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Orhan Selim"in fıkrası : 
" Bir temizlik rekoru "- , 
Siz ne dersiniz ? - Şehir l 
haberleri. '. 
Ankara haberleri - Nu· ! 
rullah Ataç'ın yazısı : "Fi· j 
kirler ve insanlar " - ."!~- 1 
lek'in fıkrası : ··Bektaşı nın j 
tarlası". ı 
Memlekette . TAN - Sat
ranç derslerı. 

Son haberler - İcmal -
Matmazel Doktor. 

Kadın ve Moda - Sıhhi 
öğut - Sevişmeler, evlen-

meler. 
S p o r • 
Dunya gazetelerine göre ha
diseler. 

BUGUN 12 SAYFA 

ISTANBUL 

Akdenizde temerküz etmek üzre bulunan lngiliz ve kuvvetlerini gösterir 

S
. h 

1 
t ·ı· k vvetlerini gösterm ektedir · ı - Cebelh.ıtarik garnizonu, 2 - Malta garnizonu. 3 - Kıbrıs garni-

ıya yer er ngı ız u . . · . . .. . . . . 
F·ı· · kuvvetlen 5 - Akdenız filosu (5 saffı harp gemısı, 3 kruvazor) - Sıyah halka ıçındekı yerler 

zonu, 4 - ı ıstın ' . . · ) B" · • d · 

t uncuda: ı 1 k ti 
· · göstermektedir - 6 - ikinci deniz kuvveti : (6 kruvazör, 8 keşif gemısı, 5 torpıto , 7 - ırıncı enız 

Kazan Hanlığının son gün- ta yan uvve erını . . . . . . .. 
f·ı (

6 
d · 1 gemisi) 8 - 9 - Hava ordusu· (8 hava fılosu), 10 - Bırıncı denız kuvvetlen (6 kruvazor, 2 

!eri - Faydalı bilgiler - ı osu enıza tt ' · . 

TELEFON { 

Hikaye. istikşaf gemisi, 15 torpito), 11 - İkinci ve üçüncü deniz filotilası (23 denizaltı gemısi). 

__ :::.:.:.:.:::::~--K-A....:_Y_S_ER_i_KO __ M_B_i_N_A_s_ı _ 1lHertara/ta Harp Hazırlığı Var! Altıncı Balkan 

1 ·ı·""· . e·· .. k F 1 v Oyunları Türk Dev etçı ıgın~n uyu ransa a acagı SOn Dün Başladı 
Bir Eseri Karşısmda ... vaziyeti tesbit etti! 

Kayseri, 16-9-1935 çıkarmakla ispat ediyorlar. {""'""·..,.-~.,.....,.....,""""."""'" 

Bugün endüstri programımızın t:ıa- Ulusların urriht.ilerlemeleri, geliş- Son \4fazı·yet lllr ... $Idığı i~lerden herhangib_iri~in pro- meleri şu üç devreyi gösteriyor: V iiii:!.11" J 

jesi karşısında, gözlerimiz ılenye çe".'- Birinci devre: İptidai bir tarım is-
rilmis, gönüllerimiz umutla dolu, bır tihsali. ltal;yan Bakanlar Kurulu Beş • ı 
temel atma töreni yapmıyoruz. fkinci devre: Yalnız tarım hayatı ve ler komitesinin tekliflerini reddet-

Yurtta kurulacak herhangibir bü- onun yanısıra iptidai bir tecim hare- miştir. Maamafi müzakere kapı -
yük endüstri fabrikasının hayalimizi keti. · k da larının kapanmış olmasından he-
harekete getiren maketı ar~ısm üçüncü devre: Hem tanm, hem en· 
değiliz. düstri, hem de işlek, kabiliyetli bir iç nüz ümit kesilmiş değildir. Diğer 

Her büyük teşebbüsün taslak ha- ı ve dıs tecim hareketi. taraftan Fransa ile /ngiltereni 
linde iken dimağlarda bıraktığı şüp- Me"'deni ve büyük bir ulus olarak Avustur;yanın istiklali meselesin -
he izleri üzerinde de değiliz:. .. yaşıyabilmek, başarılan siyasal, soy- de de uyuştukları anlaıılm.akta-
düst!fsinln. en. çeki~gen.~ ~rı··~ltiz, .. ;n ı;;ıa mu:a:i- ;ü;üy~bili;'·bir" ;a'°şa-;;;ş dır. Bütün bunlara rdgmen, Avru"'I 
10eptık yurddaş gon?U7rıne gu."en ve ve varlık scviycaine erisebilmek için, pada harp korkusu gittikçe art-

1
1 

coşkunluk veren ıhtışamlı bır anıtı üçüncü stada girmiş bulunmak ge- maktadır. 
karşısındayız. rektir. ) 

Türk isti_kbalini aydınlatan bu can- Siyasal eğemenlik, siyasal ulusçu- \.. - - - ............. ="'-"""'"'= 
lı, harekctlı hayat tablosu karşısında, luk ancak ekonomik eğcmenlikle ta- T krfl • d 
:·başarış •.. ~uvaffakıyet" di~e aml~_1: mamlanabilir, sağlanabilir. Ekonomik e I eri ne en 
~:ısan muk~~~tı.mn _anc~k. yu~~erı:~ı~ı eğemenlik ise: uıusaı ihtiyaç ve men- Kabul etmediler? . 
odeve bcnhgını, dımagmı, gonlunu, faatlerimizin zaruri kddığı endüstri ı 
b~ tün faaliyetin_i ".erenlere.'. ~ldığ~ va- şubelerini vakit kaybetmeden, bir an Roma, 21 (A.A.) - Bakanlar konf 
21.fe~en b~şka hı~bır şey duş:ınmıyen, önce başarmağı emrediyor. seyi Beşler komıtesinin tekliflerini 
hıç~ır lıagl~ bagla~mıyan ınsanlara Başka türlü siyasal eğemenlik kuru reddetmiştir. 
nasıp olacagını tasdık etmemek elden bir söz tesellisinden ibaret kalmağa Bakanlar kurulunun Beşler komi-
gelmez. eraeç mahkumdur. tesinin önergelerini reddeden karan 
Şüphe yok ki, bu büyük eserin şe- "' 

3 
şu şekildedir: 

refi bütün Türk ulusuna aittir. Çün- [Arkası üncüde] Bakanlar kurulu, Beşler komitesi -
lı:ü, ekonomik yapımızın kuruluşu ye- SAMI n~n rap?runda bildirilen önergeleri 

Orta Avrupa meselesi hakkında 
mutabık halan /ngiliz ve Fransız 

bakanları Eden ve Laval 
ni şartlar, ekonomik bünyemizin uy- ögrenmış ve bunları derin bir incele-
duruluşu ulusal elbirliği ister. Ulusal meye tabi tutmustur. Bakanlar kuru- r---------------
:ve duygulu çalışma ister. Bütün yurd- "" - h.~, Beşler komit~si tarafından sarfe-
dasların maddi, moral yardımı ister. Atatürk Ankaraya dilen gayreti takdir etmekle beraber, 

Böyle eserler ancak böyle bir ulu- !..ıu ön~rgeleri gayri kabili kabul ad-
sal tesanüt atmosferi içinde başarıla- Hareket buyurdular ~etmege karar vermiştir. Çünkü bu 
bilir. onergeler, İtalyanın hayati hak ve 

Kökleri tarım hayatımıza, Türk Cumurbaşkanı Atatürk, ref a- menfaatlerini nihai ve fili bir surette 
!köylerine. tarlalarına dayanan büyük katlerinde Ba§bakan General /s- nazarı itibara alabilecek sonuçlar ver 
endüstri hareketimiz bir gösteriş, bir h meğe müsait hiçbir esas arzetmemek met in önü ve şe rimizde bulunan t d · 1 B k prestij politikası vasıtası değildir. e ır er. aı anlar kurulunun toplantı 

Bir demagoji gösterişi olmaktan bakanlar olduğu halde, dün ak- sından sonra verilen resmi bildiriğte 
sok uzaktır. şam 8,15 te hususi trenle Ankara- bakaı:Jarın salı günü tekrar toplana-

. ·b· b .. ·· ya hareket buyurmuşlardır. r.ak 51!.asal durumun gelişimini ince· 
Bizım gı ı, utun bugünü, insana • lıyecegı ve ruznamede bulunan idari 

ya~ama heyecan ve kudreti aşılıyan ı ı · h 
Kayseri Kombinası içinde ve çevresin- Atatürk Sovyet heyetini mese e en alledeccği ilave edilmekte 
de geçirenlerin, endüstri programımı- dir. Bugünkü toplantıda Mussolini 

kabul etti [Ark 10 d ] 2ın nasıl bir realite mevzuu olduğu• ası uncu a 
na bir kat daha inanları artmıştır. lstanbul, 21 ( A.A.) - Cumur· 

Sağlam, verimli, bir kelime ile cid- başkanı Atatürk, bugün saat on 
oi bir ekonomi siyasasının ilk şartı sekizde, Ekonomi Bakanı Celal 
•

1ne yapacağını, ne istediğini iyi bil- Bayar hazır olduğu halde, Sovyet 
1nektir.,, Türk devriminin şefleri ne büyük elçisi Karahan ile birlikte 
yapmak istediklerini, hangi amaçlan 
bir an önce tutmak lazımgeldiğini çok gelen Sovyel ağır sanayi komiser 
iyi biliyorlar. muavini Piyetekof'u kabul etmi§ 

Bu yüksek kavrayışlarını da, eko- ve iki saat yanlarında alıkomuşlar 
nomik siyasamızı, onun icap ettirdiği dır. 
tedbirleri yurd~n hakiki ihtiyaçların
dan, zaruretlerinden, realitelerinden 

..... ·-=-···~·· 
ipar Yolcuları 

Mahmut Balelin 
seyahat notları 

Yarandan itibaren TAN' da 
okuyacaksmız 

Al TiNCi OLiMPiYAT 
Altıncı Balkan Ol i m pi ya t 

oyunları, dün /stanbulda yapılma
ya başlandı. Ciritte aldığımız gÜ· 
:z.el netice istisna edilirse ilk g-Ünün 
neticeleri yüzümüzü güldürecek gi
bi değildir. Ne koşularda, ne disk 
atma ve yüksek atlamada, ne de at
letizmin diğer şubelerinde cok da
ha iyi hazırlanmış olan diierlerini 
geçemedik ve ... geri kaldık. Anla
şıldı ki, binlerce sene evvel insan 
vücudüne en harikulade nisbetleri 
ve çizgileri vermek için yaratılan 
bu, yalnız en eski değil, fakat en 
asil sporlarda Balkanlıların başı
na geçmek için daha esaslı ve da
ha başka türlü · çalışmaya mec-

[Arkası 3 üncüde] 

Ali Naci KARACAN 

Dost Yunan Milletinin Havacıları da Dün Geldiler 
it'" ~ 

&:~~~~~
'- . 

DORT BALKAN, 1K1 TURK!YE 
REKORU KIRILDI 

Yunanistan : 4 
Y •goslavya : 2 
Türkiye : l 

Muzi~~urüy' ş h ası ça -
!arken ~ on e ;-$Ayısı elliye va
ran ha ler1 sonr sırasile 

Arnavut a?ğının arkasında 
siyah uzun pantalon kırmızı 
gömlek ve siyah ~ıtrpvat taşı
yan Arnavut atlet eri! Bulgar 
bayrağının arkasın a kısa pan
talon ve ulusal armalar~ı taşı
yan atlet fanilalı B\iigat}ar; Ro 
manya bayrağı ark ıntia kısa 
siyah pantalon, Romanya renk
lerini taşıyan atlet fanilalı Ro
manyalılar, Yugoslav bayrağı 
arkasında açık lacivert panta -
lan ve· fanilalarile Yugoslavlar, 
Yunan bayrağının arkasında 
koyu lacivert eşofmanlı Yunan 
atletleri, Türk bayrağının arka 
smda göğüsleri ay yıldızlı düz 
beyaz eşofmanlar giymiş bizim
kiler muntazam adımlarla ve 
alkışlar arasında bütün pisti do 

rArkası 7 incinPl 

lsA YI 153 - 3456 
On Birinci YIL 

SAHiP ve 
BAŞMUHARRiR! 

Mahmut SOYDAN 

Müdür : 24318. Yaz1 işleri ı 24319. 
İdare ve Matbaa : 2-4310. 

LJost r unan mıltetının Hava trlosu dun. sabah_ lstanbuta geldı ve konuklarımız törenle Büyükdere deniz hava istasyonunda karşılan • 
dılar. Resimlerimiz bir uçağın deni ze ınışını, lılo komutanının kara)'a çıkışını ve kendisine şehir namına hoş geldiniz denişini gösteriyor. Sa

yın konuklarımız hakkındaki tafsi latı iç sayfalarımızda okuyacaksınız 

Dün ba§lıyan Balkan atletizm oyunlarından resimler: Yukarida bi
rinciler, ortada misafir Yunan Amiralı, Fahreddin Paıa ve Türk ekiJJi 
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Finans teşkilatında 
Yapılacak 
Değişiklikler 
Kamutayın ilk toplantılarında tek

lif edilecek olan Finans teşkilat pro
;"si, büriin finansal teşkilat projesi, 
bütün finansal te kilatı dt:ğiştirecek 
v<.: yeniJeştirecektir. Yeni projeye gö
re "•rgi tahsili meseleleri üzerinde 
t'sası tieğişiklikler olacaktır. Istanbul 
finans bölgesi içinde halen mevcut 1 7 
finans tahakkuk ve tahsil şubesi, ka
mun teşkilatı bakımından, mikdar iti
b·d'iJe azaltılacaktır. Dokuz nahiyede 
dokuz tahakkuk ,.e tahsil basmemur
luğu kurulacak, diğer kaldırılan baş
mcmurluklardan açıkta kalan Finans 
işyarları mükelleflerin adedi azalma
dığı için faaliyette bulunan diğer Fi
nans şubeleri kadrolarına ilave ediie
cektir. İşleri 2265 numaralı kanunun 
ucüncü maddesinin E fıkrasile sagla
nan ve açıklanan hukuk amirlikleri 
de yeni teskilat için lürunısuz ve fay
dasız görülmüştiır. Vazifeleri. vari -
dat tahakkuk direktörleri tarafından 
kendilerine verilecek evrak üzerinde 
mütalealar yazmak. tahakkuk İ"-lerine 
taalluk eden hususi me ele ve da\'ala
TU\ takibi hususunda vilayet muhake
mat direktörliıgü ile varidat tahakkuk 
direktörlügü arasında irtibat işini gör 
mekte olan hukuk amirlikleri kaldırı
lınca bu vazifeler Finans muhakemat 
direktörlüğü tıırııfından göriilecektir. 
Avni kanunun D fıkrasına göre tahsil 
direktörlüklerine bağlı ve vazifeleri 
vanındaki icra memur ve muavinleri
i.in epey iş görmelerini temin, tahsi
lat komi yonundan verilecek haciz 
kararlannı kanun dairesinde infaz et
tirmek olan icra amirlikleri de yeni 
teşkilat projesine ~öre kalrl•rılmakta
dır. tcra anmlerinin va;oifrlerini böl
ge tahsil direktörleri görecektir. 

