 
Dördüncü şekil: 
Yedinci hamleye kadar ilk şeklin 

aynı. 

7. . . • • • Şe8 - f8 
8. Fg3 - e5 Şf8 - g8 
9. Rc4 - h4 bundan sonra iki 

hamlede mat. 

lendirilmiştir. 

• Kütahya, (Tan) - İstatistik 
umum müdür muavini Selim Sabit 
burava gelmiş, Halkevi salonunda 
nüfus tahriri hakkında bir konferans 
vermiştir. Ilimizde nümerotaj işi bi
tirilmiş, yazma bölgelerinin ayrılma
sına başlanmıştır. Kontrol memurla
rı bu ~tinlerde seçilecektir. 

• Niksar, (Tan) - Emine ismin -
de bir çamaşırcı kadın evinin bahçe -
sindeki incir ağacından düşerek öl • 
müştilr. 

- Fazıl, sen bunadın?. 
Dedi. 
- Neden?. 
- Aptal gibi konuşuyorsun. 

Bir söylediğin öbürüne uymu
yor. Geçen gün inledin, ofladm, 
pufladın, aşkın ihtiras olduğu
nu, ihtirasın da aslında gülünç
lükten başka bir ~ey olmadığını 
söyledin. Şimdi de insanlığın 
yaratılışında bile aşk sebepler
den biridir.. diyorsun?. Bunun 
hangi birisine inarımalı bilmem? 

Genç kadm bunları söyler 
söylemez doktorun cevabını bek
lemeden kaşlarını çattı, iri siyah 
gözlerini yuvalarında büyülte 
büyülte bir an düşündü, aklına 
bir şey gelmiş gibi durdu ve yi
ne eski konuyu tazeledi: 

- Bankalardaki hesaplarını 
söylemedin. 

Doktor yddırımlanmış gibi bu 
soruyu karşıladı: 

- Başka param yok. Ne var
sa portföyümge o kadar. 

-Bütün paralarını kasana mı 
koyuyordun. 

- Evet .. 
- Niçin?. 

Düşkünler Evi Direktörlüğünden: 
500 

30 
4000 

Kilo Paçavra 
,, Hurda Bakır 
,, ,, Demir 

2nnn c~m 

309 Adet Çuval 
l 2 4 ,, Gaz Tenekesi 
7 40 ,, Eski gaz ve yağ tenekesi 

O Düşkünler muhallefatı ve Çini soba ankazı 
Yukarıda cinsleri yazılı 8 kalem hurda eşya 2-10-935 

çarşamba günü saat 1 O da Düşkünler evinde açık art
tırma suretiyle satılacağı ilan olunur. ( 5 784) 

İktisat Vekaleti: İç Ticaret Umum Müdürlüğünden: 

30 İkinci Teşrin 1330 tarihli kanun hükümleri dairesinde tescil edilmi~ 

olan ecnebi şirketlerinden İtalya tabbiyetli (Offiçine Galileo Atölyeleri· 

Offiçine Galileo) Anonim Şirketi bu kere müracaatla Türkiyedeki faa

liyetine nihayet verdiğini bildirmiş ve lazımgelen kağıtları vermiştir. 
Bu şirketle alakası olanların Galata'da Asikürazioni Jeneral hanında 

Avukat Biliotti'ye müracaatları lüzumu üçüncü defa ilan olunur 

Kültür Bakanlığından: 
Bu yıl Kültür, Tüze ve Tarım Bakanlıklariyle Harita 

Genel Direktörlüğü hesabına yabapcı memle~e gön· 
derilecek talebelerin, yarşıya girmek üzere çıktıkları 
Fakülte veya okullara müracaat müddeti bu ayın sonu
na kadar uzatılmıştır. ( 5 7 7 4) 

, 
- Bir alışkanlıktı bende bu .. 
- Faizini nasıl kaybetmeğe 

kıyıyordun?. 

- Param biriktikçe apartman 
filan alıyordum. Onlarm gelirle
r; faizi idi. 

- İyi ama, bankadakilerin fa-
ız ı. 

- O kadar kaybın önemi yok. 
Genç kadın yine parladı: 
- Neyse bunlar beni ilgilen

dirmez. Şimdi senin anlıyacağm 
şu. Yurdun gelirini de beına ge
tireceksin. Sana para yok anla
dın mı. Cebine nekadar harçlık 
istersen ben koyacağım. Tabii 
onu da hesapla vereceğim. 

Doktor boynunu büi<müş din
liyordu. Güney bir dalı~ sordu: 
-Anladın mı? 

Fazıl başını salladı, mırıldan-

dı: 

- Anladım!. 

Genç kadın: 
- Öyle ise kalk yatmağa gi

delim .. 
Dedi ve bir kuş hafifliğile 

oturduğu yerden kalktı! 

Mimarla konuşurkerı 

Büyükdere'den eve dönüşleri
nin onuncu günti. Bu on g,ün 
içinde genç kadın bir iş adamı 
gibi hergün birkaç kere sokağa 
çıktı, geldi; birçok tellallarla, 
mimarlarla, sarraflarla konuştu; 
pazarlıklara girişti, terledi, çı
kıştı, kavga etti, elindeki dük· 
kanların hepsini ve .ipartman
lardan üçünü sattı. Kendi kendi· 
sine kaldığı vakit: 

- İşlerirr. yolunda. · Bundan 
daha iyisi can sağlığı. En iyi 
kombinezonlar buldum. Hele 
Şen Apartmanı değerinden çok 
fazlaya sattım!. 

Diyor, ilave ediyordu: 
- Şimdi sıra ötekilerde .• 
Yine sokağa çıkacağı bir andı. 

Hizmetçi: 
- Mimar Ziya sizi görmek is

tiyor .. 
Dedi. Doktor köşedeki koltuk

ta oturmuş gazete okuyordu. 
Kansına verilen bu haberi du
yunca: 

f Arkası 11ar 1 
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S C> N" 1-f . .A. 13 E ~ BUYUK 
ALMAN 
CASUSU 

Matmazel 
HAKiKI 

Doktor'un 
ESRARI 

iCMAL 
JULES CAMBON 

1907 yılı ile 1914 ara11nda Fran
sayı Berlinde tenuil eden Julea 
(..ambon'un öıümü iJe genel aavqm 
aktor.erinden biri daha tarihe kant· 
nuı oluyor. Savaıtan önce, arııulusal 
n ... naıebetlerin mihveri Almanya ile 
f"ranaa aı·uındaki rekabet İdi. Her 
ıey bunun etrafında dönüyordu. 
l.:ambo'nun Berlinde ıefir bulundu· 
ğu yedi yıl da A1man-Fn.nuz mü
ırıaıebetlcrinin en nazik bir devresi
ni te~il etmiıti. Bu itibarla Cam· 
bon b·uyU: aavaıla neticelenen dip· 
lomasinin en önemli aktörlerinden 
bin sayılmak lazımdır. 

Cambon 1854 yılında doğmuJ ve 
f871 harbine iıtirak etmiıti. Bu 
harpteki mağlubiyetin acı11ru duyan 
ıdevJ.et adamı ve diplomat anufı fran. 
ısız tarihinin bellibath bir ıınıfıdır. 
l&u ıırufın en iyi örnekleri olan Poin
care, Clemenc:eau gibi adamlar için 
hayatta yegane pye, 1871 mağlubi
yetinin intikamını Almanyadan al
maktı. Cambon, itte bu zümreye 
menıup fransız diplomatlarından bi
ri idi ve Biımark Almanya11nı ez. 
"inek ve mümkÜNe dağıtmak ıiyaıi 
tıayatınm en ileri gayesi oldu. 

1907 yılında Berlin ıefirliğine ta
yini de bu gayeıine varmak için ken
disine en büyük f ırıatı vermiı olu
yordu. 

1871 harbinden 1914 yılına kadar 
a-eçen ık.ırk üç yıllık Fransız tarihi 
üç kııma aynlır: 

1 - 1871 yılından Franıanm 
Ruıya ile anlattığı 1894 yılına ka
dar geçen müddet. 

2 - 1894 yrlmdan İngiltere ile 
anlattıiı 1904 yılına kadar geçen za· 
ftMIG. 

3 - 1904 yılından ıonra aavaıa 
kadar seçen on yıl. 

Birinci devre Fransa zayıftı. 1871 
harbinde Almanyaya mağlup olmuş, 
Askeri prestiji ıar11lmıştı. Dahili a· 
narti ve harici zif içinde Çn'pınan 
bir devletin dostluğuna kimse taııp 
olamazdı. 

Bu vaz.İyet 1894 yılına kadar de
'\'&m etti. 1894 te Fransa Ruıya ile 
tarihi ittifakını imzaladıktan ıonra 
artık r ... vrupada yalnız sayılamazdı. 
J ttifakı müıellese karıı niıbi bir mu· 
vazene huıule gelnıiıti. Bundan on 
yıl .onra Franıa, lngiltereyle de an
tantı imzalayınca ve hele lngiltere 
•• n .,, • - .. •-:r···-- • ı - ., - • L. 

müttefikleri tedafüi vaziyete düt· 
miiflerdi. İtte Cambon Alman diplo
masisinin tedafüi vaziyete diittüğü 
aıradadır ki Berline tayin edilmiıti. 

Bu tedafüi vaziyete düpnenin ö
nemli tezahürlerinden biri 1911 yı· 
Jında çıkan Fas buhranında Fran11z· 
l ngiliz teaanüdü karıısmda Alman· 
yarun gerilemesidir. Az kaldı büyük 
nvaı bu Fas buhranı ıll'alarında çı· 
ıkıyordu. 1911 yılında savat çıkma
'Ylnca artık bundan IOn!'akİ üç yıl 
içinde Cambon ve arkadatlannın va· 
zifesi Almanyanm batına 1914 yılın· 
<laki çorabı örmek olmuıtu. Ve Al
man diplomatlarının bec:erikıizliği 
yiizünden bu çorap örüldü. Binaena· 
leYh Cambon, kendi ıınıfına men
ıup olan Fransız diplomatları gibi 
bem Franaanın 1871 yılındaki mai· 
tubiyetinin ac111nı, hem de 1918 yı
lındaki zaferinin sevincini duydu. 

F llkat Cambon tarihin daha yeni 
bir tecellisini görecek kadar da çok 
ya~ştır: Bu da Fransayı yeni baş. 
tan tehdit eden Almanyanın dirili-
tidir. A.Ş.E. 

Genoy 3 ikinci 
Teşrinde yapllacak 

Atina, 20 (Özel) - İkinciteş
rinin 3 ünde rejim için genoy 
yapılacağı kararnamesi dün Ba 
kanlar Kurulunda imza edilmiş 
tir. 

Ahali partisinde aynlıklar o
lacağı hakkında çıkan şayiala • 
rı yalanhyan Baş.bakari aynşık 
partiler ile genoy için yapılacak 
konuşmaların siyasa mahiyet 
te olamıyacağını söylemiştir. 

General Kondilis de böyle 
bir konuşmanın ne lüzumu ne 
de faydası vardır. Demiştir. 

Amerikada bir kalpazan 
tutuldu 

N evyork. 2 OA.A. - N ew J er 
sey hükumetinin gizli zabıtası, 
gerek Nevyork şehrinde ve ge
rek diğer birçok ş~hirlerde sah
te banknotlar sürmüş olan Wil
Ji.am Watts adında birisini yaka 
lamıştır. Zabıta, bu tevkif keyfi 
yetinin son on senenin en önem 
1i hadisesi olduğunu sağlamak· 
tadır. Wiliam Watts'ın evinde 
cJli bin dolar sahte banknot ve 
pasaport yapmaya mahsus mü
kemmel bir fabrika bulunmuş • 
tur. 

TUNA PAKTI ___J 

italya Avusturyanın Erkin- Sarışın Kadın Persge Veda Etti. Çünkü Bir Daha 
liğir;! Korumak istiyor Gelmemek Uzere Gidiyordu 

- 51 - ı nağından öptü: ra aradan yanm saat gecmeden Londra, 20 A.A. - Alınan haber alma bürosu bildiriyor: 
Star gazetesi, yazıyor: Mussolini, Habeşistanın erkinliğini 

tehdit etmekte olduğu bir sırada bir Tuna paktı projesi yaparak 
Avusturya'nm ve daha doğrusu Viyana'daki faşist kuklaları hü
kumetinin erkinliğini korumaya Ingilterenin muvafakatım al
maya uğraşıyor. Italyan elçisi, hükumetinin yeni önergelerini 
verdiği zaman pek soğuk bir muameleye maruz kalmıştır. Ken -
disine lngilterenin Habeşistan meselesi Uluslar Sosyetesi pak • 
tına uygun bir kotarma yoluna girmedikçe yeni hiçbir önergeyi 
incelemeye yanaşmıyacağı bildirilmiştir. 

Depremden Bir Kasaba Yıkıldı 
Tokyo, 20 A.A. - Hakodate'den bildiriliyor: 
Hokkaido adasında kain H~odate kazası, müthiş bir deprem 

sonucu harao olmustur. Gelip gitme durrluı'Tımrf:ın t=ıfıo:il~t =ılrn~
mamıştır. 

Buradaki Alman casusları, - Merak etme sevgilim. öbiir emniyeti umumiye memurları 
Amerika casus teşkilatından ha· gün Brown'la beraber burada- Persy'nin huzuruna geldiler ve 
ber almaktan ziyade, Amerika- yım. Bundan sonra artık hep se- sarı saclı. mavi gözlü güzel bir 
daki mühimmat fabrikalarını at· ninim, bıktım bu korkunç karışık kızın New - York'tan iki istih
mak, yani daha ziyade maddi lıayattan. Eğer bu i~i muvaffa. barat memurile beraber Şikago
hasar yapmak için uğraşıyorlar- kiyetle başarırsam, hır daha bu ya bir bara geldiğini ve orada on
dı. gibi böyle karışık meselelerın lan viskilerine ilaç karıştırarak 

Nitekim bugünkü toplantıda içine sokulmıyacağım. ~cp ev- uyuttuktan sonra kaçtığını ha
da, Saint-Laurent üstünde bu- de oturacağım. Hep, daıma, da- ber verdiler. 
lunan bir mermi fabrikasının ima senin olacağım. Persy merakla sordu: 
atılmasına karar verildi. içlerin- Sonra Persy'yi tekrar tekrar - Elbisesi nasılmış? 
den biri, amele olarak, fabrika- öptü. Bu öpüşler veda öpüşleri Memurların verdikleri izahata 
ya girecek ve bir gece mermi idi. Çünkü Persy bir daha, sev- göre, bu kadının elbisesi, jenny
sandıklarmın bulunduğu yere gili Jenny'sini görmiyecekti. Sa- nin elbisesinin ayni idi. işte o 
fitil koyarak fabrikayı atacaktı. rı saçlı, iri endamlı genç ve gU zaman Persy'nin kafasına dank 
Bunun için de Jenny'nin tavas- zel kızın kendisini çok seven dos- etti: 
sutundar: istiftlde olunacaktı. tuna karşı yaptığı son fedakarlık - Jenny demek bir Almanca· 
Çünkü Persy'nin metresının bu öpücüklerdi. susu idi!. 

Haydutlar Bl·r Tre·n·ı D d Amerika endüstri aleminde pek Nitekim Jenny gittikten son- rArkası varl 
~~ir il~r çoktanıdığıvardı.Fabrikayag~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

recek ameleyi o tavsiye edecek
ti. Şanghay, 20 A.A. - Chuntac gazetesinin bildirdiğine göre, 

Mukden - Kiren demiryoluna karşı bir suikast yapılmıştır. Bu 
hattın Güney bölgesinde haydutlar rayları sökmüşlerdir. O su
rette ki, tren o bölgeye gelince devrilmiş yirmi beş kişi ölmüş ve 
yaralanmışlardır. Yolcular, haydutlar tarafından dağa kaldırıl -
mışlardır. 

Lehistanın Romanyayı protestosu 
Bükreş, 20 A.A. - Lehistan'ın Bükreş elçisi Orcozevski, Baş

bakan Tataresko'yu görerek Romen gazetelerinin Cenevre ay -
tarlarının Leh heyetinin Romanyanın Uluslar Sosyetesi konseyi 
üyeliğine namzetliği meselesinde takip etmekte olduğu hattı 
hareket hakkında vermiş oldukları yalan ve özel ergelere daya -
nan haberleri hükumeti namınd protesto etmiştir. 

Kalasta Cinayet Serisi 
Bükreş, 20 A.A. - Kalas'ta bir şeririn yakalanması birçok ka

til, sirkat hadiselerinin meydana çıkarılmasını kolaylaştırmış -
tır. Bütürr bunlan yapan, Besarabyah bir işsizdir. Kendisi bu iş
lerde zabitanın sıkı kontrolunda olan bir kızı kullanmıştır. Bu 
kız, kurbanlarını yalnızca oturduğunu iddia ettiği bir eve sok -
maya ikna ediyordu. Bu suretle içeri girenler sabıkalı taraf mdan 
balta ile öldürülüyorlardı. Bu suretle öldürülen kimseler, evin 
ı!rıımc: uıı ycı c: ~omuıuyoı ıaroı. ı ahktkata glrişlldikteıı sonra 
evin içindt parça parçli aftı naaı bulunmuştur. Bunfarm hüviyet
lerini tayin etmek müşkül olacaktır. Çünkü katil bile bunların 
isimlerini bilmemektedir. 

Üç Orman Daha Yanıyor 
Bolu, 20 A.A. - Bolunun Seben, Köroğlu ve Aladağ ormanla

rında yangın çıkmıştır. Köroğlu ormanında ağaç dibindeki otlar 
yanmaktadır. Ağaçların yanmaması için hemen 200 amele çıka
rılmıştır. 

Seben ormanındaki yangın dün sabah Sığır kuyruğu deresin
~en başlamış ye öğle va~ti .derleyüp orman şirketinin mukavele
lı maktaına sırayet etmıştır. Bu maktada on hektarlık bir yeri 
yaktığı zaman dumanlar Bolu üzerinde güneşi beş on dakika ört
müştür. Hemen askere haber verilmiştir. 

Yangının etrafı on köyden toplanan halk ile çevrilmiştir. Yan 
gın alam tahdit edilmiştir. _Bir rüzgar olmazsa akşama kadar 
Seben yangının söndürülmesı beklenmektedir. Seben ormanı Bo
lunun en kıymetli ve önemli ormanlarındandır. 

ITALYAN GEMiLERi 

Yunan Hükumeti Cenev
rede Teşebbüste Bulundu 

Atina, 20 (Özel) - Bakanlar 
Kurulu dün toplanarak Dış Ba
kanı Maksimos'un Cenevrcden 
gönderdiği raporu tetkik etmiş 
tir. Maksimos bu rapor\Ulda İ· 
tal yan gemilerinin arsıulusa 1 
kanunda mugayir olarak hüku
mete haber vermeden Yunan 
limanlarına sokulmaları hak . 
kında yaptığı teşebbüsleri ve 
İtalyanın bu suretle hareketin -
den dolayı Cenevre siyasal çev 
renlerinde görülen hoşnutsuz . 
luğu bildirmiştir. 

Proiya gazetesine göre 1 tal • 

ya ile Habeşistan arasında harp 
patlaması muhakkak olduğun · 
dan bu yüzden dolayı İngilte 
renin Akdenizde tatbik etmek
te olduğu tedbirler de Bakanlar 
Kurulunda incelenmiş ve mu · 
ayyen bazı kararlar alınmıştır. 
Dış işlerile çok mesgul bulunan 
Çaldaris Selanik sergisine git -
miyecektir. 

Atina, 20 (Özel) - Patras li
manına gelen bir İtalyan gaz 
vapuruna ahali yiyecek verme· 
miştir. 

Nitekim vaziyet birkaç gün 
sonra tayin edilen plan dahilinde 
inkişaf etti ve fabrika içinde bu· 
lunan yüzlerce amele ile beraber 
gümledi gitti. 

Fakat, diğer taraftan Matma
zel Doktor'un peşinde dolaşma
ğa memur edilen J enny vazifesi
nin icap ettirdiği bütün mallıma· 
tı gerek Persy'ye ve gerek Par
ker' e bildirmek mecburiyetinde 
idi. Onun için birtakım yalan 
dolan raporlar hazırlıyor, hr iki 
tarafa da bildiriyordu. 

Aynca Alman Casusluk Teş
kilatı Reisi jean Kra ile de hali 
temasta jdi. işin doğrusu, Mat· 
mazel Doktor'un Amerikaya ge
leceği haberi yalandı. ispanyada 
bulunan, İngiliz, Fransız muka
bil casusluk teşkilatlarım muh
telif vasıtalarla kandırarak bu 
havadisi uydurmuşlart!I. Mak
satları, hem Amerikan casusla
rını mütemadiyen yanlış iz üze
rinde yürütmek, hem de Matma
zel'in A vrupadaki işlerini kolay
laştırmaktı. Almanların Ameri
kada çalıştırdıkları adamlar ara
sında Joseph Fellow isminde bir 
kimse de yoktu. Haddi zatinde 
bu esrarengiz Fellow, Jenny'den 
başka birisi değildi. O nama ge
len bütün mektupları Jenny alı
yordu. Matmazel juliette te Jen
ny'nin başka bir adı idi. Nite
kim, bundan evvel anlattığımız 
macera esnasında da Jenny, pos
ta kutusuna bırakılan bir mek
tubu almış. sonra iki Amerikan 
memuru tarafından yakalanarak 
Şikago'ya getirilmişti. Genç ka
dın bunları barda uyutarak elle
rinden kurtulmuş ve doğru Per
sy'nin yanında soluğu almıştı. 

Persy ona sordu: 
- Peki joseph Fellow'a ya

zılan mektup içinde ismi geçen 
Brown'u nasıl yakalıyacaksınız? 

- Adamlarını buldum. Gayet 
enteresan bir vaziyet. Yalnız ba
na alelacele 5.000 dolar bulma
nız lazımdır. Şimdi N ew-Y ork
tan onun için geldim ve bu pa
rayı alır almaz tekrar New -
York'a gideceğim. Fazla tafsilat 
istemeyin. Çünkü bu tafsilatı 
versem de sizin bir işinize yara
maz. Yalnız şimdi derhal New · 
York'a iki adam gönderin. Beni 
yarınki sekiz treninde garda bek
lesinler. Sonra beni takip etsin
ler ve kendilerine işaret ettiğim 
dakikada göstereceğim adamları 
tevkif etsinler ... Meseleyi yarın
dan tezi yok halledeceğimi zan 
nedi yorum. 

- Peki ama, bu beş bin do
lar? .. 

ispanya kabinesi 
istila etti 1 B

. b 1 d 4 k - Beş bin doları beni Brown-
ır a ın a ~OCU la tanıştıracak olan Almanlara 

Madrid, 20 A.A. - Kabine 
toplantısında Tarım ve Tüze 
Bakanlan istifalarını teyit et · 
mitlerdir. Kabine masrafların 
kısılması hakkındaki kanunu 
tatbik etmek üzere 15 buyrultu 
kabul etmiştir. 400 milyon pe • 
setalık bir tasarruf yapılmakta
dır. 

Madrid, 20 A.A. - Kabine is
tifa etmiştir . 

Moskova, 20 A.A. - Fakir 
bir işçi ailesi anası, bir batında 
dört çocuk dünyaya getirmiştir. 
Üçü kız ve biri oğlan olan ço 
cuklarla annelerinin sağlık du· 
rumu iyidir. ----

vereceğim. 

- Bunun derhal verilmesi la 
zun mıdır? 

- Evet ... 
- Ya bulamazsam ... 
- O zaman ben de Brown'u 

bulamam. 
Arsıu'usal Bas1n kongre&: Persy bir iki yere telefon .-:t-

ti ve bir çeyrek sonra beş bin .:io· 
ları bulup kendisine getirdiler ... 
jenny paraları çantasına yerleş· 
tirdi ve Persy 'ye sarılarak iki ya-

Varşova, 20 A.A. - Arsıulu 
sal teknik basın kongresi calı- · 
masmı bitirmiştir. Kongre üye
si, Cracovie'ye varmışlardır. • 

LONORA - ıSTANBUL YOLU 

Sağdan Gitme 
Konulmasını 

Usulünün 
istedik 

Budapeşte, 29 A.A. - Arsı
ulusal yol konferansı üyeleri, 
Budapeşte ile Köskemet ara · 
sındaki otomobil yolunu gezip 
gördükten sonra, toplantıları . 
na devam etmiştir. Bu toplantı 
larda, Belçika gümrükler direk
törü Dubois'nın sınır ve Güm -
rük muamelatı hakkındaki ra -
poru ile İngiliz delegesi Allen'
in genel olarak turizm hakkın
daki raporunu incelemiştir. 

Yapılması kararlaştınlmak 
üzere olan yenilikler ve kolay
lıklar arasında şunlar vardır: 

Sınır geçişi şartlarını önem
li surette kolaylaştırmak. Her 
sınırla ilgili iki ülke arasında 
müsterek gümrük ofisleri kur
mak. Gümrüklerde <;alışacak iş
yarlarrn karşılıklı iki memleket 
dilini de bilmelerine gayret et -
mek. Radyolu otomobillerdeki 
radyolardan. otomobilin sahi • 
binin lisansı yok ise dahi, hiçbir 
harç aldırmamak. Otomobilli 
gezmenlerin döviz işlerinin de 
gümrük ofisleri de kotanlması
nı sağlamak. 

Avusturya baş delegesi, bu 
tarzdaki sistemin ilk olarak pek 
yakında Avusturya Macaristan 
sınırında tatbik edileceğini bil
dirmiştir. 

Yugoslav delekesi de Macar 
sınırında yeni bir gümrük örgü
tü yapılacağını söylemiştir. 

Romen delegesi, Romanvada 
ki gümrüklerin yirmi dört saat 
sürekli tarzda açık olduğunu 
bildirmis ve sınırlara doğru yol 
lar yapılmak suretiyle turizm i
çin sıkı surette çalışıldığını ile 

lstonya Elçimiz itimat· 
namesıni verdi 

Tallin (Estonya) 20 A.A. -
Yeni Türk elçisi Nuri, Reisicu
mura güven melftubunu vermiş
tir. 

Bükreşte saray muhafız
lar1ndan birine hücum 
Bükreş, 20 A.A. - Kral sara 

ymın muhafızlarından bir nöbet 
çi, yoldan geçen bir adamın hü
cumuna uğramıştır. Bu adam, 
ufak bir baltayı elbisesi altına 
gizlemiş idi. Ani surette taar 
ruza uğrıyan asker, ağır suret 
te yaralanmıstır. Mütecaviz tev 
kif edilmiştir. 
Holanda Vahudi'eri Alman 

yaya boykot yapcscaklar 

Amsterdam, 20 A.A. - Hol 
landanın en büyük dokuma ku· 
rumlan Almanyada Yahudilere 
karşı çıkarılan son kanunlar ü -
zerine Alman eşyasına tam ve 
kat'i boykot yapmağa karar ver 
mişlerdir. Bu boykotun Hollan· 
da endüstrisinin diğer subeJeri 
ne de teşmil ederek genel bir 
boykot yapmak için bir komis· 
yon müzakerelere memur edil · 
miştir. 

ri sürmüştür. 
Konferans, genel olarak bü

yük Avrupa yollarında yakında 
sınır geçişi ve gümrük muame
latı bakımından beraberlik ya -
pılması gerektiğini görmüştür. 

İngiltere delegesi bu bakım
dan daha şimdiden Londra İs -
tanbul yolu üzerinde seyahat e
denlere on ayrı memleket geç • 
mekte oldukları hissi gelmedi • 
ğini belirtmiş ve bu işte Macaris 
tanın yaptığı büyük hizmetleri 
övmüştür. 

Belçika delegesi, yollardaki 
işaretlerin her yerde bir olması 
nın önemini ileri sürmüş ve Lon 
dra - İstanbul yolu üzerindeki 
işaretlerin birliğinden dolayı 
memnuniyetini bildirmiştir. 

Alman detegesi ise Balkan 
memleketlerinin bu işe verdik· 
leri önemi belirtmiş ve yeni yol 
lar yapmak ve eskilerini düzelt 
mek suretiyle yaptıkları hizme
tin b ü v ü k 1 ü ğ ü n ü, B u J. 
g a r delegesi, k e n d i mem
leketindeki yol işaretlerinin 
çok yakında latin harfleriyle ya 
zılmış olacağını bildirmiştır. 

Türk delegesi de Londra - İs
tanbul yolu üzerinde sağdan git 
me kuralının konulmasını ve bu 
yol için teşkil olunan daımi bü
ronun Budapeştede bulunması
nı istemistir. 

Bir taraftan arsıulusal yol 
konferansı işlerine devam edi -
lirken, diğer taraf tan arsıulu -
sal turizm birliği de 1935 kurul 
tayını yine Budapeştede topla -
mış ve önemli turizm işlerini 
konuşmuştur. 

58 saat havttd 1 

Varşova, 20 A.A. - Express 
Poranny gazetesinin bir aytan
na diyevde bulunan Palania ba
lonu pilotu ve Gordon Bonnet, 
balonun havada 57 saat 54 da -
kika kalmış olduğunu .söylemiş 
tir. Son dakikada yere inmeyi 
geciktirmek için bütün safrayı, 
oksijen mevcudünü ve diğer es· 
yayı atmak mecburiyeti ~asıl ol 
muştur. Varılan yükseklik, 
5,100 metredir. 

Wemeı meselesi 
Londra. 20 A.A. - Reuter a

jansı Cenevreden öğrenıyor : 
Laval ile Eden dün Litvanya 

ve Letonya delegeleri Lozorai
tis ve Munters ile Memel mc -
selesi hakkında uzun bir goriış
me yapmışlardır. Dön devlet 
adamının bu meseleyi Uluslar 
sosyetesi konseyine sevketmek
ten ise diplomasi volu ile kota
nlması hususunda mutabık kal 
mış oldukları haber alınmıştır. 

Flor da k.anah yapı ıyor 

Nevyork, 20 A.A. - Ru?velt, 
Atlantiki, Meksika körf nine 
bağhyacak olan Florida kana' ı 
yapılarına başlanılması isare
tini telgrafla vermiştir 
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FELAKET GELiYORUM DEMEZ S AG L 1 K 
ÖGÜTLERI 

------------------------------------ -----------------------------------
Nişanh Genç Kızla Bir Hasbihal 
Ve Ona Söylenece.k Tek Söz .. 