Sağhk Bakanı ge•d1 
Sağlık ve Soysal Yardım Bakanı 

Dr. Refik dün sabahki ekspresle An
karadan şehrimize gelmiş ve Pendik
te inerek bir motörle Heybeliadaya 
~eçmiştir. Dr. Refik, Başbakan İsmet 
İnönü ile görüşmüştür. 

Finans mUfetrş1er:ne 
verilecek harcirah 

Eldeki talimat ve emirler miısait 
olmadığı icin kendilerine muvazzaf 
bulundukları şubelere gidip gelme 
masrafları verilmiyen tahakkuk ve 
tahsil ispektör\erinin son durumları 
hakkında Finans Bakanlığından bir 
emir gelmiştir. Bu emre göre, lstan
bulun özelliği gözönünde tutulmuş 
ve harcirah kararnamesi esaslarından 
ayrılmamak şartile her ıapektöre bir 
finans ıubesinin merkez olarak veril
mesi ve diğer şubelere gidip geldik
leri takdirde kendilerine zaruri ve ge 
rekli olan masrafların ödenmesi bil
dirilmi~tir. lspektör\er, bundan son
ra merkezlerinden ba~ka bölge içinde 
ki bir şubeye kontrol için git1ikleri 
takdirde yaptıkları masraflan bir bor 
dro ile ma\müdurlüklerinden alacak
lardır. 

Kadıköy su ,irketinden 
•iklvet 

Kadıköy ve civarı halkının Kadı

köy Su şirketinden şikayetleri çoğal
maktadır. Sosyete, hakkı olmadığı 
":ıalde evlere koyduğu kontrol saatle· 
rini, alakadar makamlann emrile kal
dırm11tır. Fakat şimdiye kadar halk
tan fuzuli olarak aldığı bu aa:ıtlcre 
ait kira bedelini iade etmemiştir. A
boneler paralarını Sosyeteden iste
mektedir. Sosyete bu parayı verme
diği takdirde aboneler Belediye encü
menine ve mahkemeye müracaat ede
rek sosyete aleyhinde bir dava a~
caklardır. 

. Finans bakanı ge'di 
• Fınana Bakanı Fuat Ağralı dün 
Ankaradan ıehrimize gelmiştir. Fuat 
Ağralının doğu gezgisine çıkması 
muhtemeldir. 

No. 36 

Cumbadan 
Rumbaya! 

Server BEDi 

_ İstedi anne o beni 1 
Fakat bu haykırış o kadar acele, 

o kadar telaşlı fena bir sesle apın
dan çıkmıştı ki Cemile de dahıl ol
duğu halde üç kadın birden hayretle 
durakladılar. 

Ct'tnile kızararak başını önüne iğ
di. 

Asiye Hanım biraz geri çekilerek 
aordu: 

- Ne vakit? 
Cemile titriyordu. Yorganı boynu

na kadar çekerek: 
- Dün gece... dedi, aiz aşağıda 

yemek yerken ... 
"Dün gece,, sözünden ürkmüştü. 

Tashih etti : 
- Dün akşam ... 
Annesi gazel okuyacakmış gibi bir 

avucunu yanağının üstüne koymuş. 
ba ını o tarafa · erek · ·· ·· 

Dost Yunan UCjak 
Filosu dün 
Sabah gefdi 

Evvelki ~ün gelmeleri beklenen, 
fakat benzinlerinin bitmesi yiıziınden 1 
Çanakkalede yere inmege mecbur ka· ı 
lan dost Yunan devletinin yedi deniz 
uçağından mürekkep bir hava filosu 
dun sabah şehrimize gelmiş ve "3at 
11 de Büyükdereye inmiştir. Filoyu. 
Büyiıkdere uçuş meydanında Türk 
Hava Kurumu baskanı İsmail Hakkı, 
Yeşilkoy Uçak Okulu Direktörü Bin
başı Naim, Yunan ataşemili•eri ve se
faret erkanı ile Türk uç:ık sübayları 
karsılamışlardır. On sekiz kiş:den mü 
rekkep olan dost uçak filosunun şe
refine uçuş meydanında büyük bir 
tören }apılmış ve hazır bulunan ban· 
do muzika tarafından Yunan ve Turk 
marşları çalınmıstır. 

Törenden sonra dost millet sübay
ları kendilerine hazırlanan otomobil
lerle Perapalas oteline inmişlerdir. 
Otelde her iki ulus uçak sübayları bi 
ribirlerine takd:m edilmişler ve biri
birlerile uzun müddet kardeşçe konuş 
muşlardır. Konuklarımız öğleden son 
ra hava okulunun otobüslerile Yeşil
kôye giderek, Hava Gedikli okulunu 
ve Yesilkôy Hava kamutanhğını zi
varet etmışlcrdır. Akşam üzeri oto -
büslerle tekrar otele dönen konukları 
mız, yemeklerini yedıkten sonra Bey
lerbeyi sarayına giderek. Balkan festi 
vali idn verılen baloda hazır bulun
muslardır. 

Gelen filonlln siibayları şunlardır: 
Kaymakam Falhanakiı, Yüzbaşı 

Daskalapulo~. Yiızbaşı Papalis, Yüz
başı Daskalakos. Yuzbaşı Puyis, Yüz 
ba'iı Razelas, Yüzbaşı Varvaressos, 
Yüzbaşı Kalaftis. Mülazim .Mark11, 
Mülazim Partalis, Mülfızim Handros. 
Mülazim Yorgakos. zahit vekili lko
nomo, zabit vekili Makris. 

Filonun kumandanı Kaymakam 
Folhanakis dün bir muharririmize se
) ahat ihtisaslarını şu suretle anlat
nııştır : 

- Doat Türkiyeyi ziyaretimizden 
çok memnunuz. Burada Türk hüku
metinden, Türk Hava kurumundan ve 
kardeş Türkiyenin ucak sübayların -
dan gördiiğümüz hitsnü kabul bizi 
çok mütehassis etmiştir. 

Yolda havanın kı men fırtınalı ol
ması ve benzinimizin bitmesi yiizün
den Canakkalede yere inmeğe mecbur 
kaldık.Burada deniz filomuzun hareke 
tlnc kadar kalaca z. ve cıogru Yana 
nis tana döııecegiz. Vaktimiz müfait 
olsaydı, bu dost ve kardeş muhitte 
daha fazla kalmagı çok arzu ederdik . ., 

Misafir sübaylara yarın akşam sa
at 22 de Perapalas otelinde Türk Ha
va Kurumu tarafından 500 kisilik bü
yük bir ziyafet verilecektir. • Yunan 
donanması ile uçak filosu salı günü
ne kadar şehrimizde kalacaklardır. 

Misafir filo zabitleri deniz 
harp okulunu gezdiler 

Evvelki gün şehrimize gelen Yu
nan donanması Amiral ve sübaylan 
dün sabah karaya çıkarak cami ve mü 
~eleri dola.:mışlardır. Misafirlerimiz 
dün ögleden sonra Heybeliadaya gi
derek Deniz Harp okulunu zivaret et
mişlerdir. Heybcliada Deniz Harp sii
bayları tarafından Yunan misafirlere 
bir cay verilmiş ve mektebin müzesi 
ile diğer yerleri gezdirilmiştir. Dün 
akşam da Eaat 20 d" Moda Deniz klü
lıünde Türk donanması tarafından da 
onurlarına blıyük bir ziyafet verilmiş
tir. 

ÇanakkaJede verilen şölende 
Canakkalc, 21 (Özel aytarımız bil

diriyor) - Dost Yunan tavyarecileri 
onuruna dün akşam bır şBlen veril
miştir. İlbayın ve Çanakkale saylav
larının da bulunduklan bu sölen çok 
samimi bir hava içinde geçmiştir. Ko
nuk tayyareciler, bu sabah üç uça
ğımız tarafından burada karşılanmış
lar, beraberce l s tanbula uçmuşlardır. 

mıştı. İlkönce kaşlarını, sonra baıını ı 
kaldırarak, agzından çıkacak sözleri 
söylerken bir kere daha düşünmeğe 
ihtiyaç duyuyormuş gıbi tane tane 
dedi ki: 

- Daha mektepte o ayol... N ı.i · 
ne güvendi de seni istedi? 

Ct'mile biraz evvel cevabını tekrar 
tekrar düşünerek hazırladığı bu su
ale karşı. 

- Anne... dedi, bakma sen onun 
mektepte olmasına ... 

- Ne demek bakma? .. 
- Son sınıfta o. Gelecek sene 

maaşa geçecek. 
Asiye hanım elini yaııağından çe

kerek dogruldu: 
- Geçccekle olur mu kızım? Ya 

geçmezse ? .. 

- Ge~ecek anne, biliyorum ben .. 
Anlattı bana bir gün uzun uzad·ya ... 

- E ı.-eki .. Geçsin de- göreliT. La
kalım . Ace1ui yok, bekleriz. O .. a. 
mana kadr.ı başka bir kısmetitı a-
karsa ona g!dersin. · 

_ S?nr.ı cayıverir anne ... Ben di
yorum ki ~;mdiden ı.ıkahımız kı;·ıJ
sın, dü~ün bir sene sonra olsun. 

- Ne tarkı var evladım? İş nı
hta ... 
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Ne Dersiniz? 
ŞEHiR iÇi VE ŞEHıR DIŞt 

Emirganda bana biı- ev aa~lık 1 mlan Edirnekapı gibi bir yerin ev 
verdiler: kiraları, temiz Boğaz; havası alı-

- Beş odallr, geni!t bir bahçesi, nan bir köyden daha pahalı olsun? 
bol suyu, elektriği var. Kirası da Bunun düşüne düşüne sebebini 
ayda 12 lira... buldum: 

Gidip gördüm, denildiii gibi, bu Bu, ıehir içi inaanlanyız. Şehir-
ev dört büyült odalı idi. Bahçeain- den dıfan çıkınca, denizden çık
de kırk elli ycmİf ağacı vardı. Bir m&f balığa dönüyoruz. 
hayli çiçek te yetiftirmiılerdi. Halkımız, açık havanın, bol gÜ· 

Bu kıratta bir ev, bahçe$İz ve nefin değerini henüz gereği gibi 
çiçekai:z; latanbulun en uzalı bir anlıyamadı. 
kÖfeainde bile bu fiyata :zor tutu- Bizim böyle İç İçe girmemiz. ba-
labilirdi. ri ıchrin gü:zelle§meaine yardım 

Şehire, vapurla ancalı 25 dalıi- etse ••• O da yok. Tak.im boşluğu
ka uzaklıkta bulunan Emirgan, nun içinde, gelİfigüz.el biribiri Ü•· 

tıklım trklım dolu bir tramvay ara- tüne bindirilmiı aelerttUları mey
basının, ancak baaamaltlanntla şe. danda ... Biraz geniıleaek ve fehrin 
yahat edilebilen, aö:& welifi Edirne- yalrın köylerine dağıuak olmaz 
kapıaından niçin daha uıalı, daha mı? 
geri bir yer •ayıbın? Ve nİfİn, Bu böyle düıünüyoruz. 
me:aar1ıkıar1a burun buruna )'GfQ· Siz ne dersiniz ? 

Sovyet 
Konuklarımız 
Şehrimizde bulunan Sovyet konuk

larımız dü11 sabah mihmandarları Fey 
zi üe bir1ikte cami ve müzeleri gezınit 
!erdir. Konuklarımız öğleye doğru. 
yanlarında Ekonomi Bakanı Celal Ba 
yar ve Sümer Bank Genci Direktörü 
Nurullah Eaat bulunduğu halde Bil • 
yükdereye giderek, Sovyet Ru<1yanm 
Ankara Büyük Elçisi Karahan Yoldas 
tarafından şereflerine verilen öğle zi
yafetinde hazır bulunmll!ı:lardır. Sov
yet Heye'inden Kayseride kalan Tür· 
kstroj direktörü ZCl!ataryef ile muıwi 
ni Ziglin de dün §ehrimiz.e gelmiıler
dir. 

iki san'atklr bir sergi 
açtı'ar 

Ressam lhap Hulusi ile Melek Ce
lalin eserlerinden mürekkep bir sergi 
dün Beyoğlunda Mısır apartıınanrn<la 
açılmıştır. Sergide lhap Hulfısinin 
yüzden fazla eserile, Ressam Melek 
Celalin de otuzu ~cçen pevzaj, nü ve 
portreleri vardır. Bundan başka lhap 
Hulfısinin dünyanın diğer ,ehirlerin
aen "l'!lln9rNiftlllJ!'llnJıennın~rııarı U<& 

teşhir edilmektedir. Serginin açılışın
da schrimizde bulunan birçok saylav
Iarla, sanatkarlar ve tanınmış zevat 
hazır bulunmuşlardır. 

Genel nüfus sayımı irin 
ısviçreli mütehassıs ge'di 

Genel Nüfus yazımında bulunmak 
üzere angaje edilen İsviçre Genel nü
fus direktörü Brüıvayler dün ıemp
lon ekspresile 1ıtanbula gelmit ve 
lstatıstik Genel Dire!<.törü Celal Ay
ba tarafından karşılanmıştır. Brüs
vayler, Celal Ayba ile birlikte memlc
htimizi dolaşarak yapılacak lıazır
lıkları görecektir ve sayımın sonuna 
kadar Türkivede kalacak, tasnif 
programı hakkında fikirlerini söyliye 
cektir, 

Brüsvayler diyor ki : 
"- Türkiyenin nüfus sayımı ha

zırlıktan büyük dikkatle yapıldığın -
dan bu işin mu,·affakıyetle ba~arrla
cağına şüphem yoktur. İstatistik Ge
nel Direktörünün tecrübe sayımlarına 
ait iyi bir şekilde hazırlanmış müşa
hedelerini ve sayımın tahlili netice
lerini gözden geçirdim ve takdire la
yan buldum . ., 

Celil Ayba ile İsviçreli direktörün 
ht:gün tetkik gezisi için Elazizc git
meleri muhtemeldir. Sonra Konya, 
Adana, Kayseri taraflarına gidecekler 
dir. 

Yarın ilbaylıkta, ilçebayların da ka 
tılmaaile bir toplantı yapılacak, nüfus 
sayım işi görüşülecelc:tir. 

Yeni Polis teş~iaat 
t<anunu He 
Değ6ş ıkDikCer ohıyor 

Yeni polis teşkilatı projesine göre, 
tahsil ve menşeleri Emniyet Direktör 
lüklerine gecmelerine mani bulunan 
polis amirlerile merkez memurları ve 
birinci komiserler için Ankarada bir 
kurs acılaco:.ktır. Kurs. bir senelik bir 
tahsil verecek ve burada basarık gös
teren güven amir ve memurları Em
niyet direktörü de olabileceklerdir. 
Eski teşkilat kanununa göre. tahsil 
ve menseleri müsait olmayanların bu 
suretle istikballeri de temin olunmuş, 
meslekteki hizmet ve elıliyetlerile be
raber görecekleri kurs tahsilile oriji· 
nal başarık gösterenlere terfi kapıları 
açılmıştır. Haber aldığımıza göre ye
ni hazırlanan teskilat proıesine göre 
bazı ilçebaylıklardaki merkez memur 
lukları kaldrrrlacak•rr. Eminönü, Fa
tih, ~yoğlu ilçelerile küdar veya 
Kadıköy iibi asayişin bir elden temi
nine zaruret görülen dört ilçedeki 
merkez memurlukları Emniyet me -
murlukları haline getirilecek ve bu 
dört kazada mevcut emnivet kuvvet
leri gen~letileeek ve ayrıca für tef-
1fülit yapılacalctır. Bu dört emniyet 
memurluğundan fazla diğer kazalar
daki polis teşkihitını birinci komiser
ler idare edecektir. 

Derby usulü 
A~ yarışaarı 

Hava Kurumu menfaatine olarak 
hazırlanması düşünülen Derby usulü 
at yarışlarının tlk projesi Haw kunı· 
munca gözden geçirilmektedir. Yarış
lar İrlanda ve J..lıksemburgdaki kosu 
piyankolarr sisteminde olacaktır. Pi
yankonun tertip sekli iızerinde tetkik 
ler yapan Hava Kurumunun Beyoğlu 
üyelerinden Dr. Vahram bu tetkik
lerini bizim memlekette de tatbiki · tı 
bil bir proje haline ı;etirmiş ve Hava 
kurumuna vermi tir. Projenin tetkiki 
cuma gitnıü bitecek ve <>ndan sonra 
bir karar verilecektir. 

Gelecek İlkbaharda Bakırköy cayı
nnda yapılacak olan bu çeşit piyan
kolu yarıslann teferruatı da yakında 
tesbit edilecektir. 

Antep Emniyet 
o rektörıuou 

İstanbul Emniyet direktörlüğii ikin 
ci şube merkez memuru Kadri ibra· 
him, Gazi Antep güven dırektörlüğü
ne terfia~ a!anmıştır. Ogrendiğimize 
göre, yem dırek ör, Teşrinievvel orta 
)arına doğru vazifesi basında buluna
caktır. 

KUÇ!JK HABERLER 

• Her sene açılmakta olan ehli 
hayvan $ergisi bu sene de Edirneka
pıda Belediyenin fenni ahırlarında açı 
lacaktır. St!rgidc göı:terilec:ek hay· 
vanların yazımına dünden itibaren 
başlanmı!;tır. Bu müddet, Eyliılün 25 
inci akşamına kadar sürecek, Birinci
teşrin n birındc sergi açılacaktır. 

• Almanyadan ge~irilen 250 Meri
nos koyunile yırnıi koç Karacabey ha 
ra~ı Merinos yetiştirme çiftliğine gön 
der ilmiştir. 

• İstanbul Finans Tahsil Dirc'r
tôrlüğü icra amiri Şiıkrüye bir ay izin 
verilmiş, icra amirliği vekaletine tah
sil müdürlüğü icra memurlarından 
Raif getirilmiştir. 

• Şehir Tiyatrosun ın perde ve sa 
!onuna konacak ilan yeri 59 metre 
murabbaı olarak hesap edilmiştir. 
Beher metre murabhaına 8,5 lira 
tcrhmin edilmiştir. 

• Karaağaç mezbahasının avlusu
na parke taşı döşenecektir. Beledi
ye buraya 20,215 lira şarfedeccktir. 

• Lise ve orta okullara parasız 
yatılı talebe yazımı dün saat 13 te bit 
miştir. Şimdiye kadar 1000 den fazla 
talebe müracaat etmiştir. Bunların 
müsabaka imtihanı yaı ın başlayacak, 
öbür gün akşam üzai bitecektir. 

• Muhtelif vilayetlerden lstanbul 
ilk t~drisat kadrosuna 40 öğretmen 
verildigini yazmı tık. lstanbuldan da 
civar vilayetlere 1 O öğretmen veril
miştir. 

• Milli Türk Talebe Birliği bugün 
lstanbul Halkevinde. festivale iştirak 
itin şehrimize gelen Odeınişli Zey -
bekler şerefine danslı bir eğlence ya
pacaktır. Saat 15 te başlayaca'< olan 
eğlenceler geç vakte kadar sürecek
tir. 

• Belediye bu yıl biıtçesile bazı 
ilkokullarda tamirat yapacaktır. Ta
mirlere Birinciteşrin başında başla
nacak ve en kısa zamanda bitirilecek
tir. 

• Gülhane parkının Sarayburnu 
tarafındaki duvarlar tamirsizlik yü
zünden yıkılmıştır. Belediye ya.kında 
duvarları tamir edecektir. Ayrıca 
parkın içindeki çocuk bahçesi oyun
caklarının da tamiri kararlaştırılmış -
tır. 

• Usküdar Finans hukuk amiri Mu 
zafferin İstanbul Finans muhakemat 
yar clirektörlügüne. muhakemat yar 
dırektörlüğünde şimdilik ücretle ça
lışan Saffetin de Zonguldak hazine a
vpbtlıkl.::ırınd:ı.n bicine ..ata acak.ları 
soyTenmC'ktedii~ 

• Oskuaar - 'kadıkôy tramvay hat 
tının Gazhaneye uzatılan kolu yirmi 
güne kadar bitirilecektir. •Yeni hat 
Teşrinievvelin ortasında işlemeğe baş 
lıyacaktır. Şirket gelecek yaz hatlar
daki servis tarifesini değiştirecek ve 
getirteceği yeni arabalarla, daha sık 
seferler temin edecektir. 

• Milli Türk Talebe Birliği bugün 
saat 15 de Halkevinde, Ege seyaha
tinden dönen yüksek tahsil genclifii 
şerefine bir çay ziyafeti verecektir. 

• Türk hekimleri dostluk ve yar
dım kurumu, dün öğleden sonra sao.t 
13,30 da Etibba odasında aylık fev
kalade ictimaını yapmıştır. Toplantı
da, 4 Birincit.qrin cuma günü yapıla
cak olan Etibba odası kongresinde 
Oda idare heyeti ııeçimi için namzet· 
ler ayrılmıştır. Bu namzetler şunlar
dır: Niyazi İsmet Gözcü, İhsan Sami 
Garan. Rıza Rüstem, Orhan Tahsin. 
Divanı haysiyete de Kadri Ra§İt, Ali 
Fuat namzet olarak gösterilmiştir. 

Narh komisyonu yarm 
tep anıyor 

Belediye Narh komisyonunun ya
rın toplanma günüdür. Komisyon ya
rınki toplantısında un fiyatlarını göz
den geçirerek ekmek fiyatını yeniden 
tesbit edecektir. Un fiyatları son gün 
lerde yükselmiştir. Bu sebeple ekme
ğin de artacağı tahmin edilmektedir. 
Yeni ekmek fiyatı çarşamba sabahın
dan itibaren tatbik olunacaktır. 

''!Mt!llQ!IE 
l:i ( TEMiZLiK REKORU 

"Bir ulusun su ve sabun kul· 
lanışmın çokluğuna azlığına 
göre onun kültürel seviyesini 
ölçmek kabildir,, diye bir görüş 
vardır. Bu.görüş elbette ki, nok 
sandır, ve hatta çocukçadır. 
Çünkü su ve sabun kullanışın· 
daki çokluk ve azlık bir kültür 
seviyesinin sebebi değil, belki 
ve ancak neticelerinden biri o
labi lir. 

Bunu, yani temizliği, bir kül
tür seviyesinin neticesi olarak 
kabul edersek, bu hususta re • 
kor kıran şehir Danimarkada 
Horsens'dir. Bu şehrin oturu -
cuları yılda adam başına 85.000 
litre su kullanıyorlarmış. Ne 
kadar sabun kullandıklarının 
istatistiğini görmedim. Fakat 
her halde, yılda 85,000 litre su 
kullanan bir adam bir ton ka -
dar da sabun kullanır. 

Bu su kıullanma rekorunu o
kuduktan sonra 1stanbulda a • 
dam başına kaç litre su kulla -
nıldığmı merak ettim. Su dağıt 
ma işlerindeki, hele Kadıköy 
Üsküdar yakalarındaki intizam 
sızlığı gözönünde tutarak İstan 
buldaki su kullanma miktarının 
bir çöldekine çok yakın olacagı 
m sanıyorum. 

Orhan SELiM 

Ortamekteplerin alacağı 
ta ebe tesbit edildi 

Lise ve Orta okul direktörleri, açık 
ta kalan talebe ve ortaokul öğretmen 
!erinin durumu etrafında yaptıkları 
toplantıları sonuçlandırmışlardır. Her 
okul direk•örü, kendi okulundaki ta• 
lebe sığma durumunu.yeniden ne ka· 
dar şube açılacagını ve bu sebeplerle 
de ne kadar öğretmene ihtiyaç hasıl 
olduğunu gösteren birer liste hazırla• 
yıp Kültür direktörüne vermişlerdir. 
Kültür Direktör Vekili Mehmet Emin 
yarın akşam bu listeleri Kültür Ba· 
kanhğına götürmek üzere Ankaraya 
hareket cdecckt\r. Ankaradan verilen 
malumata göre Kültür Bakanlıgı or· 
ta tedrisat kadrosunu hazırlamış bu· 
lunmaktadır. Yeni açılan şube ve okul 
lar dolayısile yeniden öı:etmene ihti-
" .. Ü .ft': '-'"h radan götürdiıgil ıste ere gore v_rı_,a 
tedriaat kadrosuna lüzumu kadar ıla
ve yapılacaktır. O'cullarm derslere 
başlama zamanı yaklaştığından bu iş 
süratle sonuçlandırılacak ve İstanbul 
orta tedrisat kaodrosunu bu hafta so· 
nunda Mehmet Emin şehrimize geti: 
recektir. Diğer taraftan ~'tehmet Emı 
nin Kültür direktörlüğüne vekifıet 
müddeti d,. yarın akşam bitmektedi~· 
Bu sebeple kendisinin Ankaraya gid!· 
§i bu işle de alakadardır. Kültür Dı· 
rektörlüğü için üç ihtimal vardır. 
Bunların biri kız ögretmen okulu ede 
biyat öğretmeni Tevfiğin tayini. dige 
ri direktörlüğe başmüfettiş Salih Ze• 
kinin getirilr-esi, üçıüncüsü de Meh· 
met Eminin vekalet müddetinin altı 
ay daha uzatılmasıdır. Sonuç yakında 
anlaşılacaktır. 

Balkan Festivali devam 
ediyor 

Balkan festivali için Beylerbeyinde 
hazırlanan balo dün gece verilmiştır. 

Balkan grupları bugün ulusal elbi· 
selerile Kadıköyiıne gidecek ve Fe • 
ner stadında bir geçit töreni yapacak: 
tardır. Yalnız Yunan &nıpu en eskı 
Yunan medeniyetine ait elbiselerle 
bu törene iştirak edeceklerdir. Bu ak 
şam Taksim ıtadyomunda da bir mu• 
samere verilecektir. Bu müsamerede 
de heyetler halkc ulusal danslarını 
göstereceklerdir. Herkesin görebilme 
si için halktan cüz'i bir ücret alına • 
caktır. 

cikerek: 1 ğini evvelce de sezer gibi olan Cc· 
- Bilmem vallahi, dedi, Cemile mile sordu: 

çocuk değil ki... Böyle şeyleri bizim - Bilmiyor mu benim hastalıgı· 
kadar dü~ünür elbet... İ§inc gelen mı? Hiç uğramadı. 
§eylerde akıllıdır da ... Yaşı yirmi bi. - Nasıl uğramadı ayol? Ko§UP 
ri geçti... Zamanıdır ... Selim de kibar doktor çağıran o... Sen o vakit ıoa• 
çocuk, pek münasip.. Yarın maaşa yıklıyordun. Kendinde degildin. 
geçer elbet... - Sayıklıyor muydum? 