Ev Kadını 
Bir iki yıl oluyor. Londrada ev ka

dınlannm anıuluul konıreıi toplan
dığı vakit ban pzeteler: 

- Ev kadını artık tariıe karıt
mııtır, timdi yalnız modern kadın 
vardır •. diye o koncre ile alay etmek 
istemiflerdi. 

elJ.· r 
Bir Kız Soruyor: Neden Biz de 
Begendik lerimizle Evlenemiyo
ruz ?-Bir Gence Aşk Dersleri 

Seni Seviyorum Diyen Erkek Karşısında 
Genç flişanlı Kız N e Yapmalı? 

Bizim Tan ıazete1i, yeni açtığı 
müaabakayla o alayın bakuz olduğu
nu, bu alayalar ne derlerse desin
ler, ev kadmmın bili yapdıpu is
pat edecektir. Birkaç ıüne kadar 
müsababnm proeramı anlqılınca, 
bütün dünya kadm1annm tanıdıkla
rına ıöre, modem kadmhğm en zi
yade ilerlemiı olduğu Türkiyede bi
l& birçok, pek çok ev kadmlan bu
lundup tüphesiz meydana çıkacak-

Ban genç kızlar; nişanlı ol
t!uklan halde kendilerini çok be
ğenen, bunun neticesi de gitgic.e 
aşık olan başka delikanlıların 
hislerini rencide etmekten kor
karak hem kendilerini, hem de 
bu delikanblan bilerek, bilmiye
rek bir felikete sürüklemekte
dirler. 

Düşünülecek oluna nişanlı bir 
kızın başka bir erkeğe en ufak 
bir tarzda olsun cesaret vermesi
ni doiru bulmayız. Fakat it bu 
kadar basit değildir. Çok nazik, 
çok kibar bir genç tasavvur ede
lim. Sizi de güzel, şen fakat ni
şanlı bir genç kız ve delikanlmm 
da sizinle ayai müessesede ça
lıştığını farzedelim. Bu gencin 
sizi beğenmesi, hatta uzaktan 
uzağa işık olmasma karşı alma
cak ne tedbir vardır? Genç deli
kanlı çok nazik ve kibar olduğu 
için sizi hiçbir zaman rahatsız 
etmemektedir. Ne lisanile, ne 
harekitile en ufak bir tarzda bi
le hiçbir hürmetsizlik gösterme
diği gibi son derece korekt'tir. 

Belki de o da nişanlıdır. Fakat 
size işık olmasına bu da bir mi 
ni tqkil edememektedir Gönül 
işleri insanın. elinde olmut ol
aaydı, heyecan kalır mı idi? 

Uzaktan uzağa bqhyan 1ev
da; bir gün gelip elbette bir pat-

dır? Sizi görmediği zamanlar 
bütün dünyayı karanlık g6ren 
bir insan elbette bir gün bu his
sini size açacaktır. Bütün bunla
ra mukabil; sizden iıtediii en 
ufak bir iltifat, en beliniz bir te
beulimdür. Böyle bir gence ka
cbn olduğunuz için evveli acır
IDUZ. Sonralan; bu acımak bir 
eenıpati haline gelir. En aon da 

hegjin !- bir m.ifıld_et . için 
IMl_,ıW!lit~ ·Aekte11 bir~ 

Jak verecektir. Bundan daha ta
bii bir şey olur mu? ömründe 
bir kere bile işık olmu, i111anlar 
bunun böyle olacağına inanırlar. 
Onun için bu gencin size belki 
utanarak, çok ııkılarak,. fakat 
muhakkak eurette bu aşkından 
babletmesi kadar da tabü bir şey 

olamadığına lnamnak Jiznndır. 
Sizi berg&a, her eaat, her an 

diifünen bir &encin başka türlü 
hareket etıneejae ihtimal var mı-

yacağına, hatta bir gün beraber 
ufak bir gezinti yapmadan da bir 
fenalık hkıl olnuyacağma inan
mağa bqlarsmız. Hiç kimleye 
zaran olmadan çok nazik bir 
gence niçin üç be' mes'ut daki
kayı çok göreceksiniz? 

ı,ıe nifanlı bir kızm, kendine 
ifık olan diğer bir delikanlı hak
kındaki baleti ruhiyeainin lala 
bir incelemeli! ... Fakat bu oka
dar tehlikeli bir vaziyettir ki, 
bundan ümit etmediğiniz feli -
ketler doğabilir!. 
Niflnlmızdan bqka bir erke

ğin, sizi 1evdifini itiraf etmesi 
belki hirincisinde sizde! derin bir 

VENi NEŞRiYAT 

Per,embe gmteal 
p ............ 25 inci Ayısı renkli 

olarak çıktı. Zencin mündericatı ara
smda Hikmet Peridunun ilgili bir riS
portap, Suat l>enifiıi edebi romanı. 
Ziya Şaldrin Mütil lradmllt' isimli 
tarihi tefrikw. Erc&meut Elıremin 
Habqiıtanda bir Tlrk. Kemal Onga. 
renin Uılriidardan Anadolu1a slWı 
ve cephaneler nuıJ bgırddı tefrika-
11 vardır. Tavsiye ederiz. 

• Vankaya tarafmdan baarlammf 
olan luılk prlalannm birinci eeriai 
dUn .çılmqtır. 1904 te Dolu illerinde 
toplanan bu seriyi okurlarımıza tavli
ye ederis. 

• Yenl Aclam 
Terbiyeci lsmail Hakkı tarafından 

çıbnlmakta olan "Ycmi Adam" mec
""•"nı 90 mcı na.,._ birçok- kıy
IMldi mablelerle dolu oldup bakle 
,........ Bu ntllbMmda lsmail Hak
:!_.~ "S Ollilyonluk 
Ttdıi.ft"' WmU pyaıu dildrat bir ma-
~· -ın -·at hallerleri; ten• 
kit w -h_,ır ftrdır. Taniye 
ederls. 

• 

tır. 
Zaten, modem kadın olmak, ayni 

zamanda ev kadını olmıya hiç te 
mini değildir. Modem bdın mekte
be gider, üniversitede okur, vakttle 
yalnu erkeklerin yapabilecekleri sa
nılan her ite ıirer. Devlet memuru 
olur, hekim olur, avukat olur, mimar 
olur. Bu meslekler onun kadmhiına 
hiç halel getirmez. Saçlanna ondüle 
yaptırır, yüzüne de pudra, dudakla
rına boya ıürer. lıtene, erkekler gi
bi - fakat apn &itmemek prtile -
aiıara da içer •• 

Bütün bunlarla beraber, modem 
kadın evinin idareıini de bırakamaz. 
Onun dıprdald melleii ne oluna 
olıun modem kadın kendi evinin 
kraliçesidir. Kraliçelik de yalnız bir 
teref değil, ınühim bir vazüedir. Mo
dem kadın bu •uifeyi yapmazsa bü
tün ailenin onun araunda kendisinin 
de, saadeti bozulur. 

Hele ailenin sağhk işlerinde vazi
fe bUabütUn ev kadmmındır. Çünkü 
uğbk itlerini ıöanek için her fey
den önce sevgi Jbımdır. Hizmetçi, 
ahçı dirayetli olabilirler, iyi it ıöre
bilirler, fakat onlann gördükleri itin 
uğhlı: kurallanna uyıun. ailenin 
uğhğma dokwumyacak surette oldu 

tesir bırakmaz. Fakat bunun te- ğunu kontrol etmek, ancak çocukla
madisi ve gitgide sıklaşan gö- nnm, kocalllUD sağblı:lan üzerine 
rüşıneler, gezmeler, elbette ya- yüreği titriyecek olan e'1 kadmmm 

· d d · · · .. ıevıisile kabildir. Çocuklara bakan 
vaş yavaf sız e e tesınnı gos- nura iıtenildiii kadar bilcili, mektep-
termeğe bqhyacaktır. Merha- li olabilir. Fakat çocuklarm normal 
met, sempati öyle hislerdir ki bir surette büyOdüklerini. ıeliftikle
gitgide kökle•ir ve kuvvetlenir. rini yoklamak, haıta olup oJmadık
Ona daha fazla ısmıramız. 1annı anlamak, hutalıldamu daha 

A · da b hal · .... ı. ilk bqladılı zaman meydana çıbr
ynı zaman U m,,_w- mak ,.ınu bilgi ile, uıtahlda olmaz. 

nıza kartı da yanlı' bir hareket- Bunlar için gene her weyden önce 
tir. Ç · ·· .. .. a bir aıın.e yüreği lbııııdır. 

"'.....,.vliiı. '9'-8 'r , ... : , h 

için, her ıeyden ö • ee lazım o.;aı;ı. 
aevıi yalmz bapna yetipıeı:. Bır 
annenin ıevgili yüreii çocuklannm. 
koca11nm benizlerindeki bozuklutu, 
onlann yorgunlutunu, ittabmblı:lan 
m hemen meydana çıkanr. Fakat it 
bu kadarla bitmez. Hekime haber 
vermeden önce yapılacak iıter var
dır hekim geldikten sonra ~ onun 
bilcİirdiği I :dbirleri tatbik edecek. 
ettirecek ıene ev kadınıdır. Bunlan 
yapmak için çocuklarm naul bUyü
diUderini, hutabkJannm naul bat
lach)danm. nalll iyi edileceklerini 
bilmek ister. 

}-Uyorsunuz demektir. 
Böyle vak'alar kal'fl8Dlda ka

lan genç kızlann ilk vazifesi çok 
hassas davranarak başka bir 
gencin kendilerine aşık olmau
mn münasip bir şekilde önüne 
geçmektir. Henüz sempati halin
de bulunan bir hiuin önüne geç
mek kabildir. Fakat hakiki aşk 
başladıktan aonra bunu o gence 
unutturmak çok güç, belki de 
mümkün olmaz. Bu itibarla ni
f8Dlı genç kızlar, bu hususta çok 
dikkatli davranarak, hem kendi, 
hem de nişanlılarmm selimeti 
için haıeas delikanhlara en ufak 
bit tarzda bile olsuq cesaret ver
memelidir. 

Lokman Hekim 
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Ziraat Banka11 nammı vekili avu
kat Yusuf Ziya tarafmdan Kum
Kapuda ŞehlUftr mahallesinde Pide
ci aokapda 3 nwnaraJs hanede ika
m~~en Sabık Ziraat Bankası me
mUlfanndan Hasan Orhan aleJhlne 

• ..... 

Kadın1ammz bili erkeklerle ara
larında farklar gösterildiğinden tiki
yet ediyorlar Doğruıu da bili ban 
farldan aynbldar var. Fakat bun
lar iki cinı araundald doğum fark· 
larmdan ileri gelmiyor mu? .Anbra
dan M. L ipretile bize mektup ya
.zan ıenç kum fikiyeti ıudur: 

Neden kadınlar da erkekler cibi 
beğendiklerini kendilerine eı olarak 
ıeçemiyorlar? Neden onlar da beğen 
etiklerine talip olamıyorlar? 

Bu iddia yan1ıı. Çünkü §imdi bir 
erkek de beğendiği bir lmm ruau
nı almadan ~· Görücü 
uıuJü de kaldmldığma göre talip ol
mak da eski manada değildir. Bir 
ıencin belendiği bir kın istediğine 
ve ailesi vuıtasile lamı ailesine ih
uı etmesıne gelince ayni ıeyi bir 
kız da yapabilir. Pabt Ankaralı o
kuyucumuzun bizden öğrenmek i9-
tediği bqka ve daha nazik bir nok· 
tsdır. 

"Bundan bir ay evvel ciddi bir va
zife icabı bir gençle tanıttım. İki de
fa görütmDt bulunuyorum. Bu ı~ 
rüpelerden çok memnun kaldım ve 
kendilile iyi bir dOlt gibi aynldım. 
Tahsil, terbiye seviye itibarile mü
uvi olduğumuz gibi tipi de benim 
her zaıııan erkek tipi nümuneai diye 
tahayyül ettiğimin aynıdır. Şimdi 
dlitünilyorum: Eğer benim hayatta 
muhakkak evlenmem llzımsa bu bay 
gibi birilile evlenmek isterim. Şimdi 

111 .. .- .-••s- -~ - -- - ,™ 
ediyorum. Kimseyi ona yakın gör-
müyorwn. Halbuki bu ceııç timdi 
diğer vil!yetlerimizden birine tayin 
edilmif, ıitmif. 

Size sormak ve anlamak isteditim 
teY: Adresine bir mektup yuarum 
ve kendisine tanıpnamm iltediiimi 
bildirsem, adabı muaşerete aykırı o
lur mu? Beni ild defa ıörmDt bir 
erkek bu mektubu nuı1 karplar? 
Kadınlık cururum incinir mi? .. 

Bu ıenç lann yazmak istediği 
tarzda 1rir mektup bir erkeğin de bir 
iki defa g6rdülü ve ckUttiliii laza 
yazmuı doğru dejilclir. Eter bu bir 
iki ıörilflnede aralarmda bazı ba
hltler ıeçti, bul fikir ve zevk an
JaflDalan veya aynhklan göründUyıe 
r 

onlardan bahsederek fikirlerile aJA. 
kadar olduğunu ve bunlan münaka· 
p etmek iltediiini bildirerek alaca
ğı cevaplara göre açılabilir, ud fik• 
rini, niyetini, cesaret .ıdıkça izhar 
edebilir. Mamafih bayle bir muha
bere de istediği veçhile kendiliiin
den ıelecektir. 

• Yirmiyi ıeçen ıençler aldıpms 
mektuplann çoğu bunların kadınlar 
karşıamdaki ulalcanhklarmdan tiklı
yetlerle doludur : 

Açılamıyorum, kendimi anlatamı• 
rorum. aılmm ihau edemiyorum. .. 
itte çoiu bu mahcubiyetlerinden acı 
acı dert yanıyorlar. Hele ayni yqta
ld arkadqlarmm kadınlara kartı 
muvaffakıyetlerini ıördllkçe bu tiki· 
yetlere lmlwıçhk da kanflyc>r. 

Bunadan Cahit diyor ki: 
"22 :yqlarmda bir ıenchq, Pakat 

kadm ve im hususunda etrafımda 
yqıyan ıeoçterden hiçbiriaine ben
zemiyorum. Yani •tk iflerinde çok 
acemiyim. Hiç cesaretim yok. Tanıt-

tıizm ve konuıtufum birçok mlar 
var. Fakat benimle bir erkekten zi
yade sanki karplarmda bir kadın ve
ya ku varmıt gibi konuıuyorlar ve 
beni erkek yerine koymuyorlar. Ba
zılan da çok müsait davranchldan 
halde cesaret ıösterip bir tirlij Ç• 
lamıyorum. 

Bir senedenberi karfıdan ~ 
iün bir ima mflthit ıurette bir mey
lim var. Kendisi de bu alllwm ht.
ae~ o da benimle maktan allbdar 
oluyor. Pakat bu ıllkamn yalnız 
karpdan biribirimize tebesdm et
mekten ibaret kalıyor. Ona sevpnl 
nuıJ anlataYDD?,, 

np ~\çıran.•c..~· • r r-
tur. Çilnkü aşkta insanlara direktif 
verecek bir formül bulmak Qbil de• 
ilidir. Herkes kendi huyuna. tabia
tına g6re bir qk tarn bulur. llu• 
mafih bu 22 yapndald ıence bazı 
ötutler verebiliriz : 

Afkta muvaffak olanlarm hepÜ 
reddedilmekten. batta tenlenmekten 
çeldnmiyenlerdir. Ciiret. atılpnhk 
afkta da yfl.tc1e doksan muvaffak o
lur. Kadın tl'pi. irfanı, terbiyesi ho
ıuna giden bir genel pısnk 18rtıne 
reddeder. Daha dofrulu ona cesaret 
vermes n çok defa botuna cittill 
halde mahcup bir ıençle alay etme
ye kadar pder. Sonra hiç metıul oı
madıiı bir ıenç, bir cUretlrir hue
ketle ayni kadım elde eder. 