Cemile yataktan atlıyarak Şahin· - Öyle ya. 
denin boynuna sarılacaktı. Ondan - Ne söylüyordum? 
hiç böyle derlitoplu söz duymamış· - Ne söylersin sen? Agzına gele· 
tı. İzdivaçta betbaht olduğu için o· ni ... Riıyanda biriyle kavga edıyor· 
nun ağzından aykırı, münasebetsiz dun zahir ... "Hamal tabanı suratl1 

bir lakırdı çıkar diye korkuyordu. herif 1,, dedin bir kere ... Şahinde ile 
Bu sözler Cemilenin gözlerini par- ben ıülmckten kendimizı alamadı~ 
lattı. hatta... Sonra foto&raf motoğraf bit 

Şahinde anini alçaltarak, mahzun ıeyler aöylilyordun. Bir de baktılc• 
bir tavırla ilive ediyordu: elinde dı bir resim var. Selimin res· 

- O vakit belki Tahıin bey de mi .. Ne vakit vermiş bu resmi diye 
beni alır! de ıaştık. Elinden alıp kenara ko~· 

Cemile tabii zamanlarından birin- duk. Ben zaten bir ıeyler hiasedı· 
de olsaydı kahkahayı ba ı ·dı; fakat yordum. Resmi ne görünce anladırtı· 
vaziyetin au götürmez nazıldiii için- - Ne anladın? 
de evveli kendini tuttu, sonra abla- - Bu öyle dün akşam söyıcnl'l1e 
sının bu budalaca ümidinden istifa- lif değil... Siz evvelce de konuşı.ıP 
de etmeği bile düşünerek: etmiısinizdir. O vakitli vakitsiz e'\/· 

ye kadar hrrcıber oturmayız. Madem mı§h. Şahinde baş parmağını eme· - Belki ... dedi, olurya, belki... den çıkmalar, doJ;şmalar, soğuk al· 
ki panm vok. Hem bu çocuk mek- rek düşfinuvordu. Annesi : Asiye hanım başını salladı: malar hep bu hikaye. 
tepten çıkoktan sonra sokakta kala· - Ne den.in sen? - Bir kere de Hafizeye danışsak. Cemile sesini çıkarmadı. 
c3k de -;.i a elbet bir i e i!.!r~cc~c~J~; ·_J....__.UJ..ı~ • .aonı.ııu:.;L-JSaJ:W:ı.at:.--lı<u....na.r.....WMı.ı:Li..... ___ ~~~-------ı-~;.:uı~w...._....,..._... _." ________ ~ 
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Kültür Bakanı · Ankarada 
"'ı\nkara, 21 (Özel aytarımız bildiriyor) - Kültür Bakam Saf-

f t A k eldı. Bakanlık erkanı tarafından karşılandı. Geç va-
e rr an g · d 1 .. · d k' h kite kadar bakanlıkta kalarak, orta okul ka ro arı uzerın e ı a-

zırlıklarla meşgul oldu. 

Suriyeye Kavun Gönderdik. 
An:kar, 21 (Özel aytarımız bildiri.Yor) - Tüı:ıko~isin_ teşebbu

.. ·1 Mersı'nden ilk defa olarak Surıyeye on beş hın kılo kavun 
su ı e ·· d ·lm · · · h 1 klara ·· d 'lm · tir Elma ve armut gon erı esı ıçın azır ı . 
~~:ıa~~ış;{r. Mersinden yakında Mısıra da yaş üzüm gönderıle-
cektir. 

Kamutayda T oplanfı Hazırlı.ğı 
Ankara 21 (Ozel aytarırmz bildiriyor) - Kamutay, 1 Bırı~

citeşrin S~lı günü toplanacağından, toplant_ı . ~alon:ında Y~P~1= makta olan Hava değiştirme tertibatının bıtırılmesıne ça ş 
maktadır. Saylavlar gelmeğe başladılar. 

KA YSERi KOMBiNASI 

Türk Devletçiliğinin Büyük 
Bir Eseri Karşısmda 

[Baş tarafı 1 incide] . ,.
1 

"h 
rine getirmektır. stı • 

Bugünkü ulus savaşında: Mey~~n şl~akrtladrmb~I ye,. "istihlak gücü" daima 
. · · k yalnız suel a e e ı en • · l k muharebesıne gırışece . .. .. artan bir i ekonomiye sahıp oma -

kuvvetler, ordular değildır. B~_gunku ç 
"milli müdafaa" anlayışma gore s~- tır;•tstihlak" mevzuunu - istihsa~_'d~n 
ferberlik süel olduğu kadar ekonomık evvel düşünmekl~ en agır ve buyuk 
olacaktır. tehlikeler önlenmış bu_lun~~or. .. Halkı-

Ulusların bütün ekonomik kuvvet- n istihlak kapasıtesını gosteren 
'k k d 1 mızı · h k d · teri, kurumları, ekonomı a ro arı rakamlar hükfımetı er onu an zı~a-

savaş meydanına atılacaktır._ de ilgilendiriyor. Bu. rak.an:lar '!e ıs-
Modern savasın kullanacagı mate- tatistikler istihsal ıstatıstıklermden 

Tiyel gün geçtikçe ulusal endü~triy~ daha fazla bir önemle tetkik olunuyor. 
"milli müdafaa" bakımından onemı İç ekonomi programı müspet mad
daha ziyade artan bir ödev tanımak- deler taşıyor: 
tadır. .. 

1 
J. _ Memleket içinde yaşayış şart-

Sava'§ endüstrisi diye anılan ~~e }arım hafifletmek, hayatı mümkün ol
bir endüstri tasavvur olunamaz. Çun- duğu kadar ucuzlatmak. . 
kü herhangibir endüstri şubesini II. _ En esaslı istihlak maddesı 
"milli müdafaa" hizmetine sokmak üzerindeki resim ve vergilerin indiril-
rnümkündür. mesi (Şeker ve tuzda _old~ğu gi?i). 

Şurasını da iyice belirtmek gerek- III. _ lstihsal mahıyetıne tesır ya-
• tir ki, yeni Türkiye :ndüst~i __ pro~ra- pan enerji vasıtalarını maddi imkanlar 
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ni icin kurmuyor. JV.- Ziraat mahsulleri ile endüs-
Ayni zamanda bu endüstri hareke- tri mamulleri arasındaki nisbetsizli

tile Türk halk yığınlarının yaşayış ği normal bir nisbete getirmek. 
eeviyesini, kültür ve medeniyet dere- V. - Krizden önceki "yüksek zirai 
c:esini yükseltmek, varlık, genlik ve fiyatlar" devrinden gelen müstahsil 
güven icinde Türk nüfusunu artır- borçları ağırlığının hafifletilmesi. 
mak gibi önemli amaçlar güdülüyor. VI. - Yalnız verimli istihsal çahş-

Fen, müspet ilim hayatı çok değiş· masım himaye eden ucuz, ayni za
tirmistir. Müspet ilim, kendisini elde manda öğretici, yetiştirici bir istihsal 
etmesini bilen uluslara büyük kudret, kredi sistemi. 
kuvvet bahşetmiştir. lşte, bu açık ha- Bir kelime ile: Çiftçi yığınlarının 
kikattir ki: Maddiğ bir hadise olan istih sal ettikleri ve sattıkları iptidai 
endüstri istihsalini, uluslar nazarın- maddeleri, mamul ha1e geldikten son
da hakh olarak bir idealizm mevzuu ra tekrar satınalabilmeleri !. .• 
haline sokmuştur. e 

Endüstri bütün maddiğ terakkileri Türk endüstri programı etrafm-
halk yığınlarımız arasında yayacak da zaman zaman beliren bazı "şüphe" 
bir unsurdur. bulutlarını dağıtmayı her fırsat "bul-

Modern devlete önemli vergi veren dukça bir ödev saymalıyız. 
veya gdir getiren, çalıştığı muhitle- A) Türk endüstri programı hesap 
re "vergi verme" kabiliyeti aşılıyan Vı! ödeme muvazenesini bozabilir mi? 
ekonomik bir canlılık organıdır. Bir Bu program hesap ve ödeme denk
kelime ile, fennin, ilmin yarattığı en !iliğini sağlamak, devamlı, istikrarlı 
zorlu bir kuvvettir. bir duruma sokmak için hazırlanan ve 

Kamalist Türkiye böyle bir kudret yine bu maksatla tatbik edilen bir pro
ve kuvvet kaynağım bile bile, elinde- gramdır. 
!ki genis ve zengin imkanlara, vasıta- Bu programm muvaffakiyeti: Türk 
lara rağmen ihmal etmek gafletinde parasının sağlamlığını şüphe götür-
bulunamazdı. mez bir şekilde artıracaktır. 

Mevzuun en ufak bir tereddüde ta- Fabrikalar servet yaratmadan kök-
harnmfülii olmıyan tarafı şudur: ]eşip yerleşmeden, iç pazarda hayırlı 

Türkiye, toprak altı ve üstündeki tesirlerirıi göstermeden dışarıva: 
zenginlikleri müspet ilim ve fennin kıümeli döviz taksiti ödemek tehlike
en modern usul1erine, vasıtalarına baş si daha işin başında önlenmiştir. Bun
vurarak muhakkak işletecektir. Bil- dan başka: 
tün tabii ve ekonomik şartlar bu mem- U1usa1 endüstrimizin düzenlerini 
leketin hem tarım, hem de endüstri ulusal ihracat mahsullerimiz ödiye
yurdu olmasını, muvazeneli, ahenkli, cektir . 
değişik bir istihsal yapan ülke olma- Bu prensip sağlam kazığa bağlan-
sıru temin edecek mahiyettedir. Türk mıştır. 
ulusunun genel seviyesi, medeniyet B) Endüstri programı gerçekleş
ve kiiltür olgunluğu derecesi girişilen tikçe ihracatımıza engel olabilecek 
endüstri hareketine müsait midfr, de- mi? Bu konuyu başka bir yazımızda 
ğil midir diye şüphelenmek, endüstri incelemiştik. Senelerdenberi muvaf
teşebbüslerimizi sun'i ve gayritabii fakıyetle takip olunan "dış tecim po
telakki etmek, Türk milletinin haya- litikasının" prensipleri ve supl meka
tiyetini ve olgunluğunu :aı;ımamak, nizması bu tehlikeyi önlemiştir. ller
ona en büyük hürmetsızlık etmek de de önliyebilecekt:r. 
olur. Ülke içinde ve dışında "akhse- Esasen, ulusların biribirinin ekono
lim" sahibi ve iyi niyetli insanlann mik gidişlerine, strüktürlerine uymak, 
hepsi : Üzerinde çalışılan endüstri zorağında oldukları fikri dünyada çok 
programının Türkiyenin ekonomik, kuvvetli bir hız almıstır.Şu kadar ki, 
finansal, soysal ve kültürel imkanları- bu pratik ve objektif uyma devrinde, 
nı aşmadığım onaylamaktadırlar. adaptasyon çalışmasında eski ve ile-

Sunu da itiraf ederiz ki, realizas. ri endüstri memleketlerine düşen ar
yo~ imkanlarımızı iyice ölçemiyenle- sıulusal ödev gittikçe daha yüksek 
ri, yaratılışları itibarile septik olanla- tekniğe, daha yüksek kaliteye, daha 
rı nazari ekspozelerle uzun uzadtya orijinal ve yeni buluş ve yar ı•rşla
inandırmağa boş vaktimiz yoktur. ra önem vermektedir. Bugünkü dün· 

Büyük Kayseri Kombinası gibi en- ya şartları içinde arsıulusal genlik 
düstri abideleri onların kabul edebi- ancak böyle olabilir. 
lecekleri yegane delildir. C) Finansal imkanlar endüstri pro-

• gramının başarılmasına , geniş ve za-
Endüstri programile güdülen en ruri "işletme" sermayelerini temine 

önemli amaçların başında geleni "ge- kafi gelecek midir ? 
aiş ve varlıklı bir iç pazar" yaratmak- Buna da cevabımız çok açık ve 
tır. salttrr: 

Güvenli bir faaliyet havası içinde Bir memlekette devlet endüstrisinin 
•Iısacak bir i~ uazarın ekonomik kurulması ve muvaffakivetle_islemesi 
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FiKiRLER VE iNSANLAR 

Nüfus Sayım 
Hazı rlığı 

Ankara, 21 A.A. - İstatistik 
genel direktör muavini Selim 
Aykut, Bursa, Balııkesir, Mani -
sa, Bilecik, Afyon ve Çanakka
lede umumi nüfus sayrmı hak -
km da konferanslar verdikten 
sonra merkeze dönmüştür. 

Genel direktör Celal Aybar 
da ecnebi sayım müşaviri ile ba 
zı vilayet merkezlerindeki ha -
zırlrkları görmek üzere Anka -
radan ayrılmıştır. 

Nüfus sayımı ile birlikte yir
mi iki vilayet ve kazada ve tak 
riben bir milyon nüfus üzerinde 
bir ölüm, doğum anketi yapıla
caktır. 