Iabi•arlar Umum Müdürlüğünden : 
ı - Kırklarelinde (22498,23) lira bedeli keşifli ya

pdacak olan Yaprak Tütün ambannm ihalesi için tayin 
olunan 16-9-935 gününde talih çıkmadığından yeniden 
kapah zarfla eladltmqe konulmuşdur. 

2 - Ekailtme 7-10-935 tarihine müsadif pazar• 
tesi ~Ü -tl 1 de Kabataıda İnhisarlar Alım Satım 
Komisyonunda icra kılmacakdır. 

3 - Sartnameler Kabatafda Levazım ve mübayaat 
Subesi ve Kırklareli Müdüriyetinden ( 113) kurul ımı• 
kabilinde alınır. 

.- - İsteklilerin eksiltme için tayin olanan saatten 
hır saat evvel yüzde 7 ,5 güvenme paralarile birlikde 
zarflan Komisyon Riyasetine vermeleri. JUDndır. 

(5661) 

Pendik Bakteriyoloj i 
Müdürlüğünden : 

Bir borçtan dolaya lllllhcus olup 

paraya çeniJmeline lraru Yerilen 

muhtelif cim ppka 27-9-935 cuma 

cUntl saat 10 da BeyolJımda Tekke 
ca4dnlnde 444 No. ha dtlkklnda bi
riDci açık • tbl... De utıJac:almr. 

isteklilerin o cUn ıatterUen saatte 
mah•llinde buJumcak madunma mü 

rawtıarı illa olunur. (14674) 

.çtıiı 181 lira lmk yedi kurut ala
cak davaundan dolaya Hasan Orbai
nm aleyhine iltlhsa1 eylemit olduiu 
7-7-934 hilkUm ~ .... 
bul oldutuna mebni tebQat icra • 
dilemeatlı oldulundan Dinen tebU.. 
ptdl lcrumA bnr nri1mit olmü
la ifbu hiUdlm buJa11wmn Dan tari
hinden itibaren 8 cUn .arfmda ıelip 
temyis etmeniz ıelip temyiz etmedi· 
ibdz takdirde htilmriln ı.e.bi kat,iyet 

ı " - 180,000 kilo arpa kapalt-nrfla elaliltmeye 
konulmqtur. 

2 " - Tahmin edilen bedeli (9900 mdır. 
3 " - İhalesi 27 Eylül 935 C ü eut (15) 

tedir. 
4 " - Sartnamesiııi cöı•ı* ve ... ma 

her gün eksiltmesine ~ 219 
yazdı eartiar dahilinde ve muayyen 
bir saat evvel (742) lira (50) tur'91llk teminat 
ve teklif mektublannı Fındıklıda Güzel San'atlar Aka= 
demisinde Yüksek Mektebler muhasebeciliğinde Pen-

~ elektrik mukaveleleri edeceii huıuıundakl hllküm hUllsa
n -~ itleri, tehir ujblı: it- 11 tebllii hitamma kaim olmak ilze-
led wım. re ilineD teblil olunur~ (14675) 

dik Bakteriyolojihanei baytari Satmalma komi8)JOllUD8 
vermeleri. C 5446) et77 
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Dost Yunan Donanması Limanımızda 
Yunan Gemileri Dost 

Türk Sularında 
. Dost Yunan devletinin harp 
'oonanmasma mensup bir filo, 
bugün !stanbulun misafiri bulu
nuyor. Bu filonun ateşçileri de, 
gemicileri de, zabitleri, süvari
leri ve amiralı da Boğaz suların 
ela bayrağını da T galandırdıkla -
rı millete karşı olan dostluğu -
muza teker teker ve hep birden 
muhatap olacaklardır. 

Bu dost ziyareti, bütün bir 
kötü talihe sırtını .çevirmiş ve 
ulaşmak istediği parlak yarını 

dürbüniyle değil, gözleriyle gör 
müş iki komşu milletin sonusuz 
beraberliğe müşterek inanışla • 
rmdan ileri geliyor. 

A verof'un Boğaz sularında 
en istenmez bir misafir istiska
line uğradığı günl-erden ne ka -
dar uzaklardayız! 1919 da onun 
demirlediği yerde veya o yer -
den birkaç gomina ötede akın
tılara burun veren Elli'nin sü -
varisi, Boğazrn iki keçesinde de, 
Kadıköyde de, Sarayburnundan 
Floryaya uzayan Avrupa İstan
J:mlumuzda da bu, antuziyazmı, 
Ahırkapı fenerini kerteriz et -
mekten daha büyük bir kolay -
lıkla anlıyabilir. 

Bu, burada yaşıyanlarrn güt
tükleri yeni yollarda son yirmi 
beş yılı dolduran hadiselerin en 
ufak bir izini bile görmemekte 
olduklarına, Cumurluk Türk -
kiyesi vatandaşlarının kafaların 
da yepyeni bir Yunanistan ve 
Yunanlr Nosyon'u doğmuş ve 
olğunlaşmış olduğuna delalet 
eder. 

Balkan Yarımadası milletle -
rinin elele vermeleri bize öz em
niyetimizi veren bir kudreti de
ğil müşterek refaha doğru gi -
den medeni bir yaratma devre-

Dost Yunan 

sinde, medeni bir yaşayışa isti
datlı oldukları kadar haklı da 
bulunduklarına inandığımız 
komşularımızrn emin adımlarla 
ve ancak bu birlikle böyle bir 
hedefe merhale merhale yakla
şabileceklerini ifade eder. 

Türk ve Yunan milletleri ara
sında bir muhasebe yapmak is
tiyetı kötü talih, ulusal şuurları
nın en makul görüş zaviyeleri
ne ulaştıkları gün, bu iki mil
letin benliğinde kendi muhase
besinin yapıldığım görmüş ve 
gerek Yunan milleti, gerek 
Türk milleti ulusal kin güdücü
lerin, ulusal felaket müjdecile
rinin, ve uzun zaman toprakla
rında birer vatandaş hakkı ka -
zanmış gibi görünen karşılıklı 
entrikaların, siyasi düşmanlıkla 
rın, nefretlerin pasaportlarını 
yırtmışlardır. Bugün bütün bir 
cihanın gözü önünde olamaz de 
nilen bir şeyi yapmış olmanın 
zevk ve rahatlığı içindeyiz. 

Haklarımıza inandığını bil =" 

diğimiz ve haklarına inandığı -
mız Yunanistan başka hiç kim
se ile paylaşmadığımız bir he -
kemonide, Adalardenizi sahipli
ğinde bizimle ayni planda bu -
lunmasını saygı ile benimsediği 
miz bir yol arkadaşıdır. 

İç siyasa kavgalarının, dış si
yasa hüviyetini zedelemeden 
bitmesine en dost alaka ile göz
cü olduğumuz Yunan ili, bir 
harp filosunun Boğaz sularında 
bulunmasile sarsılmaz dostlu -
ğumuzun bir yeni jestini yapmış 
bulunuyor. 

Buna karşılık vermezden ev -
vel, bunu bayramlıyoruz. 

TAN 

Filosu Geldi 
" fBaş tarafı 1 incide] 

Yunan deniz filosu, Elli kruvazörü denizaltı depo gemisinden müteşek -
ile Hydra, Spezai, Psara, Ferax, kildir. 
Panther distroyerlerile Triton, Pro- Yunan donanması şerefine dün ge
teüs, Katsonis denizaltı ve lfestos ce saat 20 de, İstanbul ilbay ve şarba-

Mecidiye, selcim toplar.ı ile liloyu karşılıyor ... 

'Jü;yükdereıle Yunan tawarecilerini karşılama töreni için ha%ırlanan tak 

' 

-, 

Yunan bahriyelileri abideye çelenk 
koyuyorlar 

. ~. • .. #'" 

/stanbul l!Jeniz. Krımanclanı yarbay 
Talat Yunan amiralinin elini 

sıkıyor 

yı tarafından §Chir namına Perapa -
lasta bir akşam şöleni verilmiştir. 

Amiral ve maiyeti, bugün, öğle -
den evvel şehri gezecekler, öğleden 
sonra da Heybeliadadaki deniz harp 
okulunu göreceklerdir. Akşam, saat 
yirmide Türk donanması adına Moda 
deniz klübünde amiral şerefine bir 
şölen verilecektir. 

Hava filosu bu sabah 
geliyor 

Yunan deniz filosu ile beraber gel
mesi beklenen 7 deniz u~ağmdan mü
rekkep deniz uçağı filosu, benzini 
bittiği için, Çanakaleye inmiş ve dün 
Büyükdereye gelememiştir. Öğleden 
sonra bir motörle lstanbuldan Ça
nakaleye benzin gönderilmiştir. 

Filonun bu sabah saat dokuzda Bü 
yükdereye gelmesi beklenmektedir. 
Filoyu. uçuş sahasında bir bando kar
şılayacak ve tören uçak sübaylanmız 
tarafından yapılacaktır. 

Yunan uçak filosu sübaylan, uçak 
okulu direktörü binbaşı Naim ve ar
kadaşları taraiından gezdirilecek, bu 
meyanda hava gedikli okulıı ile Ye
şilköy hava komLıtanhğı gösterilecek· 
ti:. Mi.safirl~rin bu ak§am Beylerbe
yındekı festıvali görmeleri umulmak
tadır. 

Yunan uçak aübayları on be§ ki
şidir. 
~azartesi akşamı saat 22 de Pera· 

palas otelinde Hava kurumu tarafın
dan şereflerine beş yüz kişilik bir sü- . 
vare verilecektir. 

Misafir Yunan deniz ve uçak filo
lan salıya kadar şehrimizin misafiri 
olarak kalacaklardır. 

• EyIG.lün 26 smda yedi Romen tay 
yaresi Bükreşten lstanbula gelecek· 
tir. 

Tayyareler ayni gün buradan hare· 
ket ederek Eskişehir ve Ankaraya gi
deceklerdir. 

Yunan tayyareleri Çanak
kalede 

Çanakale, 20 (Özel aytamnız bil
diriyor) - Yedi Yunan deniz süel u
çağı, benzin almak üzere, sabah saat 
9 da buraya inmişlerdir. 

Dost Filonun geçi~ine Mecidiyenin güvertesinden bir bakıf ... 

Tiiı'k haıJtı 'rtloları clost gemileri kar §ılıyor 

--,, ' 
Yunan bahriyelileri Taksim alanın ela ... 

7 

TilACVI filosu Hayd'arpafa onlerı'nr A~ 1·.,..,_ nhtımflNl•n çıkarken Türk bahriye lileri tarcılınaan selamlanıyor' 

• 
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No. 75 Nizamettin NAZiF 

FAYDALI 
BiLGiLER 

BUGÜNKÜ 
PROGRAM 

lstanbul 
18.30: Dans musikisi ve hafif musiki. 

19.30: Çocuk saati. Mes'ut Cemil. 20: 
Eıe caı:. 20.30: Stüdyo orkestrası. 21: 

HiKAYE YAZIHANE 
Yazan : MI - FA 

"Sügün Bike Esir Generala Hakaret Edilmemesini 
Şiddetli Emirlerle Kazanlılara Bildirmişti,, 

Bayan Bedriye Tüzün türkçe sözlü eser
ler. Radyo caz ve tanıo orkestraları. 21. 
35: Son haberler, borsalar. 22.10: Plak 
neşriyatı. 

Budape,te 
18.20: Çinıene müziii. 19: Sözler. 20.05 

Caz. 20.40: Konferans. 21.10: Piyes. 23.10: 
Sonra ahırdan bir at çekip dört

nala sürdüm ... İşte hatunum Kuşoğ • 
üıl bu çocuktur. 

-Yaa .. . 
- Evet ... Anası Nogay Beyi Boş· 

kamışın kızıdır ve babası Sihirli Sal· 
tık oğullarından Boristir. 

- lyi ki Kuşoğlan bura~a bl!lun: 
muyor. Babasının böyle bır !.el~ketı 
onu kimbilir ne kadar yese duşure • 
cektir. 

- Bilmiyor ki. Saltikofun oğlu ol-
öuğunu ona kim söyliyecek? 

- Bent 
- Fakat siz bana bu sırrı hiç kim-

eeye bildirmiyeceğinizi vadetmişti -
niz. 

- Evet ama, ona acıyorum, doğu
ıundaki sırrı öğrenmek istediğini, öğ
renemeyince de azap duyduğunu his
sediyorum. 

_ Siz bilirsiniz. Belki babasını ta-
ııımasına, anasının kucağında ninni • 
lede büyütülmesine mani olduğumu 
öğrenince bana karşı bir kin duyacak 
tır. Bundan çok çekindim. Fakat ma
demki söylemek istiyor~unuz, sizi na· 
51) menedebilirim. - ... 

- Yalnız şunu da ilave etmeliyim 
ki, onu kaçırdıktan sonra ilk düşün
cem öldürmek olmuştu.Ama sizin söy 
lediğiniz gibi hangi kindir o ki bir 
yavrunun neşeli debelenişi önünde 
kendi kendini bir akrep gibi gebert
mez. 
Mamış Bırdı bu sözleri aöyliyerek 

doğrulunca; hatun ellerini biribirine 
vurdu, odaya giren hadıma: 

- Yann sabah Mamış Bırdı Han 
Kefeye doğru şehirden uzaklaşacak· 
tır. Kendisine yol hazırlıkları yapıl • 
masını ahçdara bildir. 

Ve hadım odadan çıkınca: 
- Yanınıza kimleri alacaksanız bu 

akıamdan emirlerinizi vermelisiniz 
ban... - dedi - Saltikof Kazana geldi
ği gün sizin burada bulunmamanız 

lizımdır.Esase.n Kefe paşasına,Rusla 
ra karşı ne faik bir harp yapmakta ol 
~uğumuzu ancak siz anlatabilirsiniz. 

Hatun bu ıiSzleri bir dost gibi de • 
ğil, bir hükümdar dili kullanarak söy· 
}emişti. Mamış Bırdı yerlere kadar 
eğilerek güzel kadını selamladıktan 
sonra düşünceli bir tavırla geri geri 
çekilerek odaıdan çıktı. 

• • i • • • 1 • 

1 • 1 • • • 1 • 

Bir gün sonra Kazan büyük günler 
aen birini ya§ıyordu .Büyük kapı
dan Kulşerif camiine uzanan yolun İ· 
ki tarafında dizili kalabalık bir halk 
bağrışarak, şarkılar aöyliyerek i;Ülü
ıerek bekleıiyorlardı. 

Öğle namazı yeni kılınmııtı. 
Hatun, Saltikofun doğruca aaraya 

gitirilmesini emretmişti. Münadiler, 
esir generale hiçbir hakarette bulu -
nulmamasını halka avaz avaz bağı
rarak tembih etmişlerdi. En ufak bir 
hakaretin cezası yüz değnek olacaktı. 
Tüküren veya taş atan olursa böyle
lerinin evleri yıkılacak ve kendileri a-

Bulmacamız 

SOLDAN SAÔA VE YUKARDAN 
AŞAÔI : 

ı - Askerlerin içinde yemek yediii 
ıey Ş. isim 2. . 

2 - Taharri etmek 6. Bır hece 2. 
' 3 - Etajer 3. Bir içki 4. Emmkten e
mir 2. 

4 - Umum 2. Sersem 5. 
5 - Yok deiil 3. Kamer 2. Nota 2. 
6 - Bir aiaç çiçeii 5. Dünya 4. 
1 - Bir hece 4. Şaibe 4. 
8 - Fikir 4. Kırmızı 2. 
9 - Dudak 3. İstifham 2. 
10 - Nam 5. İstifham 2. 
11 - Sakaf 3. Yardan 5. 

DUnkU bulmacamızm halli 
SOLDAN SAÔA VE YUKARDAN 

AŞAÔI : 
1 - Ok 2. Ulu 3. 
2 - Kakavt 5. Li 2. 
3 - Kok 3. Avcı 4. 
4 - Sakız 5. Sel 3. 
5 - Zehir 5. 
6 - Hava 4. 
7 - Civciv 6. Kara 4. 
8 - Rakı 4. 
g - Ulus 4. Se 2. 
10 - La 2. Resim S. 
11 - Alaka 5. Emi 3. 

Duyumlar. 23.35: Orkestra konseri. 

BUkreş 
13.10: Radyo orkestraıL 13.45: Borsa 

• ve spor - Konserin süreii. 18: Süel kon
ser. 19: Duyumlar. 19.15: Konserin ıüre
ii. 20: Sözler. 20.20: Plik. 20.45: Sözler. 
21: Radyo cazı. 22.30: Duyumlar. 22.45: 

Kazan nöbetçileri Ivan'm ordugah kurduğu tarafa baktılar ... 

aılacaklardı. 1 daki Nogay bölüklerini Saltikofun ge 
Halk hatunun Saltikofa niçin bu çeceği yollara dizdirmişti. 

kadar i~i bir muamele yaptırmak is- . Bu h~re~e~ halk.ı bir parça daha si-
teuiğini bir türlü anlayamıyordu. nırlendırmıştı. Bır kısmı Nogaylara 

Birçoktan generale hakaret ede • saldırmak istemişlerdi. Lakin Ali Ek
miyeceklerini düş~n?ü~~~ sinirleni • re~ hanın ~eçm~. era~ları kargı ters
yorlar ve hatuna ıçın ıçın küfürler lerıle bu esnaf kutlesıne saldırıp ses
savuruyorlardı. 'leri yüksekçe çıkanları bir temiz döv-

Bir esnaf şehri olan Kazan tam bir müşlerdi. 
esnaf ruhiyatı içinde yaşıyordu. Da- Nihayet ortalık süt liman olmuştu. 
ha iki ay evvel Baytoganla arkadaş- Bir müddet te sessiz sadasız bekleş
larının propagandalarını dinliyerek tikten aonra halk, nihayet büyük ka
müthiş bir Moskof dostluğu güden - le kapısının ağır ağır açıldığını gör
ler, §İmdi bir Moskof esirine hakaret müşlerdi. 
edemiyeceğiz diye sinirleniyorlardı. Ooh 1 Batır han zaferini pek par -

Hakaret... Esnaf tabakası için ha- lak bir nümayişle vatandaşlarına tat
karet etmeğe fırsat bulmak kadar tırmak istemişti. En önde yalın kılıç 
zevkli bir şey olamazdı. bir süvari bölüğü at oynatarak geç-

Bazıları bağrışıyorlardı: mişti. Bunu tuğlu mızraklarını dim-
- Herifi taşa tutacağız! dik tutan bir Nogay bölüğü talcip et-
- Parçalayacağız! mişti. llk bölüğün bütün atları kara 
Ve bu sealer dalga dalga akisler yağızdı, ikinci bölüğün killer ise hep 

yapar.ak ta hatunun oturduğu saraya bir boyda doru kıpçak hayvanları 
kadar ulaşıyorlardı. idi. 

Bunun üıerine Süyün Bike yanın- [Arkası var) 

ISTANBUL BELEDiYESi iLANLARI 

Günde en az en çok 

180 
140 

45 
40 
35 

200 
160 
55 
50 
40 

440 505 

Cerrah paşa 
Haseki 
'Beyoğlu 
Emrazı zühreviye 
Zeynep Kamil 

Hastanelere lazım olan ekmek pazarlığa konulmuştur. Şart -
namesi levazım müdürlüğünde görülür pazarlığa girmek isteyen
ler 2490 N. h arttırma ve eksiltme kanununda yazılı vesika ve 
1521 liralrk eğreti güven makbuz veya mektubile beraber 2-10-935 
çarşamba günü saat 15 de dalıni encümende bulunmalıdır. 

(B.) (5644) 

Senelik değeri Muvakkat 
kirası teminatı 

Hasekide Haseki sokağında Haseki 
medresesinin 18 N. h odası 

Kapalı çarşıda divrik sokağında 20 N. 
h dükkanın yanın hissesi 

Amavutköyünde Lutfiye mah. ve so-

24 

12 

1,80 

0,90 

kağında 2 katlı 3 odalı 5/7 N. h ev 84 6,30 
Yokarda semti senelik değer kirası ve muvakkat teminatı 

yazılı olan mahaller 936 senesi mayısı sonuna kadar kiraya veril
mek üzere ayn ayn pazarlığa konulmuştur. Şartnamesi 1evazım 
müdürlüğünde görülür pazarlığa girmek isteyenler hizalannda 
gösterilen muvakkat teminatı ile beraber 8 Birinciteşrin 935 sah 
günü saat 15 de daimi encümende bulunmalıdır. (1.) (5801) 

Cinsi 

Greys yağı 
Kidrolik fren yağı 

Beyaz üstübü 
Karpit 
Kaol 

Kilo 

1005 
100 

1194 
300 
400 

Bir kilosunun 
muhammen fiatı 

25 
400 

39 
18 

105 

Bezir yağı 150 37 
Neft 150 43 

Muvakkat 
teminatı 

41,50 

66,50 

11,50 
Süliyen 150 32 
itfaiye temizlik, yollar, sıhhıye, garaj mezarlıklar şubeleri 

işin yokarda yazılı 8 kalem malzeme cinsleri itibarile 3 bölüme 
ayrılarak ayrı ayn açık eksiltmeye konulmuştur. Şartnamesi le
vazım müdürlüğünde görülür eksiltmeye girmek isteyenler 2490 
N. h arttırma ve eksiltme kanununda yazılı vesika ve hizaların
da gösterilen muvakkat teminat makbuz veya mektubile beraber 
7 / birinci teşrin /935 pazartesi günü saat 15 de daimi encümende 
bulunmalıdır. (B.) (5804) 

Röle konser. 23.lS: Yabancılara duyum
lar. 23.25: Hafif müzik. 

Varşova 

18.15: Yeni plaklar • Sözler. 19: Çocuk 
tiyatrosu. 19.15: Plik. 20.20: Sözler. 21: 
Orkestra konseri. 21.45: Duyumlar. 21.55 
Konferans. 22.30: Şen yayım. 23: Orkes
tra. 24.05: Dans. 

Stokholm 
20.30: Radyo tiyatrosu. 21.30: Koro ve 

orkestra konseri. 23: Yeni danı havalarL 

Viyana 
19.30: Cenevreden röle. Uluslar kuru

mu toplantısL 20: Duyumlar. 20.10: Re
portaj. 21.10: Şiirler. 21.15: Karışık ya
yım. 23: Duyumlar. 23.10: Şarkı-piyano. 
24.05: Danı. 

Belgrat 
20.30: Ulusal yayım. 21: Strauss'un 

"Vals rüyası,, opereti. 23: Duyumlar 24: 
Danı müziii. 

Berlin 
20: Piyano - keman konseri. 20.40: Ak

tüalite. 21: Duyumlar. 21.10: Küçük radyo 
orkestrası. 23: Duyumlar. 23.30: Solist 
konseri. 

• NÔBETÇ. 
ECZANELER 

Bu cece nöbetçi eczaneler şunlardır : 
Bahçekapıda Bensason - Çemberlitaı

ta Sırrı - Gedikpaşada Asaduryan - Ci
balide Necati - Aksarayda Şeref Celal 
- Karaıümrükte Kemal - Defterdarda 
Arif- Muakkithane cadd. Saadet - Sö
iütlü Çeşmede Osman Hulusi - Şeh
zadebaşmda Asaf.-:- Samat"._ada Rıdva!' 
- Bakırköyde Hılal - Beııktaıta Naıl 
- Şehremininde A, Hamdi - Haıköyde 
Halk - Kasımpapda Merkez - Galata
da Kapric.;i - Bostanbaşmda İtimad -
Tabimde Tarlabaşı - Şiılide Narıileci
yan - Eyüpte Hikmet eczaneleri. 

• SiNEMALAR 
TiYATROLAR 

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

• lpelc: İıpanyol Dansözü 
• Yıldııı: : Yapmak istiyoruz. Ben fahi

şe miyim? 
• Alkaıı:ar ı Markıez - Mumyalar Mü

zesi. 
• Aari ı Ekmekçi Kadm - Petrol Mu

harebesi. 
Şık - Petersburc ıeceleri - Macera
lar Kralı. 

• O•küdar Hale : Yavrum. 
• Milli ı Bitmemiş Senfoni - Milyon 

avcıları "Türkçe". 
• Siimerı Daktilonun aşkL 
• Melek: Her ıey senin için 
• Saray: insan kaçakçdarı 

• L 1 M AN 
HAREKETLERi 

Buıiin limanmuzdan ridecek vapurlar: 
Saat 

21.-
17.-
20.-
19.-
9.-

20.-

Saadet Bandırmaya 
Mersin Ayvalıia 
Bandırma Karabipya 
Bartm Bartma 
Güzel Bandırma lzmite 
Vatan Karadenize 

• 
Bacün limanımıza ccılecek vapurlar 

Saat 

• 

15,30 
6,30 

16,15 
17.-
6.-
8,30 

Erzurum Karadenizden 
Gıilnihal Bandırmadan 
Ayten İzmitten 
Tayyar Mudanyadan 
Bandırma Karabigadan 
Antalya Bartmdan 

iTFAiYE 
TELEFONLARI 

Yazı için, bilhassa çok ve uzun 
yazmağa mecbur olanlar için bir y~
zıhane ne demektir? Bu, Ö) \! bır 
ihtiyaçtır ki, bunu yemek masasının 
yağ kokulu, lekeli muşambası üze
rinde yazı yazarak nafakasını kaza
nan yazıcılara sorunuz. 

Nuri, evlendi evleneli, tam on se
nedir karısının o kadar ısrarına rağ
men kendisine bir yazı masası alama
mıştı. Halbuki ekseriya bankadaki 
hesaplarını eve getirerek çalışmak 
mecburiyetinde kalıyordu. 

O gün karar vermişlerdi. Çukur
cumadaki hırdavatçıya gittiler. Bir
çok yazıhanelere baktılar. Her ikisi 
de bir Amerikan sistemindeki masa
da ittifak ettiler. O kadar eski de de
ğildi. Şık ve güzel bir yazıhane. 
Nuri, çocuk gibi seviniyordu. Rahat 
çalışmanın keyfini şimdiden tatmağa 
başlamıştı. Hamal, yazıhaneyi sır
tından indirdi, gitti. 

Karı koca, Of.\U koyacakları yeri 
tayin ettiler. Yerleştirdiler. Kocası 
şöyle bir oturdu. Gözlerini çekti, a
nahtarlarını muayene etti. 

fazla hıçkırdr, hıçkırdı. Boğulurcasr· 
na ağlıyordu. Tek kelime konuşmadı
lar. 

Karısının gözyaşları dinince Nuri 
soğukkanlılıkla: 

- Bu yazıhaneyi senin eski ni· 
şanlma hediye edeceğim! dedi ve 
ilave etti: 

- Seni de beraber! 
Ve o gün kaı:ısını bosamak i~in 

mahkemeye müracaat etti. 

Yarışa girecek 
Otomobil devrildi 

Dün lstinye yolunda bir otomobil 
kaza6ı olmuştur. 

Nuri: 
- Bak, ufaktefek 

küçük gözler de var. 
çekti. 

Şemsettin in idaresindeki 12 51 nu
maralı spor otomobili, yarınki yarış
lar için lstinye ile Sişli arat:ında ha
zırlık koşusu yaparken bir virajda 
devrilmiştir. 120 kilometreye yakın 
bir süratle giden otomobil hendeğe 
yuvarlanmıs, içinde bulunan Nusret 
isminde birisi sol kalçasından ve muh 
telif yerlerinden yaralanmıştır. H5.di
sevc el koyan Maslak karakol kuman

koymak için danı, kazada yaralı kimse bulunma· 
Dedi. Bunları dığı yolundaki iddiaların meseleyi ka· 

patmak isteğinden doğduğunu mey

O ne?. Garip şey. Bu gözlerden 
birinde bir fotograf. Karısının fo
toğrafı Üstünde "Sana" altında im
zası. Karı koca bakıştılar. 

Kadın hayret içinde: 
- Tuhaf şey 1 dedi. Sustular. 
Kadın tekrar etti: 
- Cidden tuhaf. Nasıl o1abilir 

Peki ama, bunu izah .etmen lazım 
Herhalde sen bunun izahını bekler· 
sin. 

Nuri büyük bir soğukkanlılıkla: 
- Yok canım, dedi. Bir arkadaşı

na vermiş olabilirsin. Elden ele. Ne 
bileyim, bin türlü imkan vardır. 

İkisi de, eski bir mobilyenin ıçıne 
bu fotoğrafı sokan meçhul tesadüfü 
keşfetmeğe çalışarak türlif ihtimalle
ri kurcaladdar. Düşünüp duruyorlar
dı. İmkansız. İşin içinden çıkmak 
kabil değil ... Yarım saatten fazla ka
fa yordular: İmkansız 1 

O akşam hep bu fotoğr~f. hika~e
sini konuşarak sinemaya g~ttıler. "!-.r
tesi gün Nuri bankaya gıtmek ıçın 
evden çıktı. Karısına hiçbir ş.ey sez
dirmiyerek doğru yazıhaneyı aldık
ları hırdavatçıya ... 

Dükkancıdan yazıhanesinin sahi
bini öğrendi: Vasfi Bey. 

Bu adama gidip gitmemeği uzun 
uzun düşündü. Ne diyecekti. "Sizin 
yazıhanenizin gözünden benim ~arı
mın fotoğrafı çıktı. Karımla muna
sebetiniz var mıdır? Lfıtfen izah 
eder misiniz?,, diyecekti. Hayır! Bu
nu yapamadı. Yapamazdı da .. 

Eve geldi. Karısı, bu vakitsiz dö
nüşten şaşırmıştı. Feride, kocasının 
gözlerinin içine bakıyor ve bir şey
ler okumak istiyordu. Yürüdü, karı
sı da arkasından geldi. 

- Ne var Nuri? Neden erken 
döndün? 

Cevap vermedi. Bir müddet sustu
lar. Nuri biraz sonra: 

- Feride, dedi, Vasfi isminde bi
rini tanıyor musun? 

Feride gayet masumane cevap 
verdi: 

- Senden evvelki nişanlım. Bil· 
miyor musun? Neye sordun?. 