İskenderiye konsolosu 
Ankara, 21 (Özel aytanmız bildiri

yor) - Iskenderiye başkonsolosu 
Basri memuriyeti başına ~itmek için 
emir almıştır. Sah günü htanbuldan 
hareket edecektir. 

o memleketin: ekonomi, finans, para, 
!kredi politikasına bağhdır. Türkiye, 
bazılarının zannettiği gibi bu alanlar
da teşkilatsrz değildir. Rasyonel im
kanları zannedildiği gibi dar değil
dir. Bu alanlarda organize olmuştur. 

Ulusal davalarda, ulusal hedeflere 
ulaşmak i~in bütün kuvvetleri terkip 
etmeği, kombine etmeği ve hedef yo
lunda kullanmayı çok iyi bilen şefle· 
rimi7 vardır. 

Görıülüyor ki bu mevzuda en büyük 
güvenimiz: . . 

Ekonomi, finans, para, kredı polı
tikalarımızm biribirine aykırı olmıyan, 
ahenkli bir gidişle yürüyeceğine olan 
inarumızdan doğmaktadır. 

• Okuyucularımıım §una inanmaları-
m samimiyetle dileriz ki: Endüstri 
programını başarma mes'uliyetini 
omuzlarına yüklenmiş olan uyanık ve 
ileri düşünceli unsurlar: Büyük en
düstrinin mahiyetinden doğan zorluk
ları çok iyi takdir ediyorlar . 

!<Jndustrı muvarraı<ıyc:uuın yaı ııız 
fabrika binası yaptırmakla, tesisatr 
kurmakla elde edilemiyeceğini ve işin 
asıl o zaman yeni başlamış olacağını 
çok iyi biliyorlar. 

Bu mevzuun çetinliğini "complexi
te'' sini kavradı! · t içindir ki çok 
tedbirli davranıyorlar. ~ 

En son sistem, en modern, dolayı
sile en verimli tesisatı kurmakla, 

Arsıulusal piyasaların ansızın deği
şiveren şartlarına, bir kararname ile 
24 saatte kapamveren mahreçlerine 
ehemmiyet vermeyip nisbeten çok 
daha istikrarlı ve genişlemeğe müsait 
bir iç pazar istihlaki için çalışmakla, 

Lüzumsuz stoklara meydan verme
mekle, 

Büyük hacimde ve ucuz istihsal 
yapmakla, 

Sabit idare ve işletme masrafları 
üzerinde çok hassas davranmakla, 

.. De~let endüstrimizin diğer eski en
dustrı memleketlerinin hatalarından 
korunacağına sarsılmaz inanımız var
dır. 

B~ inanınıızı destekliyen en büyük 
faktorlerden biri de: 

Türk işçiliğidir. 
Endüstri davamıza bilgilerini, zeka

larını, bütün mevcudiyetlerini vermiş 
olan Türk mühendislerine teknisiyen
lerine, işçilerine güvenim.iz vardır. 

Yaptığı işe, imal ettiği mala şah
siyetinin damgasını vuran geniş bir 
teknisiyenler kadrosu yetiştirmek öde· 
vi programın başında gelmektedir. 
Yetişmiş ve yetişecek Türk enjeni -
yörleri, teknisiyenleri, şuurlu iş
çile~i 

4 
~urulan bu büyük eserler~n 

hakıkı sıgortası olarak telakki edıl
mektedir. 

Kayseriye giderken, Kayseriden 
Ankaraya dönerken Türk ı!imendifer
ciliği bize bütün cüınhuriyet tarihini 
hatırlattı. 

Türk ekonomik kalkınmasına "ki
lit taşı" rolünü oynadığına inammız 
olan bu ulusal mevzu vaktile ne po
lemiklere, aenkitlere sebebiyet ver
mişti! 

Büyük zaferden sonra vakit kay
bedilmeden "şimendifer" 'meselesi bir 
ulusal dava haline sokulmamış olsay
dı, yıllarca yılmadan takip fikrile ar· 
kası kovalanarak bugün ana şebeke 
tamamlanmamış bulunsaydı: 
K:ıyseride böyle büyiik bir endüs

tri kurulabilir miydi? Her halde "za
man" ve " hadiseler'' 0 realiteler" ha
yat imtihanının hatı; gönül tanımaz, 
iltimas nedir bilmez "mümeyyiz" te
ridir. 

SAMI 

Üzüm fiyatları 
İzmir, 21 (Özel aytarımız bildiri -

yor.) - Uzüm fiyatlarında yirmi pa 
ra vükseklik vardır. 

Usanç Veren Şikayet 

Şairlerimiz hallerinden, tuttukları 
yoldan boyuna yamp yaıkılmağı b~
yunlarına borç biliyor. Dünyaya ?:'e~ı
den gelmelerine imkan olsa, buyuk 
sözüme tövbe, şiir yazmağa kalkmaz, 
iş adamx olurlarmış ... Doğ:_usu ben 
şairlerimizin halini böyle sozlere ha~ 
verdirecek gibi görmüyorum ; gerçı 

içlerinde geçinmek için zorluk çek~_n
ler bulunabilir, fakat yazdıkları şıır
lerle yalnız saygı, sevgi ~eğil •. para d.a 
kazanmıs büyük devlet ışlerıne getı
rilmiş ad~lar da tanıyoruz . Hakçası 
Türk devleti, imperatorluk zamanın
da olsun, cumhuriyet zamanında ol
sun şairlere üvey evlad diye bakma· 
mış~ır. Bazan kötüleri, iyilerin~~n 
daha çok itibar görmüş, onlard~n us
tün mü tutulmuş? Ne yapalım? ınsan
larm elinde sanat eserinin değerin~ 
ölçecek alet bulunmadığı için bu gibı 
yanlı!Şlıklarm önüne geçilemez. 

Ama şairlerin gözü yukardadır; 
buldukça buna , kendilerini Tanrı'nın 
üzene bezene yarattığı birer insan sa
yıp "ne verseler ana şakir, ne kılsa
lar ana şad" olmaz, gördükleri saygı
yı da, çıktıkları yeri de azıksanırl~r. 

Sözlerim yanlış anlaşılmasın: şa_ır
lere itibar edilmesin, onlarm geçın
mesi zorlaştırılsın demiyoru~; de~
let, sosyete şiiri, şairi be~u:nseyıp 
yükselttikçe her edebiyatçı gıbı ~lbe:
tt ben de sevinirim. Anoak şaırlerı
miz de, öyle sözler söyleyip gençle
rin hevesini kırmağa, onları şiirden 
soğutmağa kalkmasınla:. ~erçi k~n
dinde şairlik duyan hıç hır genem, 
büyük tanınmış falan şair halinden 
yanıp yakılıyor diye: hevesinden v~z: 
gectiği görülmemıştır; fakat bu gıbı 
sö;ler onfa.rın, daha işe yeni başlar
ken hayata küsmelerine, sosyetey_e 
gücenmelerine sebeb oluyor. _Bu ~e~ıt 
küskünlüklerin, gücenmelerın sonu 
niye varır? pek iyi biliriz. lşte böyle 
bir ruh haleti taşıyarak başlıyanlar 

kendilerini. kimsenin anlıyamıyaca
ğı kadar değerli saymakta, dev ayna
sında görmekte gecikmezler. 

Tecrübe, şahsiğ görgü ile sosyeteye 
gi.icenenler yoksuz~ukl~rı düze~~me~ 
istiyen birer devrımcı olur, sozle:ı 
ile, yazıları ile bir devrim hazırhyabı
lir; kendilerini herkesten üstün gör
dükleri için gücenenler ise boşu bo
şuna homurdanan, yalnız kendilerini 
düşünen birer zavallı olmaktan kur
tulamazlar. 

Hele gene olsun, yaşlı olsun bir şa
irin kalkıp da Baudelaire'in, Ver
baine'in, daha bilmem hangi büyük 
Avruych ~cı.lliu lıcı.ycı.tı juk:ıulluk, ı~

tırab içinde geçmiştir diye kendi hal
lerinden şikayete kalkmaları yok mu? 
işte böylesine üzenme insanı çıldırtı
yor. Onların zahmetli hayatım çeic

tikleri vehmine kapılınca bizi onların 
şairliğine de erdiklerine kandıracak
larını mı sanıyorlar, nedir? •.. İşin doğ
rusu bu sözler kolaylarına geliyor; 
ama dünya da, asırlardan beri bu ~i
kayeti, çoğu vakit haksız olan lıu şi
kayeti dinlemekten usandı. Şairlerin 
kendi iyilikleri için söylüyorum: ar-

Yazan : Nurullah ATAÇ 

tık başka bir söz arasınlar. 

• 
Yaratıcı hakikatler 

Şekli pek de kusursuz olmıyan 
fransızca bir mısra, bir yol düşiin\il
müş olan şeyin, artık ebediyete ka· 
dar yaşayıp gideceğini söyler. "Et ce 
qui fut pense dure en 1'eternite.,, 

Evet, hiç bir fikir için bütün bütün 
ölmek yoktur; belki bir vakit için 
uyur, siner, görünmez oluverir. Al
danmayın, tekrar canlanmak, hem de 
veniliğin o hersevi yenen cekiciliği 
ile tekrar dirilmek için ancak bir fır
sat kollar. Bir fikir nasıl ölebilir? o. 
bir insanm görgüsünden,. ha~~t~ki 
tecrübelerinden doğmuş hır hukum
dür. Onun doğmasına sebeb olan ha
diselerle karşılaştığımız her ~efer, 
doğruluğunu bize de kabul ettırme
si; hatta, önceden onu hiç duymam~ş
sak, bir kere de bizim kafamızda belır
mesi tabiiğ değil midir? 

Şu kadar ki bir fikir, bir hadise kar
şısında verilmiş bir hüküm olmakl_a 
kalmaz; kendisi de, hiç olmazsa yem
liği günlerinde, doğurucu, ya.ratıcı~_rr: 
Hiç bir vakit tamamile ölemıyecegır:ı 
söyledik; fakat onu uzun veya kısa bır 
zaman için sinmek, ortadan silinmek 
tehlikesine düsüren de bu yaratıcılı
ğıdır. Her fikir bir şey yaratırken 
başka bir şeyi ortadan kaldırır, yahut 
ki ikinci, Üçüncü derecdere, önemsiz 
yerlere düşÜrür. Onu doğurmuş olan 
fikrin de bir gün yeniden dirilip öc 
alacağı tabiiğdir. 

Bir ruh haletinin ifadesi olduğu 
için hiç bir vakit tamamile ölemiyen 
fikir, hakikatin bir parçasmı taşır. Şu 
kadar ki insan oğlu , ağızdan öğrendi
ği değil, kendinde denediği, kendi 
kendine bulduğu hakikatlere gerçek
ten bağlanıp hizmet edebilir. Bunun 
icindir ki hiç bir nesil, kendinden ön
e~ gelen nesilden kalma hakikatlerle 
bir şey yaratamamıştır. Bir şeyler ya
rattığım, ortaya yenilikler koyduğu
nu sanır; fakat bunlar silik bir göl
geden başka bir şey değildir, çünkü 
ancak kuru bir aklm, "buldukları" ile, 
"öğrendikleri" ile yapıcılığa kalkışan 
kısır aklın eserleridir. 

Bugün dünya sanat alanında, ken
dini herkese kabul ettirecek kadar 
büyük bir yaratıcılık hamlesi göremi
yorsak bunun başlıca sebebi, zamanı
mız sanat adamlarının çoğunun, dün
den kalma fikirlerle yaşamaları, "öğ
rendikleri" hakikatlere inanmalarıdır. 
Doğrusu içlerinden bazıları bize: 
"Şekli ne kadar da güzel ama yazık 

ki içi Röhne, boş!" dedirten eserler 
veriyor. Bu hükmümüzde yanıhyo
ruz; çünkü için köhneliğine, boşlu
ğuna hükmettiren hiç bir şekil güzel, 
pürüzsüz olamaz. Her güzel ~ekil, 
yürekten gelen bir heyecanın mahsu
lüdür ve içinde bciyle bir heyecan bu
lunduğunu sezdirir. 

Dünden kalma sanat hakikatleri ar
tık yaratıcrhğmı kaybetti; ancak on
lara karşı içimizde, yapmacık değil, 
gerçek bir isyan duyuyorsak sanat 
adamı olabiliriz; yok, onların yanlış
lığını gönlümüzde duymuyorsak ne 
yapsak boştur, yaratıcı olamayız. 

BEKTAŞININ TARLASI 
Yakınlarımdan biri var. Şu günleı·· 

de Altıncı Balkan oyunları ile çok uğ· 
raşmaktadıı-. 

Bilirsiniz ki, bu Balkan oyunları
nın çok çetin tarafları vardır. Bizden 
başka beş Balkan milletinin yirmi~cr, 
o:uzar kişilik, belki daha fazla kafı~e
lerini evlerinden alm:ık, buraya gehr
mek, burada mi.~fir e· TJek, oturduk
ları otelden stada kadar taşnnak, 
onlan yarıştırmak, aralarındaki dere
ce farklaı·mı kesin kararlarla ayırt et
mek bitarafhğa halel getirmemek ve 
onl~ kırmadan tekrar memleketleri
ne gönüllerini hoş ederek göndermek, 
bu' hayli güç bir şeydir. 

Lakin bu yakınlarımdan olduğunu 
söylediğim adam, büt~~ bu .g~çlük
lerden ziyade en güç ışın trıbunlere 
halkı yerleştirmek olduğu.nu. ve ala
cağından fazla gelen seyırcıl_er~ ~ ?'c.r 
bulmanın ağırlığı altında czıldıgını 
söyledi ve dedi ki: 

- "Korkuyorum, seyirci gelmez 
diye! Balkan oyunları lstanbulda ya
pıhrken, yarışçılar boş tribünler önün 
de koşmasınlar ve lstanbul halkına 
sporseverlik noktasından fena puvan 
vermesinler. Bunun için d~ bi1et üc
retlerini cok ucuz tuttuk. Geniş mik
darda da ~avetlilere dağıttık. Bunun· 
la beraber, verdiğimiz davetiyeler ve 
saydığrmız biletler, oturacak yerimi
zin genişliğine göre sayılmı§ ve adet
leri tesbit edilmişti. 