Nuri, keskin bir dikkatten dal
gınlık haline geçerek, sayıklar gibi 
mırıldandı: 

- On sene evvelki nişanlın ... Vas-
fi... . 

Nuri, yazıhanenin kime aıt oldu-
ğunu anlattıktan w sonr~: .. çekmewce
sinden çıkan fotografı yuzune dogru 
atarak: 

dana çıkarmış. tahkikat derinlestiril
mistir. Yaralı Nusretin kazadan son
ra ·derhal hastaneye kaldırıldığı anla· 
§ılmıştır. 

,_.,_. ................. 
BORSA 

20 EYLÜL CUMA 

PARALAR 

Sterlin 
Dolar 
20 Fransız franıı 
20 Liret 
20 Belçika frangı 
20 Drahmi 
20 İsviçre fr. 
Florin 
20 Çek Kuron 
Avusturya ıiling 
Mark 
Zloti 
Penıo 
20 Ley 
Leva 
20 Dinar 
Yen 
İsveç Kuron 
Altın 
Mecidiye 
Banknot 

Ahı 

618.-
124.-
165.-
188.-
81.-
23.-

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

948.-
52,50 

233.-

ÇEKLER 

Paris uzerine 
lngılız lirası 
Dolar 
Liret 
Belıa 
Cenevre 
Leva 
Florin 
Çekoslovak kuronu 
Avusturya 
Pezeta 
Mark 
Zloti 
Prnso 
Ley 
Dınar 
Yea 
Çemovetı 
lsveç kuronu 

ESHAM 
11 Bankası Mu

" 
" 

" N. 
" H . 

Anadolu 3 60 
.. 3 100 

Şirketihayriye 
Tramvay 
Bomonti - Nektar 
Terkoı 
Reji 
Aslan Çimento 
Merkez Bankası 
Osmanlı Bankası 
Telefon 

Sa ut 

622.-
126.-
168.-
192.-8,-
24,-

820.-
81.-
98.-
23.-
40.-
24.-
24 50 
lS.-
24.-
56.-
35.-
31-

950.-
53.-

235-

Kapanıı 

12.06 
620.-

0,79,25 
9,72,60 
4,70,90 
2,45.-

63,64,40 
1,17,54 

19,22,37 
4,20,85 
5,80 25 
1,97.45 
4,21.-
4 51 40 

63.77.55 
34.96.33 

2 78 30 
10 Q8 

3,12,58 

93.-
9 65 
9,70 

23,80 
40.-
15,-
23,50 

7.25 
15.25 
2.25 
8 ,70 

56,50 
22.-
10.-

t.aınba1 (tfalyesl 
Beyoflu itfaiyesi 
Kadıköy itfaiyesi 

24222 
_ Demek bunu ona sen hediye 

ettin. Halbuki onunla alakanı kesmiş 
olman ilk şartımızdı. 

İttihat Detirmencilik T. A. Ş. 
Sark Detirmcnleri 

7,75 
0,73 
4,10 

Yetilköy. Bakırk5y, BGyllk. 

44644 
60020 

dere, Ualriidar itfaiyesi eoe25 
Paeababçe. K.adilli. Erenk5y, Kartal. 
bllytikada, Heybeli, Bursu Kmab mm
taltalan ldn telefon aantralmdald mem•· 
ra Cyaııpı) kelimealni söylemek Widir. 

• 
ÇABUK SIHHI 
YARDIM TEŞKILATI 

Ba numaradan imdat otomobili 
istenir. 

- Bilmiyorum, dedi, belki on se
ne evvel kendisine resmımı vermi
timdir. Hatırlamıyorum bile. 

Nuri kalktı ve Feridenin gözleri
nin içine bakarak: 

- Biz evleneli on sene oluyor. 
Halbuki resmin altındaki tarih üç 
sene evveline aittir 1 

Feride inkarın faydasızlığını anh
yan kadınların son silahına sanldı: 

- Nuri! dedi ve hıçkırmağa baş
ladı. 

Belki yanm saat. belki de daha 

Şark Merkez Eczanesi 

iSTiKRAZLAf:.r 

Türk Borcu I 
,, ,, II 
,, ,, ıu 

Ergani 
İstikrazı dahili 

TAHViLAT 
Rıhtım 
Anadolu I ve il 

ııı 
Anadolu Mumesıil 

24,90 
22,90 
23,20 
9!>.-
95,-

ı o.5o 
43.-
43 50 
44 30 
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Harp 
Olacak mı? 

[Baş taraf? 1 incide] 
harbin önüne geçilemez. Esa -
sen tarih göstermiştir ki, harp
lerin büyük ekseriyeti bu şart -
lar altında başlamıştır. Acaba 
bugün böyle bir vaziyet var mr
dır? Aylardanberi dünya barı
şım tehdit eden İtalya - Habeş 
davasmın bugünkü vaziyeti şöy 
le hulasa edilebilir: Dava 4 Ey
lülde Uluslar kurumu konseyi
nin önüne gelmişti. Konsey bu 
işi kendi namına incelemek ve 
bir karar vermek için beş dele -
gelik bir komisyon teşkil etti. 
Beşler komisyonunun kendi a
rasında bir karara vardığı anla
şılmaktadır. Bu kararın mahi -
yeti hakkında da her gün Ce -
nevreden haber sızıyor. Komis
yon üç meselenin telifine çalış
mıştır: 

1 - En az ehemmiyetli nok
ta olan Habeş istiklalinin zahi
ren korunması. 

2 - Ehemmiyetli bir mesele 
olan İ talyanm Habeşistan üze
rinde tam hakimiyet kurmak 
noktasındaki emellerini tatmin 
etmek. 

3 - En ehemmiyetli bir me
sele olan İngilterenin, İtalyaya 
Habeşistan üzerinde askeri bir 
faikiyet vermemek noktasında
ki arzusunu yerine getirmek. 

Beşler komisyonu telif kabul 
etmiyen bu üç noktayı telif et
miş gibi görünen bir formül 
bulmuştur. Fakat bunu İtalya
ya tebliğ etmekten çekiniyor. 
İtalya da tebellüğ etmekten ka
çmıyor. Çünkü İtalya kabul et
mediği takdirde kurum konse -
yi ne yapacağını henüz kestire 
memiştir. Daha doğrusu As -
sambledeki nutuklara rağmen 
henüz Fransa ile İngiltere ne 
yapılacağında anlaşamamışlar -
clır. 

M u s s o 1 i n i, istediğimden 
bir zerre kadar daha az verilir
se kabul etmem diyor. Bu, ya 
blöftür, yahut ta değildir. Blöf 
ise ne ala, fakat aklı başında o
lan devlet adamları blöf olma
dığını da hesaöa katmak mec -
buriyetindedirler. Blöf değil de 
İtalva kabul etmez ve Habeşis
ta~ karşı taarruza geçerse, İn
giltere İtalyaya karşr rnisakm 
müeyyidelerini tatbik etmek ta
raf tandır. 

Fransa müeyyidelerin tatbiki 
A vrupada bir savaşın başlama
sı demek olduğunu ileri süre -
rek tereddüt ediyor. Hakikatte 
anlaşılıyor ki. İngiltereden bir
takım vaitler almağa çalışmak
tadır. Bu vaitler de istikbalde 
Alrnanyaya karşr da müeyyide
lerin tatbiki noktasında topla -
nıyor. 

Fransa diyor ki, bizim işimi
ze az elveren bir meselede İngil
tere bizden müeyyidelerin tat -
bikini istiyorsa, biz de işimize 
çok elveren bir işte İngiltereden 
müeyyidelerin tatbikini istiye
bilecek miyiz? 

Görülüyor ki, İtalya - Habeş 
davasr şeklinde başlryan me -
sele, İngiltere - İtalya ihtilafı 
şeklini aldıktan sonra simdi de 
Fransa ile İngiltere ~rasında 
bir diplomasi mücadelesi halini 
almıştır. Fransa geçen kanunu
sanide ! tal ya ile anlaşmıştır. 
İtalya dostluğu Fransaya bü -
yük fayda temin ediyor. Şimdi 
İngiltere Habeş meselesi yü -
zünden Fransadan bu dostluğu 
feda etmesini istiyor. Buna kar 
sıhk olarak İngiltereden müs -
bet ve mütebellir vait almadık
ca Fransa kazancr terketrnek is 
temiyor. İşte İtalya - Habeş da
vasının bugünkü manzarası İn
giltere ile Fransa arasında Av
rupadaki istatükonun muhafa 4 

zası için alınacak tedbirler et -
rafında bir mücadeleden ibaret
tir. Vaziyetin yarın alacağı şe • 
kil de bu mücadelenin neticesi
ne bağlıdrr .. 

A. Şl'krU ESMER 

lzmir defterdarhğı 
!zmir, 20 (Özel aytanmız bil

diriyor) - Defterdarımız Ke -
n.anm varidat genel direktörlü -
ğüne atanma emri geldi. Açık 
kalan İzmir defterdarlığına da 
bakanlık tetkik bürosu direk -
törü İhsan atanmısur. 

italya Seferberlik ilan Ediyor 
cek değişiklikler yapıldığı takdirde, 
İtalya tarafından bir aytışma esası 
olarak kabul edilebileceği kabil ola
cağı düşünülmektedir. 
Romanın yetkeli çevenlerinde de

niliyor ki : 
" Bu önergeler, şimdiki müşkülle

riyle kat'iyyen kabulü kabil olmıyan 
seylerdir. Ve cezri bir surette değiş
tirilmez:lerse nazarı itibare alına
mazlar. Bu değişiklikleri Oenevreden 
beklemek kabil olup olmıyacağından 
şüphe ediyoruz ... 

Aloisi şimdilik Cenevrede 
kalacak 

Cenevre, 20. A.A. - Aloisi. hala 
Cenevrede bulunmaktadır. Genel gö
rünür, şu merkezdedir: Şayet ~oma
ya gidecek olursa bir daha Cenevre
ye dönmiyecektir. Bu da, Uluslar 
Sosyetesi ile münasebatın kesilmesi 
demek olacaktır. 

Çöl değil verimli toprak
larmış 

Londra,20. AA - Times gazetesi· 
nin özel aytan, Laval'ın İtalyaya 
karşı yalnız ekonomik ınüeyyidelere 
başvurulmasını vaadetmesini !ngil
tereden istemiş olduğu haberinin In
giliz ve Fransız çevenlereden yalan
lanmış olduğunu bildirmektedir. 

Daily Mail aytarmın dün Musso
Jini ile yaptığı görüşmesine gelince, 
bu aytar, ltalyaya terki önergenen 
arazinin bir çölden ibaret olmayıp 
verimli topraklar olduğunu bu top
rakların pek mükemmel bir surette 
istismar edilebileceğini bildirmekte
dir. 

Daily Te!eprah yazıyor : "Baron 
Aloisi, Laval ile görüştüğü sırada, 
ona, genel bir harbı kaçınılmaz bir 
hale getirecek olan müeyyidelere 
müracaattan vazgeçmeye lngiltere
nin ikna edilmesi lüzumunu anlat
mıştır. 

Baron Aloisi, herhalde önemi az 
ekonomik müeyyidelerin Romaca bir 
tahrik addedilmiyeceğini anlatmıştır. 
Esasen bu kabil ekonomik müeyyi
deler, bir harbı intaç edemez. La
val'ın bu hususta inanca verebilecek 
durumda olmadığı yolunda cevab 
vermiş olduğu söylenmekte~ir. An
cak, meseleyi bilahare Eden'e hika
ye etmiştir. Dün Fransanın İngilte
re ile her zamandan ziyade görüş be 
raberliği muhafaza etmekte hür ol
duğu söylenmekte idi,. 

Dail Mail diyor ki: "İngilterenin 
pek az önemli bir Afrika meselesi i
çin Uluslar Sosyetesi tarafından te
hevvüre kaptırılmış olması fikrini 
kabul etmek kolay değildir. Pek 
yakında daha çok büyük meseleler 
karşısında bulunulacaktır. Hele Av
rupa haritasının yeniden gözden ge· 
çirilmesi mevzuu bahis olacaktır." 

Bingazi ve Trabluse asker 
Roma, 20.A.A. - Cenova'dan ha

rek~t eden 35 bin askerin nereye gön 
derildikleri kha kında Reuter a
jansı aytarr ile görüşen yetkeli bir 
şahsiyet demiştir ki : 

" İtalyan kuvvetlerinin hareketleri 
gizlidir. Fakat bunların hiçbir Avru
pa d~vletine karşı sevkedilmedikleri
ni söyliycbilirim.,, 

Genel olarak sanıldığına göre bu 
kuvvetler Bingazi ve Trablus'a gön
derilmis bulunmaktadır. 
İtalya Bingaziye asker 

göndermiyecek 
Paris, 20.A.A~ - Echo de Paris 

gazetesinin Cenevre özel aytarr, Mus 
solini'nin İngiltere tarafından süel 
müeyyidelere başvurulmaması şar
tiyle İtalyanın Libya ve Bingaziye 
asker göndermekten vazgeçmek sure
tinde Londrada bir önergede bulun
muş olduğunu haber vermektedir. 
Aytara gÖre, bu önergenin İngiltere 
tarafından kabul edilmesine ihtimal 
yoktur. 

Boyuna asker gönderi
yorlar 

Napoli, 20.A.A. - Doğu Afrikaya 
yeni efrad gitmektedir. Cumartesi 
günü 6000 efrad yüklü dört vapur 
hareket etmiştir. Bu vapurlar Tos
cano. Po.zzuoli, Gange ve Ernani'dir. 

Gianfranco vapuru dün akşam ge
reç yükile Masavva'ya hareket et
miştir. Abbazia vapuru yarın, özel 
bir karabinyeri lejyonu götürecekdir. 

İngiltere İtalyaya petrol 
vermiyecek 

Paris. 20.A.A. - Echo de Paris 
gazetesinin Londra aytan Qildiriyor: 

İngiliz: deniz Bakanlığı.İtalyayı i
cabında, petrol tedarik etmesine ma
ni olmak suretiyle yola getirebilece
ğine kanidir. İngiliz filosunun İtal
yanlara Kafkas petrolları yolunu ka
pamak için olan harakatı bu amacı 
gitmektedir. 

Cebelüttank boğazının kapanması 
İtalyaya Amerika petrollarını kapa. 
yacak ve bu suretle İtalya yalnız 
İsviçre, Almanya ve bilvasıta Ro
manyadan petrol tedarik edebilecek
tir. O da, bu memleketler Uluslar 
Sosyetesinin muhtemel yasağına rağ
men petrol verirlerse ... 

Bir imtiyazcı daha ! 
Londra 20.A.A. - Chertok dün 

tngilterc;e gelmiş ve henüz otuı 
gün müddeti olan Habeşistandaki 
imtiyazı için bir milyon dolar verebi
lecek durumda olduğunu söylemis
tir. Chertok Rickett'e karsı ruchan 

[Baş tarafı 1 incide] 

hakkına malik olduğunu, kendisinin 
Amerika sermayelerini temsil ettiği
ni ve dün, öğleden sonra, Habeşis
tanın Londra elçisi, Martin 'i görmtsi 
gerek olduğunu söylemi_Ştir. 

Fransız gazeteleri bedbin-
Paris gazeteleri bugün de dünkü 

kadar bedbin görünmekdedir Fakat 
muhasama başlamadıkça ve diplo
matlar Avrupada uyanacak menfi a
kislere kanp gelmek için çahşdrkça 
gazeteler bu bedbinliklerini ileri gö
türmek istememektedirler. 