"Dün tribünlere baktığım zaman, 
gerçi kalabalrktan dolayı göğsüm ka
bardı lakin halkın üstüste oLurduğu
nu g~rünce, bu sayılı verdiğimiz bi· 
letlerin böyle birden bire nasıl artb
ğına şaştım ve şu Bektaşi fıkrasını 
hatırladım: 

"Bektaşinin bir tarlası varmış. Her 
sene eker, çoraklıktan _dolayı mahııul 
alamazmış. Halbuki cıvar tarlalara 
yağmur dü§er, zÜml"Üt gibi olur, ekin
leı· büyür, Bektaşinin komşuları bere
ketli hasatlar yaparlarmış. 

"Bir gün t,arlasmı ektikten sonra 
Tanrıya yalvarmı'}: 

- Ey Allahım, ne olur, benim tar• 
lama da biraz yağmur yağdırsan di
ye! 

O gece hava kapamış, golı: gürle • 
miş, yıldırıım, şimşek, öyle bir yağ • 
mur yağmış ki, tarladaki tohumlar -
dan eser kalmamış, ağaçlan kökün • 
den sökmüş, götürmüş. 

"Ertesi sabah Bektasi tarlanın ha
line baktıktan sonra, iÇini ç~kip de
miş ki: 

- Yarabbi! Bu kabahat sende de
ğil, sana bu tarlayı gösteren kerata
dadrr. 

Ben de tribünlerin böyle sd bamnş 
gibi halini göı·dükçe: "Bu kAbahat biz 
de değil, bize bu yeri göstcr~ndt!clir, 
dedim.,, 

B. FELEK 

ALTıNCI OLIMPIYA 1 
[Baş tarafı 1 incide] . . 

Hava tehlikesini Bir haftada kaçakcılık. buru.z:. Şimdi, bütün emelımr.z:, 
olimpiyatların sonundaki tasfiye 

Bılen üyeler Ankara, 21 A.A. - Geçen bir de, üçüncü olabilmektedir. Eğer 
Ankara, 19 A. A. - Hava tehlike- · ·· k üçüncü olabilirsek atlct;zmin bizde hafta ıçinue gümru muhafaza b · · sini bilen üyeler listesidir: ki şartlarına göre, u, yann ıçın 
Pelspiga S. Polike :di, Istanbul örgütlü krrk üç kaçakçı, üç yüz güzel bir başlangıç sayılabilir . 

20; K. Elekterpopulo ve ş. 30; Y orgi doksan kilo gümrük kaçağı, yet Atletizm, şüphe yok ki en güç 
Givenpulo 20; Kostantinos Eleftere- miş üç kilo inhisar kaçağı, dört spordur. Bu ağır işi tam başarqb ·1-
pulos 20; Kostzi Keles Oreopulos 25; tüf ek, iki tabanca, dört yüz 0 _ mek için tek tük gençler Ü::r;erinde 
Dimitri Kondopulo 25 ·, Davit Şilton · ·1 h değil daha geniş sahada, bütün 

tuz yedi mermı ı e er cinsten · d l k ı · 20; lsak Mitrani 20; Davit Gere 20; gençlik üzerın e ça ışma azım-
Vitali Avgidor 20; Şahat Geron 20; 1908 hayvan ele geçirmiştir. dır. Yoksa zaman zaman, işleyip 
!sak Salinaz 20; Moreno Behar 20; Ankara Ticaret üyesinden işlemediği şüpheli b ·- kronometre 
Mazon Ecza deposu 25, bir defalık. ile çalışan şu veya bu koşucu ve 
Salamon Senbesat 20; Mişel Farhi 50 Ziyanın cenazesi atletimizin münferit hamlelerine 
bir defahk; !sak Benezra 20; Leon Ankara, 21 (Özel aytarrmız bildi- bel bağlarsak, arsıulusal değer te-
Finz 20; Albert Eskinazi 20; Moiz riyor) - Yargutay ticaret dairesi ü- min eden yüksek neticelere 
Kastro 20; Marko Ambaram 20; Os- yelerinden Ziyanın cenazesi bugün tö ulaşamayız. Rekortmen yetiştirecek 
kar Ambaram 20 , Has ve Satı 24; Re- renle kaldırıldı. Törende Tüze Baka- spor tarlasını atlet adedini çoğalta
fael Kliguşavili 30. m, Yargutay ve Bakanlık ileri gelen- rak beslemek, bereketlendirmek la 

Ankara, 20 (A.A.) - Hava tehli- leri bulundular. .z:ımdır. Türk atletlerini bi.rkaç klü-
kesini bilen tiyeler listesi: Nesim bü.'1 birkaç yüz kişisi içinden değil, 
Naom İstanbul 20, Kemal Kohen Tıbbi müstahzarat bilhassa Anadolunun milyonlarca 
Fresko 20, M. Kastoryans ve oğulla- nizamnamesi gürbüz genci içinden seçmek yolu-
n 30,bir defahk,Samuel Benorya 20, nu araşhrmalı ve bulmalıyız. Dün-
M uizBehar 25,Guakil 2s:Hafac1 Amo Ankara, 21 (Özel aytarımız bildi- hü oyunları beraber seyrettiğimiz 

riyor) - Finans Bakanhg- ı tarafından sporcu Zek" · d k ··zel ,·~aret ram ve biraderi 200 bir defahk, Nu- ı nrn e ço gu !] 

ri Osmancık A vlag-ı nahiyesi müdürü hazırlanan ispençiyari, tıbbi müsta_1:1za ettiği gibi atletizmin beşiği klüplcr 
rat nizamnamesinin meriyet mevkııne deg- ·ı kt l l l d 20, Mehmet Abacı Ali og-ıu Hacı ı ' me ep er o ma ı ır. 
konulması Bakanlar Kurulunca karar F k t d ·· l ı· k' l Hamza köyünden 20, Muttalip Kara a a §Unu a soy eme ı ı a -

Ahmet oğlu 20, Mustafa Haci Apti !aşmıştır. tıncı olimpiyat. atletizmde gerili -
oğlu Kızıltepe köyünden 20, Paşa ğimi.z: yanında bir şey daha öğretti-
Mehmet Samsun inşaat müteahhidi ' · - - - - --, ki, o da, organizasyondaki ilcriliği-
1 00 1 · \ mi.z:dir. Türk Atletizm Federasyo-' O, Burhan Tamer İstanbul gözet N .. f UZ 
me Türk limited sirketi d. 100 bir de 1 111 U US Um nunun Balkan milletlerinin girişe-
falık, Ayni sahıs .. 20 Avram Benda- A 1 f cekleri müsabakaları yuzumuzu 

h - • r mış ır ağartacak bir nizamla tertip etmiş son ırdavat tecimeri 20, N. A. Ka-
vafari ve og- lu vapur acentesi 20, N '"f uz n tt - olduğu herkesin, bilhassa, yabancı-
D k u usum u ar ıgına şüphe lnrın tnkd;rle bakan gözüne çarp-

ap oviç ve şeriki vapur acentesi yok. Ancak nerelerde ne kadar tı. On binlerce insanı en kücük sı-
20· K. Doros vapur acentesi 

20
• Ro- arttı? En çok hangi yerlerde arttı? zıltı çıkmadan yerle§tİrmek -ve bir bert Ferri vapur acentesi 20, Komen l 

d Niçin başka yerJerı'm·ızde bu kadar çok arsıulusa reko, rtmeni en /ıü-ta or Dottore vapur acentesi 20, k l 
Foskolo Mango vapur acentesi 20, artmadı? Çok artan yerde ne w'I' çük ~a sız ığad ".Je şikayete sr '1ep 
Gilkrist Valker ve K. vapur a- ki ötede yok ? Olmayan yerlerde ol';;a a~ tam ~r~celerini göstere-

centesi 20, Hans Valter Fester va- bunu yaratamaz mıyız ? İşte bir .=ek ş~Fr ;::ı:,.::;:,,!~'::c~;;gi:Ye!: 
pur acentesi 20, Edvard Lafonten ·· .. l ·1· 

h suru sorgu ki bunları ancak: si o ab• ır. Türk Atletizm Federas-ma . vapur acentesi 20. d 

1 yonu ün bu gayesini elcle ettiği 
iyi ma•a ucuz fiyat 20 lkteşrin Pazar günü için tebrik edilmelidir. Bu oyunfo-

lzmir, 21 (Özel aytanmız bildiri • yapılacak olan genel nüfus sayımı rm Balkan milletleri arasındaki an-
yor) - Berlin Türkofisinden alaka-

1 
halledecektir. laşmanın halktaki derin köMerini 

darlaı:ıa gelen raporda, yeniden bazı İ Başvekalet meydana çıkaran dostluk havası 
ihracat evlerinin lzmirden Almanya- ise bütün günün en canlı ve en gü-
ya düşük fiyatla tekliflerde bulundu- İstatistik Umum Müdürlüğü zel tarafı ol.-:

1
u§tur. 

ğu ve bunl~n adresleri bildirilmiştir. ~--•·"-"'-· . ..._'""", ... _ .../ A lj Naci KARACAN 
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Bahkesirde Çıkan Yangın jj'-;;;;,;~7::,. 
Bütün Bir Köyü Kül Etti işi Nihayet 
Balıkesir 21, (Özel aytarımız bildiriyor) - Sındırgı ilçesinin 

Çorum kamununa bağlı Düğüncüler köyünde cıkan yangın 99 
evle 35 zahire ambarını ve 19 samanlığı kül ettikten sonra sön
dürülebilmiştir. 

Köylülerin bir yıl süren emekle meydana getirdikleri bütün 
zahire mahvolmuştur. Köy halkı teessür içerisindedir. 

~ızılay, ilk yardım olarak 100 cadır göndermiş, kurumun 
İkinci Başkam Doktor Memduh Özcan buraya gelerek yapılan 
yardı?1la:a nezaret C1meğe başlamıştır. Smdırgıdan gönderi
len hın kılo ekmek yangından çıkanlara dağıtılmıştır. Ateşin çı
kış sebebi hakkında tahkikat yapılmaktadır. 

Bir Kamyonla Araba Çarpıştı 
İzmir 21, (Özel aytarrmız bildiriyor) - ödemişten iımire 

gelen incir yüklü bir kamyon, Seydiköy civarında bir araba ile 
çarpışmıştır. Neticede her ikisi de devrilmiş, arabacı Ahmet 
gögsünden ve kollarından ağır surette yaralanmıştır. Adliye 
tahkıkata el koymuştur. 

Polonyalılar Üzüm Alıyorlar 
İzmir 21, (Özel aytarımız bildiriyor) - Polonyalı bir ticaret 

heyeti, memleketimizdeki bloke paralarına mukabil üzüm almak 
üzere buraya gelmişlerdir. Heyet, bir iki güne kadar üzüm mu
bayaasına başhyacaktır. Bloke paranın miktarı 15 - 20 bin lira 
arasındadır. 

Hallediliyor 
Adana piya:.asına çıkarılan bo· 

::ıuk halk cıgaraları hakkında yap
tığımız. nefriyat alôkadarlarca na· 
zarı dikkate alınmış ve şikayetleri 
önliyecek tedbirlerin alınmasına 
başlanmııtır. 

Oğrendiğimize göre, halk cıga· 
r~larının satışı 8ıkı bir kontrola ta
bı tutulacağı gibi, numaralı kağıt
ların bu çeıit paketlere de konul· 
maıı temin edilecektir. Adana ln
hıAarlar D:relıtörlüirünün nefrİJıafı· 
mıza gösterdiği ilsi>·e le§ekkür 
ederi::ı. 

Orman !,'angınları 
Bir facia halini aldı 

Gediz 21, ( Ozel aytarımız bildiri
yor) - Murat dağının Bayboğan 
mevkiinde büyük bir orman yangını 
çıkmıştır. Şiddetle devam eden yan· 
gm. geceli gilndüzlü çalışmalar sonu
cunda Murat dağı ormanlarına sira· 
yet etmeden söndürülmüştür. Zarar, 
çok mühimdir. 

lzmirliler:n hediyesi 
lzmir 2 ı. (Ozel aytarımız bildiri· 

yor) - Uray. Türk Dili Araştırma 
Kurumu Asba~kam Bayan Afete arsı
ulusal İzmir panayırına ait ~üzeJ bir 

Tesisat Yeniden Genişletiliyor "7":'aıh::=:=ıu··mııı:::=he~diye==et==miş=tir.=-=-==-= 
K UÇ U K TELGRAF 

HABERLERi Niksar 21, (Özel aytarımız bildiriyor) - Uray. elektrik tesi
satını genişletmeğe karar vermiştir. İlçenin üst tarafındaki un 
fabrikası ile degirmen de satmalmarak tesisatın büyütülmesi işi
ne girişilmiştir. 

U ray, masrafı kurtarmadığı için elektriğin kilovatını ı 5 ku-
1:1ştan 30 kuruşa çıkarmıştır. Fabrikayı kapatmak mecburiye -
tmden kurtarmak için yapılan bu zam, yeni tesisat bittikten son
ra kaldırılacaktır. 

iki Birincilik Kazanan At 
Yozgat 21, (Özel aytarımız bildiriyor) - Son hafta içinde ya

pılan at yarışlarında Kadıköyünden Mahmudun kır atı birincili
ğı ahnış ve 110 liralık mükafatı kazanmı1tir. ikinci rnüoobcıı.ko.dcıı. 
da ayni hayvan birinci gelmiştir. 

Antep Gittikçe Güzelleşiyor 
Antep 21, (Özel aytarımız bildiriyor) - Alleben deresi mesi

resi, bu yıl büyük bir rağbet görmüş, halk hemen bütün tatil 
günlerini burada geçirmiştir. Uray, Antebin mesire yerlerini gü
zelleştirmek yolunda yeni bazı tedbirler almıştır. Aşağıdaki re
sim, Alleben deresini gösteriyor. 

No. 127 

YOSMA! 
Etem izzet BENiCE 

- Yine mi mimar, yine mi 
alış veriş?. 

Diyerek yüzünü buruşturdu. 
Gazeteyi aburcubur etti, suratı
na sımsıkı kapadı. Geniş, burun 
deliklerini büyülte büyülte solu
yordu. En son dayanaımyacak 
oldu ki: · 

- Allah bana acısın .. 
Diye yerinden kalktı, ti triyen 

bacaklarını sürüye sürüye yan
daki odaya geçti. Güney onun 
bu sıkıntısına, bunaltılı yürüyü
şüne baktı baktı: 

- Seni bunak seni.. 
Diye içinden söylendi, hızmet

çıye: 

- Ziya'yı içeri salona al. Ken
disine kahve yap, ben geliyorum. 

Emrini verdi. Sonra, kendisı 
yatak odasına gitti, aynanın 
karşısında birkaç dakika kaldı, 
ıüründü sürmelendi, mimarrn 
yanma geldi. 

- O siz misiniz Bay Ziya?. 
- Benim bayanım .. 
- Hoş geldiniz .. 
- Teşekkür ederim .. 
- Nasıl birinci projeler hazır 

mı?. 
- Hazır, getirdim. 
Bu uzun boylu, saçları dökiik 

açık alınlı, kalın sesli, kelimele
ri ağzının içinde çiğniye çiğniye 
ve çabuk çabuk söyliyen bu 
gençti. 

- Müsaade ederseniz şu orta· 
daki masanın üzerine proje ka
ğıtlarını yayayım .. 

- Lutfen .. 
Mimar geniş, büyük karton 

kağıtları üzerine çizdiği projele
rini masa üzerine yaymağa çalı
şırken Güney de hiçbir şey söy
lemeden onu seyrediyor ve du
daklarında yapmacık olmlyan 
bir gülücük kıvrım kıvrım olup 
yanak çukurlarına yayılıyordu: 

- Bakın Bayan Güney .. Bu 
birinci kat .. 

Diye söze başlıyan genç mi
mar Güney'i masanın başına ça· 
ğırırken anlatmağa da koyuldu: 

- işte bu geniş bir antre. 

• Manisa, (Tan) - Saylav Kazım 
Nami Duru buraya gelmiş, Halke -
vinde öğretmenlerle dil değişimi üze 
tinde bir konu§ma yapmıştır. Kazım 
Nami, sentaks araştırmaları yaptık -
t1:1n sonra Ankaraya dönecektir. 

• Adana. (Tan) - Uray, buğday 
piyaı1asına uyarak ekmek fiatlarına o
nar para zam yapılmıştır. 

• Aydın , (Tan) - llimizde yol a
meleleri çalıştmlmağa başlanmıştır. 
Yol mükellefiyetini çalışarak yapan -
lar, Çine - Aydın ve Fata - Tire yol· 
lannda sahştırılmaktadır. 

• Kandıra. (Tan) - Adliye müfet· 
tişi Ekrem Saylam, adliye dairesini 
tefti~ etmek üzere buraya gelmi,Ştir. 

• Gemlik, (Tan) - Konya dan İl· 
çemiz yolile Istanbula 3 bin kasaplık 
hayvan gönderilmiştir. 

• Yozgat, (Tan) - Bir aydanbe· 
rl devam eden nakış ve dikiş kursu 
bugün tamamlanmı§ ve bir sergi açıl
mıştır. 

Belediyeler kongresi 
hazırhklarma başlandı 
Tcşrinievvelin 24 ünde Ankarada 

toplanacak olan belediyeler kongresi 
hazırlıklarına ba lanmıştır. Yeni Be· 
lediyeler Kanununun tatbikinden son. 
ra. ilk defa böyle bir kongre toplan· 
dığı için, hu kongreye alakndarlar çok 
önem veriyorlar. Bundan birkaç yıl 
evveli hazırlanan ve üzerinde etütler 
yapılmakta olan "yeni belediye resim 
ve vergileri" layihaaının da, kongre
den sonra Meclise sevkedilmesi mu
hakkak görülmektedir. Yeni Belediye 
Kanunu, belediyelere birçok işlt:r yük· 
}emektedir. Bu işleri görebilm~k için 
lhımgelen varidat yoktur. Yeni be· 
tediye resim ve vergileri layihası. 
halka yük olmadan, belediyelere yeni 
bazı gelir kaynakları temin etmekte· 
dir. 

Bunlar hep böyle biribirlerinin 
benzeri olarak ön cephede sekiz 
tane. 350 metre genişlik var. 

Ve belki yarım saatten çok 
proje üzerinde anlatmasını ~ur. 
dürdü. Guney arada bir: 

- Buraya bir sütun koysaydı
ııız, şurada bir kapı açsaydınız 
daha mı iyi olurdu bilmem. 

Diye karşılamalar yapıyor, fi
kirler söylüyor, mimarla aytaş
malara girişiyordu. Genç a'iam 
bunlardan çoğuna bıyık altından 
gü.lüyor: 

- Bırakın benim zevkime, gô
receksiniz nekadar iyi olacak •• 

Diyor, birkaç şey için de: 
- Pek güzel. İstediğiniz gi· 

bi yapacağnn .• 
Diyordu. İki tarafın da proje 

üzerinde konuşmaları bitince 
Güney sordu: 

- Pek güzel, hepsi iyi. Fakat, 
bütün bunları kaç bin liraya ba
şarabileceksiniz?. 

- Beş yüz elli bin lira .. 
Mimarın hiç düşünmeden 

söylediği bu tutarı Güney çok 
buldu: 

- Cok .. Hem de pek çok .. 
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KISA PARTiLER 

22 - 9 - 935 
~ıırıııııııııııııı 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111•. 

~yarın ki HAFTA Gazetesinde~ 
~Cingöz Recainin Nazım~ 
1§ Hikmete Manzum Mektubu § - --- -

Bugünden itibaren oku;•ucuları § Türk Masonları... Nizamaddin NAZiF = 
mıza elli kadar parti nümuncleri ve- - ----- : 
reccgiz. Bu partilerin birçogu usta ~ Topkapı Sarayında Bür Yahudi Karısı E 
satrançılar arasında oynanmıştır. _ ---Okuyucular bu kısa partileri dikkat· : Yazan: Ahmet REFiK 
le takip ve şatranç tahtası üstünde : : 
tatbik edecek 01urıarsa çok istitade : Her Musanın Bir Fravunu vardır = 
edeceklerdir. : : 

No. ı. - Bir intihar : Yazan: Sermet MUHTAR E 
Aklar Karalar :: : 

ı. r2 • {3 e1 - c5 : Neşesizaik ... Peyami SAFA : 
2. g2 • g4 ???? Vd8 • h4 ki~ ve mat : : 

No. 2. - Fazla cesareti = Çakırcahnın Dağa Kaldırmış Olduğu = 
l. e2 · e3 f7 - f5 : (i : 
2. d2 - d4 g7 _ g5??? : encin Anlattıkaarı = 

3. Vdl - h5 kiş ve mat. i111mımı1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111i 

!:!,HIUlllllll u 1 T AKSiM BAHÇESi 111111111111111111~ - -§ SÜREYYA OPERETi buıün matine saat 17,45 de Ye ıuvare 21,45 de ~ 

~ ..... ıummı KIRK YILDA BiR 111111111111111; 

No. 3. - Bir "sıkışık mat., 
1. e2 - 23 Ab8 - cb 
2. g2 · g3 Ac 6 - e5 
3 Ag l - c2??? Ae5 · f3 kiş ve mat 

No. 4 - ''Çoban aldatan,. 
ı. e2 - e4 c7 • es 
2. Ffl • c4 Ff8 - c5 
3. Vdl • f3 

. Umumiyetle Ferzi başlangıçta j. 
len çıkarmak dogru dcgildir. Çünkü :!111 111111111111111111111111111111 llllllll lllllll lll lll il il llllll lll lll lllll lll lfll '• 

Ferzin kıymeti ilk dakikalarda tehli· ==-- Bugu·· n ,. p EK Sı'nemasında _-.~ .. keye maruz bırakılmıyacak kadar 
büyüktür. Fakat burada aklar az 
tecrübeli bir oyuncunun çevrilen ma- § Kahkahalarla güldürecek Frensı:r.ca aödü film § 
ncvrayı görmiyeceği düşüncesinde - : DERTSı·z ARKADAŞLAR : dir. Bu düşünce tamamiyle psikolo- : : 
jiktir. Çünkü ··çobanın,. aldanma - : -
ması da varittir. : Oynıyanlar: LOREL Te HARDı _ 

3 . • . . d7 _ d6??? : DİKKAT: Geçen hafte filmi görmiyen müth•rilerimizin arzuıu üzerine, : 
Gaflet!. Çünkü akların tehdidi =: fevkalade beğenilen lSPANYOL DANSÖZÜ Filmi bu hafta progra- : 

ani f6 hanesine veya ferzi f6 hanesi· : ma ilave eda.mittir Ayrıca Paramount dühya haberleri - Habeş : 
ne girmekle sıfıra indirilebilirdi E imparatoru sulha dua ed•yor. Belçika kraliçf'aıoin crnueai vesaire E 

4. VfJ X f7 kiş ve mat :71111111 1111111111111111111111111111111 l llllll l llll 1111111111111111Ullll1111111111~ 
"Çoban aldatan,, veya (Çoban matı) 
adı verilen bu felaket acemilerin başı· ~11111111111111111;111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 llllloö 
na sık sık geıir.Acemiler,evveıa plan : S A R A y S i rt E M A S 1 n 1 N : 
sız hareket ederler, yava yavaş : : 
dü manı tehdit ctmeği ögrenirler. : Takdim ettiği fırsattan iatifade ediniz Ayni biletle 2 film : 
fakat düşmanın tehditlerine dikkat : birden göreceksiniz : 
etmezler. E 1 rt S A rt Haflanan en büyük munffakıyeti :;: 

"Çoban matı., na birkaç misali a- : Günahım Aşktır .. 
şağıdaki partilerde göreceksiniz. : KAÇAK~ILARI ' E 
No. 4a - tehdit ve mukabil tehdit - Franaızca södü Oynıyanlar: : 

ı. e2 _ e4 e7 _ es ~Dehfet, hryecan, macera, Oynıyan RONALD COLMAN. E 
2. Ffe .. c4 Ab8 - c6 : CLAUDETTE COLBERT KAY FRANCJS : 
3. Vdl • f3 Ac6 - d4 E lıaveten: Paramount Jurnalde : Belçika kraliçesinin cenaze mera· : 

4. Vf3 X f7 kiş ve mat !; simi Habesiıtan kralının sarayında naaire 5 
No. 4b - Hos bir kacamak =iım lll 111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111111111111111111;; 

ı. c2 - e4 ~ e7 • ~es 
2. Ffl - c4 FfS • c5 
3. Vdl • h5 A1?8. f6??? :.UIJIUlllUllllll I Ü e K f;i nAmA c:ı ······~··-····-:: 
~u -"i'6,·""'-"l uıı.ı ~ueıe 'yctınc iU -

Ferz'i f6 veya e7 hanesine oynamak : Baştan başa )'enileşmiş olarak, pek yakında yeni : 
lazımdı. 4. Vh5 X f7 ki ve mat. E başlıyor: hk film E 

~o~;c: ~ Çürük ~~r ~::afaa a G E C E B u·· L B u·· L u·· ~ 
2. Ffl • c4 Ff8 - c5 : : 
3. Vdl - f3 Ag8 - h6? = : 
4. d2 - d4 I e5 X d4 E ( Patron Olsaydım ) dan daha neşeli, Fnalide Fran11z komediaı: : 
5. Fcl x h6 g7 x h6? = A . 1 HENRY GARAT e_ 
6. Vf3 X f7 kis ve mat E rtıSt er: • 
Biıtün bu (Çoban matlar) ında : MQN'QUE RQLLAND : 

f7 noktasının zayıflıgı meydana çık· : 1 : 
mış oluyorJ = EDi TH MERA = 

No 5 - "Sıkışık mat,, • : 
(Bu parti 1893 de tskoçya turno- :f11111111111111111 ım11111111111111111111111111111111111111111111u"'ı11111111111r: 

vasında oynanmıştır. Aklar M. • 111111111111111111111111111111111111111 lll lllllllllftlllllllllllllllllll lllllll m • 
Gro:,t~~r: ~:ralar M. cc;a~:~ır.) : H ar İ k H aya t Kaza ve Ot om o b İ 1 ~ - -2. Agl • f3 Ab8 - c6 : : 

3. d2 - d4 c5 X d4 § Siabortalanmzı Galatada Ünyon Hanında Kain :_ 
4. Af3 X d4 e7 - e5 
s. Ad4. fs Ag8. c7??? § u N y o N s 1GoRTAs1 N A yaptırınız. § 
6. Af5 · d 6 ki ve mat § Türkiyede bilafasıla icrayı muamele eunekte olan =--

No. 6 - Ayni feUiket - -
(Bu parti 1932 Münih yerlileri : • • E 

turnuvasında oynanmıştır) ; u N v o N Aklar Karalar : 
(Arnold) (Bochm) : 

1.e2 - e4 C7 - C6 : 
2. d2 - d4 d7 . d5 = 

----.. -------3. Abl · c3 dS X c4 E Kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptırmayınız. : 
4. Ac3 X e4 Ab8 - d7 : Telefon : 4.4888. 6603 E 
~: ~~~ .- ~: kiş ve ~:t · f 6 

?? i llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllli 

Delikanlı adam: 
- Hiç te çok değil. Bir başka 

hesapla bu yedi sekiz yüz bin li
rayı da bulurdu. istanbulda, 
hatta Türkiyede eşi olmıyan bir 
bina yapacağız. Dediğiniz ve is
tediğiniz gibi bu başlıbaşma bir 
şehir oluyor. Hem de en modern 
bir şehir. Sineması, tiyatrosu, 
dansingi, tenis kortu, futbol ala· 
nı, hali, çarşısı, pazarı, bahçeleri, 
meydanları, her şeysi yepyeni, 
şehir örneği bir bina. Birçok şey
leri de Avrupadan getirteceği· 
mizi de hesaba katmak gerek! 