Petit Parisien diyor ki : 
- Durum gerçek çok müşküldür. 

Fakat yakında başlaması muhtemel 
olan muhasamanın, bilhassa Akde
nizde önemli karışıkhklar doğuracak 
genel bir harb işareti olacağrm san
mak doğru olmıyacakdır. 

Sosyalist Populaire gazetesi. İtal
yaya verilen özlü menfaatlerin "gü

lünç" olarak tettakki edilmesini ten
kid etmekte ve Cenevrede İtalyaya 
karşı hoşnutsuzluğun gittikçe bü
yümekte olduğunu yazmaktadır. 

İtalyan teşebbüsünün t ehlikelerini 
izah eden mutedil Orde gazetesi di
yor ki : 

- Bizi teskin etmek istiyen Mus
solini, Brenner üzernide bekçilik et
meğe devam edeceğini söylemekte
dir. Mussolini hayalata kapılıyor. E· 
ğer bu savasçıl projesini tatbik eder
se İtalyanın erkinliğini tehlikeye so
kabilir. 

Oeuvre diyor ki : 
- İtalyanlar, lngilterenin blöf 

yapmadığını anlıyorlar. Harb olduğu 
takdirde. İngiltere, İtalyanların mu
vaffakiyetine uzun müddet taham
mül etmiyecek, ilk altı hafta zarfın
da ekonomik ve finansal zecri ted
birleri tatbik edecek ve Düçenin ham 
lesi durmıyacak olursa zecri deniz 
tedbirleri almak tehdidini de ileri 
sürecekdir. Cenevrede son derece de
rin bir bedbinlik vardır. 

Petit J ournal da şöyle demektedir: 
- İngiltcrenin süel zecri tedbir

ler tatbik ctmiyeceğini umalım, çün
kü bu, harb demek olacakdır, Böyle 
bir harbin bütün Avrupaya yayrlmı
yacağını kim temin eder ? Almanya 
yanın ani bir surette Anschlussu ta
hakkuk ettirmek için bundan isti
fade etmiyeceğini kim kestirebilir ? 

Fransanın durumu açıkdrr: Sulh, 
sulh, ne bahasına olurrn olsun, su·h. 

İngilizler Lavali iki yüzlü
lükle itham ediyorlar 

Londra, 20 A.A. - Alman haber 
alma bürosu bildiriyor. News Chro
rıicle, Eden ile Lava] arasındaki gö -
rü meler münasebetile unu yazıyor: 

"lngilizlı::rın bedbinlik erinin sebep 
)erinden biri Lavalin iki yüzlü hattı 
lıareketi ve Fransız ga7etelerinin kul
lanmakta olduğu lisandır. Eden ile 
Laval arasındaki son görüşme, hiçbir 
noktada memnuniyet verici hiçbir so
nuca varmamıstır. İhtimal Laval, an
cak namuslu bir simsar gibi hareket 
etmiştir. Fakat kendisinin Mussoli -
ninin hatırı için Uluslar sosyetesint: 
ihanet etmive dair hazır olmasından 
hala korkuİabilir. 

Mısırda hava manevralarr 
Kahire, 20 A.A. - Mısırda hava 

manevraları, bilhassa bombardın.an 
tecrübeleri yapılmaktadır. 

Habeş s~girinin 
Bey~natı 

Evvelki gün Ankaradan ehrimize 
gelen Habesistanm Ankara maslahat
güzarı M. Markos dün Tokatliyan O· 

telinde kendisile görüşen bir muhar· 
ririmize İtalya ile Habesistan mese
lesinin son durumu hakkmda şunla· 
rı söylem istir: 

"- Cen~vrede toplanan Be'.tler ko
mitesinin hazırladığı tekliflerin ma
hiyeti hakkında henüz malfımattm 
yoktur. Maamafih son aldığım habe~·
lere göre, hiıkfım"!tim bu karan ~et -
kik etmektedir. Bu tekliflerin hükfı -
metim tarafından kabul edileceği mu 
hakkaktrr. 

Memleketimizin İtalyan mandası 
altına girmesine gelince bunu kati -
yetle söyliyebilirim ki, imparatoru -
muz İtalya mandasına girmektense 
harbi yüz b:n kere tercih edecektir. 

Söyleı1diğine göre İtalya bir nü
mayiş kabilinden olarak bir gösteriş 
harbi )'afımc:k istiyormuş. fakat ital
yanlar şunu bilmelidir ki: Eğer bura 
te~ebbüs edip hududumuza ufak hır 
tet:avüzde bulunurlarsa biz bunu uiı 
har işareti Sdyacağrz ve başladığımız 
bu işe de her ne bahasına olursa ol· 
sun sonuna kadar devam edecegi?. 

İtalyanların zannettikleri ı~ıbi Ha
beşistan öyle kolay kolay zaptd·ll! -
cek bir memleket değildir. HaLeş\s
tanda yapılacak harpler öyle modern 
teşkilatla değil, ancak çeteler vasıta. 
sile olabilir. Bu suretle de !talyanla
rın yapamıyacağr bu harpte de biz 
onlardan daha kuvvetliyizdir. Eu va
ziyette Italyan tayyaresinin df' hıç
bir iş göremiyeceği muhakkaktır. ltal 
ya ile aramızda olan bu harp tehli· 
kesinin bi.ze çok büyük bir faydası 
dokunmuştur ki o da b uumumi cı•Jal 
yolunda bi.ıtıin milletimizin elele ver
mesidir. Habeşistanda bulunan Türk
ler konsolosun tavsiyesi üzerine Cim
ma muhitine yerleştirilmiştir. 1 Burc-.sı 
Habeşistanın tam ortattı olup Müslü
manların oturdugu bir mıntakarlır ... 

Habeş maslah;:;.tgiizarı :.alı giınü 

Son Vaziyet 
[Başı 1 incide] 

temesidir. 
Avrupa gazeteleri bu mesele 

hakkında muhtelif mütalealar 
serdederek lngiltere aüel tedbir
lere baıvurduğu takdirde duru
mun bir kat daha karışacağını 

beyan ediyorlar. /talyanlar, lngil
tere zecri tedbirlere müracaat et
tiği takdirde Avrupada umumi 
bir harp çıkacağını iddia etmek
tedirler. 

Daily Mail gazetesi çok büyük 
meaeleler karfısında kalınacağını 
ve Avrupa haritasının yeniden 
gözden geçirilmesi mevzuubahis 
olacağını yazıyor. Bunlar, hep 
arsıulusal durumun günden güne 
vahim bir ıekil almakta olduğu· 

nu göstermektedir. 

Diğer taraftan şehrimizde bu
lunan Habe§ mculahatgüzarı bir 
arkada§ımız.a, Habefistanın Beş

ler Komite.inin tekliflerini kabul 
edeceğini, fakat ltalyan manda
aını kabul et:ıektenae, harbin ter
cih edileceğini söylemiıtir. 

Yunanistana gidecek ve oradaki fah
ri konsoloıih: görüşecektir. 

Cebellüttarik limanına 
Çeliğ Ağ gerildi 

Cebelüttarik, 20.A.A. - İngiliz 
kruvazörü Ekseter İngiltereden bu
raya gelmiştir. Liman Çelik bir ağ 
gerilerek emniyet altına alınmıştır. 

Mısıra giden İngiliz 
uçakları 

Atina, 20.A.A. - Mısır'a gitmek
te olan 10 büyük İngiliz deniz tay
yaresinin benzin almak üzre yarın 
Faler ve Mirabello'da denize inme
leri için müsaade verilmiştir. 

Fransanm öğrenmek 
istediği mesele 

Londra, 20.A.A. - Avusturyaya 
karşı bir saldırış olursa İngilterenin 
ne durum alacağım öğrenmek istiyen 
Fransız sorusuna pek yakında cevap 
verileceği bildirilmektedir. 

Prensler de gönüllü ! 
Roma, 20.A.A. - Her üçü de 

Prens olan Pistoja, Bergama ve Spo
letto Dükleri Doğu Afrikasrna git
mek üzre gönüllü yazılır ı 'ardır. 

Fransızlar yeniden asker 
gönderiyorlar 

Marsilya, 20. A.A. - Perpinian 
ve Tulon garnizo61armdan iki Sene
gal alayı gelecek hafta başında Ci
butiye hareket edecektri 

Bir 1 tal yan gemisi daha 
Yunan limanında 

Atina, 20.A.A. - Havas ajansı
nın özel muhabiri bildiriyor : 

İtalyan donanmasının bir petrol 
gemisi ruhsat almadan Argostoli li
manına girmiştir. Geminin kaptanı 
bir fırtına yüzündeh buna mecbur 
olduğunu bildirmiştir. 

Japonlarla da görüşülüyor 
Roma, 20.A.A. - Mussolini bu

gün Japon elçisini de kabul etmiştir. 
Bu konuş°2anm da İtalyan - Habeş 
anlaşmazhgınm bugünkü durumu et
rafında yapıldığı sanılıyor. 

Karadenizdeki İngiliz 
vapurları 

Sofya, 20.A.A. - Varna ve Bur
gazda bulunan İngiliz vapurlan he
men Maltaya hareket emrini almış
lardır. 

1 talya yumşayor mu ? 
Cenevre, 20.A.A. - Burada bes

lenen biricik ümit· şudur : 
Roma Beşler komitesinin önerge

sini hemen ve kesin surette reddet
miş değildir. 

Urla cinayeti 
İzmir, 20 (Özel aytarımız bil 

diriyor) - Altı yıl evvel Urla 
hakimi İhsan Ziyayı sopa ile 
döverek öldürmekten suçlu o -
}anların muhakemelerine ağır 
cezada devam edildi. On dört 
şahit dinlendi. Avukat Fehmi 
kefaletle bırakıldı. 

Devlet Demiryollarında yeni 
tayinler 

Ankara, 19 (Ozel aytarımız bildiri
yor) - Haatahğı dolayısile Kayseri 
işletme espekterliğine tayin edilen Ce 
mal Hidayetten açılan Devlet Demir
yolJan Genel direktör yardımcılığına, 
ayni yerde vekaleten bulunmakta olan 
Kayseri işletme eksperi Muhsin. ye
dinci işletme espekterliğine ta}'in edi
len Nüzhetten açılan hareket memur
luğuna hasılat dairesi rci~ muavini 
Kemalettin atanmıştır. 

Devlet Demiryolları ve 
Umum idaresi 

Limanları 
ilanları 

işletme 

7363 lira muhammen kıymetli lokomotif, vagon ve 
emniyet supapı yayları gümrüklenmiş olarak teslimi 
şartile 18 Birinci Teşrin 193 5 cuma günü saat 15 de 
Ankarada İdare binasında kapalı zarf usulile satın alı
nacakdır. 

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

Bu işe ait şartnameler parasız olarak Ankarada Mal
zeme Dairesinden, Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk 
Müdürlüğünden dağıtılmaktadır. (5632) 7148 

İki eksiltmesi feshedilen ve muhammen bedeli 
16000 lira olan 200,000 adet telgraf makinesi bandı 
21-10-1935 pazartesi günü saat 15,30 da kapalı zarf 
usulu ile Ankarada İdare binasında satın alınacaktır.Bu 
işe girmek isteyenlerin 1200 liralık muvakkat teminat 
vermeleri ve kanunun tayin ettiği vesikalar ve işe gir
meğe manii kanuni bulunmadığına dair beyanname ve 
tekliflerle ayni gün saat 14,30 a kadar komisyon reisli
ğine vermeleri lazımdır. Bu işe ait şartnameler Haydar
paşada Tesellüm ve Sevk müdürlüğünde Ankarada 
Malzeme dairesinde parasız olarak dağıtılmaktadır. 

(5707) 7215 

İlk eksiltmesi feshedilen ve muhammen bedeli 8856 
lira olup mikdarları aşağıda yazılı olan yatak eşyası 
7-10-935 pazartesi günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü 
ile Ankarada İdare binasında sat~n alınacaktır. Bu işe 
girmek isteyenlerin 664,20 liralık muvakkat teminat 
vermeleri ve kanunun tayin ettiği vesikalar ve işe gir
rne~e manii kanuni bulunmadığına dair beyanname ve 
tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler Haydarpaşa da Tesellüm ve 
Sevk Müdürlüğünde ve Ankarada Malzeme dairesinde 
parasız olarak dağıtılmaktadır. 

200 dane pamuk şilte; 30 dane seyyar karyola şilte
si: 1600 dane yatak ve yorgan çarşafl; 200 dane küçük 
1000 dane büyük yasdık yüzü; 50 dane küçük 300 dane 
büyük baş yasdığı; 200 dane cibinlik. (5770) 

1\'luhammen bedeli 44973 lira olan lokomotif, ten
der ve vagon bandajları 5 İkinci Teşrin 9 3 S salı günü 
saat 15,3 O da kapalı zarf usulile Ankara da İdare bina
sında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 33 7 3 liralık muvakkat te .. 
minat ile kanunun tayin ettiği vesikaları, kanunun 
4 üncü maddesi mucibince işe girmeğe kanuni manileri 
bulunmadığına dair beyanname ve tekliflerini aynı gün 
saat 14,30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri la
zımdır. 

Bu işe ait şartnameler 2 2 O kuruş mukabilinde Anka· 
ra ve Haydarpaşa veznelerinde satılmaktadır. (5579) 

Deniz sigortacıları prim
leri artırıyorlar 

Olimpiyad sonuncuları 
radyo ile verilecek 

N evyork, 20 A.A. - Deniz 
sigortacrlan, harp tehlikelerine 
karşr olan primleri yarıdan faz
la çoğaltmayı kararlaştırmış -
!ardır. 

İtalyan. yahut 1 tal yan sö -
mürge limanları müstesna ol -
mak üzere akdeniz limanların -
dan kızıl denize giden yahud ge 
len yük gemileri için konulan 
prim, yüz dolar için 12,S cents 
olacaktrr. Öteki Avrupa liman
ları için prim yüz dolar için iki 
buçuk cents'dir . 

Ankara, ZO A.A. - Yarından iti· 
baren lstanbulda Fenerbahçe stadyo
munda yapılmağa başlanacak olan 
Balkan olimpiyatlarından, ilgili bü • 
tün Balkan memleketlerinin en çabuk 
surette haberdar edilmesi maksadile 
bu önemli arsıulu!!al hadisen!n sonuç
ları, 21, 22, 29 Eylfıl tarihlerinde 
ı 600 metredeki Istanbul radyosile 
Fransızca olarak bildirilecek ve fran
sızca olarak söylt:ndikten sonra tilrk
ge olarak da tekrar edilecektir. 

Antrasit fabr'kasmda 
i'k lecrllbe 

Zonguldak, 20 A.A. - Zonguldak
ta yeni yaptırılmakta olan Türk an
trasit fabrikasında bugün ilk defa 
olarak tecrübe istihsali yapılmıştır. 
Fabrikanın verimi çok yüksek sonuç 
vermistir. Fabnka yc1kında büyük tö
t enle açılacaktır. 

Adapazarı hükOmet 
konağında cinayet 

Adapazarı, 20 (Özel aytarı -
mız bildiriyor) - Cevriye is -
minde bir çingene karrsr kocası 
nm 200 lirasını çalarak, çingene 
Kemal ile kaçrp buraya gelmiş
tir. Bunu haber alan kadının ko 
casr Hüseyin de buraya gelerek, 
her ikisine hükumet konağı için 
de rastlamıştır. Hüseyin bir dil 
kavgasından sonra bicakla Cev 
riyeyi birkaç yerinden yaralı -
yarak öldürmüş, Cemalin yen -
gesi Gülizarı da yaralamıştır. 
Katil sağa sola da saldırmak is 
temişse de yakalanmıştır. Karı 
smı öldürdüğünden memnun ol
duğunu, ötekileri öldüremedi -
ğine müteessir olduğunu söyle
miştir. 

Tuzlu bahk için cam kap 
Balıkçılar cemiyeti, tuzlu olarak 

nakil ve sevkedilecek balıkların te
neke kutular yerine cam kaplarda 
muhafazası imkanını tetkik etmeğe 

başlamıştır. Cam kaplar için ayrıca 
bir ambalaja ihtiyaç olup olmadığı 
gözden geçirilms:ktedir .Ayni masraf 
la temin edildiği takdirde. cam kap
ların kullanılması tercih edilecektir. 

Galata kulesinin düdüğü 
Galata kulesine konan sis düdüğü 

nün işlememesi yiizünden dfülıiğü ge
tirten müteaahhit ile belediye arasın
da bir ihtilaf çıkmış ve mesele mah
kemeye dökülmüştü. Müteahhit son 
defa yeniden müracaat ederek düdü
ğü İ§leteceğini ıöylı::mişse de muvaf
fak olamamıştır. Bunun üzerine bele
diye davanın devamile bcrabeı mtite
ahhitten tazminat istemektedir. 

Klişe Atölyesi 
Renkli, tire, ototipi her tiirlü 

kliıe )Bpılır. 

çabukluk, iyi, temiz 
ve güze) iş 

6965 
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21 • 9. 935 , 
Kız ;.;:kek. Y UCA OL K O L·İ SELE R İ ilk -Li~:a. ve BALKAN 

FESTiVALi 
' 

( Eski : i N K 1 L A P ) 
Kuranı, Direktörü: NEBIO~LU HAMDI ULKUMEN 

Bel gevşekliğine 

HORMOBiN Kuvvetli bir talim hayatine mallktlr, Resmi okullara muadeletl taadlklldlr. Kaıtt 
için hergUn mUracaaı olunablılr. isteyenlere mufassal tarifname gönderlllr. Tafsilat: Galata posta kutusu 

-~~~~~~~~~ Cağaloğlu - Yanıksaraylar oram Telefon: 20019 ~~~!ıı!!!!!!!!!!!~~~!!ii• • 1255 ~• 
6744 1 6808 

Bu akşam Beylerbeyi Sarayında 

Boğaziçi Gecesi VAPURCULUK 
Türk Anonim Şirketi 

SUADiYE PLAJINDA 
~ EylUI Cumartesi aktamı saat 10 da 

Bayan SAFiYE'nin Konseri 
Umum Müdürlüğünden: •- Caz ve muhtelif e§lenceler. Duhuliye yoktur ..... 

Mayıs 935 den itibaren satışa çıkarılan halk biletlerile 
% 20 tenzilatlı gidiş, donüş biletlerinden sayin yolcuları
mız lehine yapılan ucuzluk ve gün uzatılması aşağıda vazıh 
olduğu şekilde ilan olunur. 

r--------------------------------------------.:..7211 

Tophane rmhtlmından Beylerbeyi aarayına saat 21 
den itibaren her yar1m saatte bir Beylerbeyi sa
rayına husust vapur ve sabahleyin Uçden itibaren 
her yaram saatte bir Top han eye avdet 

HALK BiLETLERi 
1 - Birinci mıntıka bileti alanlar: Marmara havzasile Ça

nakkale Boğazı dahilindeki iskeleler arasında : 45 gün. 
2 - ikinci mıntıka bileti alanlar: Karadenizden Samsu-

na "Samsun dahil,, Ege denizinden Izmir iskelesine ka
dar "İzmir dahil" olan iskelelerle birinci mıntıka da
hilindeki iskeleler arasında 60 gün yani iki ay. 

3 - Üçüncü mıntıka bileti alanlar : Türkiye sahillerinde 
vapurlarımızın uğradıği bütün iskeleler arasında üç ay. 

müddetle seyahat etmek hakkını haizdir. 

Fi AT 
Birinci ikinci GUverte 

Kamara Kamara 

Kurut Kurut Kuruş 

1500 1000 500 Birinci mıntıka iskelelerinde 45 
günlük seyahat müddeti için. 

4000 3200 1000 İki mıntıka iskelelerinde 60 gün
lük yani iki ay müddet için. 

5500 4700 1500 üçüncü mıntıka iskelelerinde 3 
aylık müddet için. 

Yemek bedefile nakliye ücretleri, rıhtım ve iskele paraları 
ve sair rusum yolculara aittir. 

YÜZDE YiRMi TENZiLATLI GiDiŞ VE DÖNÜŞ BiLETLERi. 

Muayyen iki iskele arasında yüzde yirmi tenzilatlı gidiş-dönüş bilet
lerinin müddeti 45 güne çıkarlmıştır. 45 gün zarfında dönemiyen yolcu
lar dönüş kısmının tenzil olunan % 20 farkını ödemek suretile altı ay 
içerisinde bindiği iskeleye dönmek h'kkını haizdir. 

Şirketimizden gidiş ve dönüş bileti alan yolcular dönüş biletlerile va
purlanmızdan mada Denizyolları vapurlarile de dönmek hakkını haizdir
ler. 

Bu yoldaki bilet utı11arı, 25 EylUl 935 tarihine müsadif çarıamba 

gününden itibaren İstanbul Karaköy acentelerimizle dışardaki iskeleler 
acentelerimiz tarafından yapılacaktır. 

Fazla tafsilat için acentelerimize müracaat edilmesini saygı değer 

yolcularımızdan dileriz. 
' 

UMUM MÜDÜRİYET 
7128 

·-~ Dr. HORHORUNi ~· il Eminönü Valde Kıraathanesi yanında baıtalannı kabul eder. Tel. 241311 
6624 

Bomonti $işe Birası 
Müşterilerine: 

Bomonti Ş rketi İstanbul şişe bira.ı mütterileri arasında 
1935 ıenesi yaz ayları içın: 

BiR MÜSABAKA TERTiB ETMiŞTiR 
Her tiıede etıkt'tin altında numaralı bir kitıd vardır Bu numa
rayı alanlar ar8!1ında her ay nihayetınde bir noterin kontrolu 

altında müsabaka yapılacaktır. 

Verilecek primler 100, 60 ve 30 liradır 
Müsabakada kazanan numaralar her ayın 5 inde gazetelerle 

ilin edılecektır. Kazananlar ayın yirmisine kadar 
firkete muracaat etmelidırler 

Şirket, dükklnlırdı ve lokantalarda numarac:ız şişe kabul etmemelerini 
ve şişelerin uzerlerlndeki numara kAgıdlırını muhafaza eylemelerini sayın 
mÜ Ştt"rilerinden rica eder. 

7082 
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§ Türk Hava Kurumu · ~ 

1 Büyük Piyangosu 1 
§ Şimdiye kadar binlerce l(işiyi zengin etmiştir 5 
:= 19.cu tertip 6. cı Keşide 11 1. el T .. rln 935 dedir:= 

i Büyük ikramiye i 
~ 200.000 Liradır ~ 
§ Ayr1ca : 30,000. 20,000, 1g,000 12.000, 10,000 iE 
= L1rahk lkramıyelerle beheri (50,000) Llrahk S 
S: iki mUklfat vard1r. 55 
iiiııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııfii 

7060 

Karaciğer, mide, barsak, taş kum ve şeker hastahklarma 

TUZLA iÇMELERi 
ve OTELi: hergUn köprüden 6,30 • 7,35 - 8,20 • 9,45 1 

11 • 13, 15 - 15, 10 da Haydarpaşaya giden vapurların · 
trenleri manbalara kadar giderler. ~~iiıoııiiiiii• 

7231 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Arttır
ma ve Eksiltme komisyonundan: 

Tıp Talebe yurdunda yeniden yapılacak bir mutfa -
ğın yapılması açık eksiltmeye konmuştur. 

1 - Keşif bedeli: "6000" liradır. 
2 - Eksiltme: 25 Eylül 935 çarşamba günü saat 14 

de Cağaloğlunda sağlık direktörlüğü binasındaki ko -
misyonda yapılacaktır. 

3 - Muvakkat garanti "450" liradır. 
4 - Bu işe ait şartname ve evrak şunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi. 
B - Mukavele projesi. 
C - Nafıa işleri şeraiti umumiyesi. 
D - Keşif cetveli 
E - Proje 
İşbu şartname ve evrak 30 kuruş bedel mukabilinde 

yurttan alına bilir isteklilerin cari seneye aid Ticaret O
dası vesikalariyle en az 5000 liralık bina işi yaptıklarına 
dair Nafıa Başmühendisliğinden tasdik edilmiş vesika 
ve bu işe yeter garanti makbuz veya banka mektuplari
le belli gün ve saatte Komisyona baş vurmaları. (5336) 

• 6826 

Gireson Jandarma Okulu Satın
al ma komisyonu reisliğinden: 

Gireson Jandarma okulunun aşağıda yazılı yıllık ih
tiyacı olan on dört kalem erzaklariyle iki kalem odunu 
18-9-935 den 30-9-935 tarih Pazartesi gunu tekrar· 
açık eksiltmesi yapılmak üzere temdit edilmiştir. 
Bunlardan Sığır eti kapalı zarfla diğerleri açık eksiltme 
ile. İsteklilerin okula müracaatları ilan olunur. (5783) 

Cinsi Muvakkat teminat Miktarı Muhammen bedeli 
Lira Kr. Kilo Lira Kr. 

Sığır Eti 

İrmik 
Soğan 

Beyaz Peynir 
Reçel 
Şehriye 

Zeyti~ yağ 
Kuru Fa-
sulye 
Nohut 
Sade yağ 
Zeytin da-
nesı 

Pirinç 
Mercimek 
K. Biber 
Odun 
Odun 

446 25 35000 5950 00 Kapalı 

6 37 
24 00 
45 00 
22 50 
33 00 
25 50 

105 00 

75 00 
90 00 
75 00 

165 00 
37 50 

6 19 
195 00 

56 25 

500 
8000 
1000 
500 

2000 
1000 

10000 

10000 
2000 
5000 

10000 
5000 

300 
260000 

15000 

85 00) 
320 00) 
600 00) 
300 00 ) 
440 00) 
340 00 ) 

zarfla 

1400 00 ) Açık-
) Eksiltme 

1000 00) 
1200 00) 
1000 00) 

) 
2200 00) 

500 00) 
82 50) 

2600 00 ) 
7 50 00 ) 

lstanbul Sıhhi müesseseler arttır
ma eksiltme komisyonundan: 

Pazar akşamı saat 21 de Taksim stadyumunda 

HALK GECESi 
TRiBON 50 KURUŞ 

Pazartesi akşamı saat 21 de Taksim bahçesinde 

VEDA GECESi 
DÜHULiYE 1 LiRA 

Stadyumun ve Taksim bahçealnln biletleri flmdiden 

N A T T A 'rl:=ı 
satılıyor. 

''VERDA,, sabunu yalnız biiyük 

Jüka bir sabun detil, ayni za. 
manda hakiki bir güzellik ted

biridir. Fazla miktarda köpü-

rerek mesamatın derinliklerine 

nüfuz eder -ve bütün l'ayrisaf 

maddelerden kurtarır. 

Cildin siyah benlerini Te kır· 

zıhklannı aiderır. Kullandıjı· 

nızda teninizin tazeliğini ve ta

bıi rengini verecektir. 

"VERDA,, sabunu, fnkallde 

modem bir fabrika tarafından 

imal ve iıtibzar eclilditi cihetle 

cinı ve kıymeti l'aranticlir. 

TURAN Sirkeci-Nur han 

- -
,•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı ı •ıııı•ıır' 

.; Doktor Aranıyor. .; 

=Siimer Bank: • 
11 Umumi müdürlüğünden: • = Ere§ll Bez Fabrikası için "200,, llra Ucretle • 
• dahiliye mUtehassısı bir doktor ahnacakd1r. -

ARANILAN ŞARTLAR li • • 
1 -- TUrk olmak. il 

_ 2 - En az bet sene bir haatanede veyahut• 
lil serbest olarak meslekte çah9m19 olmak, = 

3 - Yatı "35,, den atalı "50,, den yukar1 E 
•olmamak, = = lateklilerln hUviyet cUzdanı, hll terclhneai, il 
• bir kıt'a foto§raf ve di§er vealkalarlyle blrllkde • 
• Ankara'da SUmer Bank Umum Merkezinde Me- • = murln MUdUrlU§Une mUracaatlar1 Hin olunur. = 
'-'ııı•ıııı•ııııııııııııııııııııııııa "2aao,, "5798,, , -• • Sultanahmet Birinci Sulh Hukuk v APURCULUK 1 ~~k~;~~i~den : 

Türk Anonırr. Şirketi 
latanbul Acentahğı 
Liman Han, Telefon: 22925. 

Bartın yolu 
BARTIN npuru 21 Eylul 

CUMARTESi ıaat 19 da Ci-

Davacı Alinin lstanbulda Meyva
hoşta 14 numarada Kabzımal hacı 
Halil aleyhine açtığı 300 lira alacak 
davasının 11-7-935 tarihli celsesinde 
davacı tarafından gösterilen şahitler 
dinlenmiş olup vaki muameleden ba
hisle ittihaz olunan -muameleli gı
yap kararının hukuk usul muhake
mleri kanunun 402 ci maddesi mu
cibince mumaileyh halile ilanen teb-

~isli Çocuk Hastanesi için 4 kalem levazımı tıbbiye deye kadar liğine karar verilmiş olduğundan 
~ ~ oiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiip!i!i~~~~ • muhakeme günü olarak tayin olunan 

olbaptaki şartnamesi veçhile açık eksiltmeye konmuş- • 7-10-935 tarihine müsadif pazartesi 
t günü saat 10,30 da mahkemede bu-~ b 

Eksiltme 9 Birinciteşrin 935 Çarşamba günü saat lunmadığı veya ir vekil göndermedi 
ği takdirde vakıaları kabul etmit sayı 

14,30 da Cağaloğlunda Sıhhat Müdürlüğü binasındaki larak muhakemenin gıyabında bakı-
Komisyonda yapılacaktır. lacaiı ilan olunur. Müzaharati adli· 

ye kararı •ardır. Tahmini fiat: 2047 lira 50 kuruştur. 
Muvakkat garanti : 153 lira 65 kuruştur. 
Şartnameler parasız olarak hastaneden alınabilir. 
İsteklilerin cari seneye aid Ticaret Odası vesikasiyle 

2490 sayılı kanunda yazılı belge ve bu işe yeter muvak
kat garanti makbuz veya Banka mektuplariyle belli 
saatte Komisyona müracaatları. (5772) 6866 

Umumi !·~şriyat ve Yazı ııleri Mü • 
dürü: Etem izzet BENiCE. Gazete
cilik Vt' Matbaacılık r. A. Şirkt'ti ı .. 

tan bul. Ankara caddesi. 100. -
Basıldığı yer: TAN Matbaası 