Güney mimarın bu sözlerini 
büyük bir önem ve ilgi ile dinli
yordu. içinde heyecan vardı, di
lek vardı, başarık zevki vardı. 
bir başkasında olmamanın göğüs 
şişirmesi vardı. Önerdeşsizlik 
vardı. Bütün bu hislerin verdiği 
bir ses titremesi le: 

- Peki .. 
Dedi, sözüne ekledi: 
- Siz bu istediğim değişiklik

leri de yapın. Daha on beş gün 
kadar vaktimiz var. O vakit pro
jelerinizi bir kere de kocamla be
raber gözden geçirir, belki de 

hemen işe başlarız .. 
Ziya: 
- Pek güzel.. 
On beş güne kadar istedikleri

nizi de hazırlıyacağım .. 
Diye projelerini toparlamağa 

koyuldu. Kartonları içjçe koyup 
dürerken içine sığmıyan bir he· 
yecanı vardı ve bu heyecanla 
söylüyordu: 

- Bilmezsiniz bayanım, bu 
Türk mimarlığı bakmıından ne 
görekimli (muhteşem) bir izer 
olacak. Benim için bu izeri orta· 
ya çıkarabilmek ne büyük bir 
başarık olacaksa, Türk san'ati 
ve mimarlığı için de gerçekten 
göğüs kabartacak bir kazanç o
lacak! 

Voli armaCanı 

Parkoteldeydiler. Tufan ve o. 
Denize bakan sessiz bir odada, 

başbaşa içiyorlardı. Genç kadın 
şampanya kadehini dudaklarına 
götürürken gözlerini bayılta ba
yılta Tufan'm gözleri içine bak· 
tı ve sanki onu bir bakışta erite 
cek, bir söyleyişte iradesine tut-

sak edecek gibi birden: 
- Tufan'cığım, sen çok zen

ginsin değil mi?. 
Dedi. Tufan genç kadının 

gözleri içine baktı: 
- Ne var bu sorunun altında 

acaba?. 
Diye bir bakımlık kadar dü

şündü, alçak bir sesle cevap ver
di: 

- Yook canım. Geçiniyoruz 
işte .. Hepsi hepsi o kadar 

Güney elindeki şampanya ka
dehini masaya bıraktı: 

- Bilmem ki, zengin olduğu
nu saklamakta ne kazancın var? 

Diye bir cümle ile başladı, de
vam etti: 

- Biliyorum ve görüyorum, 
siz birkaç kişi çok para kazanı
yorsunuz. Bunu ben bildiğim gı
bi herkes, bütün halk biliyor. 
Siz de onların bildiklerini bili
yorsunuz. Bir kumpanya kur
mu~, en büyük kazançları ken
dinize ayırmışsınız. Siıin kazan
dığınızı piyasadaki hiçbir iş ada
mı kazanamıyor. 

r Arka!!;ı varl 
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iCMAL 
BEŞLERiN KARARI 

VE MUSSOLINI 
Uluslar Kurumu konseyi namına 

J taıya - Hnbe§ meseleJıini t~ tkik eden 
Beşler komisyonunun karar. I ıalya 
ve Habeş hükumetlerine i>Jd"rLmiı
tir. Hu karann ne olduğu henüz. ga
zeteiere bildirilmemekle beraber, 
Mussolininin ütediği gibi, Habefista 
•un 1 taJya mandasına teıki mevz.uu 
bahsolmadığı anla§ılıyor. 

Filhakika manda Habeş istiklalile 
telif kabul etmiyen bir vaıİ} et ola· 
cakh. Ve misakın man:falar h· kı<ın
claki hükümlerine göre, Uluslar Ku 
rumuna aza olarak kabul edi en bir 
devleti ist:klalinden mahrum ederek 
manda altına almaf< mümkün değil
dir. Manda, büyük savaşta mağlUp 
olan devletlerin topraklarmı gal" p 
devletler arasında taksim için düıü
nülmüı bir tedbirden ibaret idi. Ku
rum misakının yirmi ikinci madde
aindc deniliyor ki: 

"Önce ıkendilerini idare eden dev
letlerin hakimiyetinden çıkan ve bu 
günkü hayatın zor ıartlan .içinde ken 
.dilerini idareye henüz kabiliyet ka
zanmamı§ bulunan kavimlerin sakin 
olduklan sömürgelere ıu idare usulü 
tatbik edilir: 

Bu kavimlerin inkişaf ve terakkisi
ne yardım etmek medeniyet için bir 
vazifedir. Bunu temin için de kavim
ilerin vasayetini, se.rvet kaynaklarını, 
tecrübeleri veyahut coğrafya vaziyet 
le.ri itibarile bu mesuliyeti deruhte 
cbncğc en elveri~li olan devletlere 
''el".melidir.Bu devletler vasayiti Ulus 
ar Kurumu namına yapacaklardn" . ., 

Hangi topraklarm manda altına ah 
nabilceği bu suretle izah edildikten 
sonra "urum misakı, halkm terakki 
dereoesinc göre üç nevi manda ihdas 
etmektedir. Yiuni ikinci mP.ddede 
deniliyor ki: 

1 - O&manlı İmparatorluğuna 
mensup bazı cemaatler öyle terakki 
derecesine varmıılardır ki kendilerini 
müstakil olarak idare edinceye kadar 
bir vekilin delalet ve muaveneti reh
ber olmak ıartile müstakil mevcudi
yetleri bugünden de tasdik olunabilir 
Manda intlhabında bu cemaatlerin ar 
zuları nazan itibara alınmahdrr. 

2 - Orta Afrika kavimleri öyle • · • 1=-·-r ..ı-._.. ... ;"d,.tfirler ki 
mandater oun ann topraklannı §OY· 

- ile idare edetıek': Sili1i ve müskirat 
ticareti yaptınnayacak. Din ve vicdan 
hü1Tiycti temin edecek. Y erlilcre as
keri tl?l"bİye verilmesini me~decek. 
Her dev:letc ticaret noktasından mü
tıavat verilecek 

3 - Afrikanın cenuhu garbiıinde
l<i topraklar ve BüyÜk Okyanuıtaki 
adalar halkı medeniyet merkezlerin
.elen o lcadar uzaktadırlar ki mandate
rin kendi toprağı imi! gibi idare olu 
rıa.1>ilir. 

itte Uluslar Kurumu misakının 
mandalar hakkındaki hükümleri bun
lardan ibarettir. Görülüyor ki Ha· 
beşistarun vazİ)·eti manda altına ah
ınan mmıleketlerin vaziyetlerine ben· 
zemez. 

Habeşistana, Liberya cümurluğu 
gibi isliihat yapmalı: için Uluslar Ku 
:rumunun yardımı temin edilmek iste 
niliyor. lta1yaya da bu yardımda bü
yiı'lc bir rol verilmesi teklif edilm· k
tcdir. Musıolininin bu te!difi derhal 
~eddetmediği ve dÜ§Ünmek iı;in üç 
haftalrk vakit istediği bildiriliyor. 
Jtalya - Habeş davas1 cıkah ilk defa 
.dır ki Muasolini azac•k gerilemşitir. 
Bu gerilemenin sebebi, Beşler Ko· 
mitesinin teklifini şimdiye kadar ıs
rarla ilen 'sürdüğü şartlan yakın gör 
düğü için değildir. Bunun iki ıebebi 
vardır: 

J - İngiliz donanmasının Akde. 
nizde toplanması, 

2 - Jngiltere ile Fransa arasında, 
bir ıava§ halinde birlikte yürümek 
icin yapılan görütrnclerin müsbet bir 
netice vennek yoluna girmiı bulun • 
mım. - A. Ş. E. 

A!manyaya kaçırılan gaze
teci serbest bırakıldı 
Paris, 21 A.A. - Berthold 

Jacobe, y<.nında özel bir komi
ser bulunduğu halde, İsviçre' -
den, öğleden evvel Paris'e gel
miştir. Geldiğini hiç kimse ha
ber alamamıştır. Gazeteci ser -
best bırakıldığı ıçın, zabıta, 

kendinin nereye gittiğini · bil -
memektedir . 

Bir Rus balonu 
Moskova, 21 A.A. - Roma -

,ıo Babykine'nin idaresinde bu
lunan 2.200 metre mikabmdaki 
balon, Moskova yakininde Zve
nigord'dan hareket etmiş ve 
güney Kaıakıstanda yere inmiş 
tir. Balon, 56 saatte 2,300 kilo
metre yol almış, bu gibi balon· 
lar için bir uzun mesafe dünya 
rekoru kurmuştur. 

DOSTLUK GOSTERILERI 

Yedi Romen Süel Uçağı 
Ankarayı Ziyaret Edecek 

Bükreş, 21 A.A. - Kwnandör uçakçı Negresko'nun kumandasm 
da yedi süel uçak 26 eylülde resmen Ankara'yı ziyaret edecek -
tir .. Bu ziyaret, Türık uçakcılarmın geçen sene Bükreş'e yaptıkla
rı zıyarete cevaptır. Romanyalı uçakcılar Türkiye cumuriyeti 
merkezinde iki gün kalacaklardır. 

On İngiliz Bombardıman Uçağı 
Atina, 20 (Ozel aytarımız bildiriyor) - On büyük İngiliz 

bombardıman tayyaresi yarın Falirona uğrayarak benzin alacak 
ve Mısıra gidecektir. Hükumet tayyarelerin Yunanistan üze -
rinden uçmasına izin vermiştir. 

Bulgar - Romen Hududunda 
Sof ya, 21 A.A. - Bulgar - Romen hududunda Dubotiçe bölge

sinde hudut nöbetçisi geceleyin Bulgaristana geçmek istiyen iki 
kişi görmüş ve bunlar <lur emrine itaat etmediklerinden Üzerleri
ne ateş açarak ikisini de öldürmüştür. Birisi kadın ve birisi erkek 
olan ölülerin üzerinde Sovyet pasaportları bulunmuştur • 

YUNANISTANDA REJiM iŞi 

Giritliler Cumuriyeti silahla 
korumak istiyor;armış 

. A_ti_na, 20 <<?7:el aytarımız ı Sofulis genoy kararnamesi-
bıldırıyor) - Gırıtten gelen ha ni beğenmiyor 
berlere göre bütün Giritliler A · 21 AA v · 1 · ·· · · 1 tına, . . - enıze os -
Cumurıyet reJımını ya nız oy - . . . 
1 ·ı deg~ il · ab d ·ıAhl tan sonra lıberal partının başı-
an ı e ıc ın a sı a a S f ı· b d" ~ · 

d k şmacra kar · 1 na geçen o u ıs asma ver ıgı 

d~ onG~ "t 0c · a~ ven:ı1 ış .e~- diyevlerde genoy hakkındaki 
ır. ırı umurıyetcı erının . .. 

1 
kA ·1 ·1Ahl ld kl ~ b·ıd· kararnameve daır muta ealar 
amı en sı a ı o u arı ı ı - .. .. k b k h ·· 
·ı kted" G. "tt k. k 1 1 yurutere , u ·ararname u -

rı me ır. ırı e ı ra cı ar k.. 1 . · f 
h .. kA t ·· d k k um erınm restorasyon tara -u ume e muracaat e ere en .. . 
d ·ı · d ·ıAh ·ı . . . tarlarının bırçok defa rey ver -

ı erme e sı a ven mesını ıs- 1 · ·· · ld ~ ·· t · 1 m· me erme musaıt,, o ugunu soy 
emış e ır · lemistir. 

Çaldaris'in söyledikleri so'fulis, cumuriyetçilerin mü· 
Atina, 21 (Özel aytarımız - cadeleden vaz geçmiyeceklerini 

dan) - Başbakan Çaldaris dün zira, ulusun yüzde sekseni cu -
kralcıların merkezini ziyaret et muriyete srkı bir surette bağlı 
""":a .. =-· ~"'. '··J ,1 • ı 1.:~t'l.-\.i'l, oıld ...... ,, ;~:.,, . gpnnvrla \,rg7;:ına -

ken<li5ine hitaben verdiği söy - caklarından emin bulundukları~ 
leve cevap veren Başbakan ya - m ilave etmiştir. 
pılacak savfişın karakterist ci -
heti memleketin sükune kavuş
masıdır demiş ve ahali partisi 
üyelerinin Yunanistanda krallı
ğın yenide.n kurulmasına ça -
lışmak mecburiyetinde bulun -
duklarını söylemiştir. 
Başbakan gazetecilere hüku -

met genoya hile karışmasının 
önünü alacağından cumuriyet 
partileri ile bu hususta bir uz -
lasma yapılmasına lüzum olma 
dığını söylemiştir. 

Cumhuriyet için 
Atina, 21 A.A. - Birçok cu -

muriyetçi teşekküller toplantı
lar yaparak krallığın tekrar ku 
rulmasına karşı müşterek bir 
cephe vücuda getirmeye karar 
vermişlerdir. Bu teşekküller, 
kral taraftarlarının basvurmala 
rı muhtemel olan şidd~t usulle
rinden ürkmemek hususundaki 
azimlerini de bildirmişlerdir. 

Kabinede tadilat 
Atina, 21 (Özel) - General 

Kondilis iyileşerek dün bakan • 
lığa gelmiştir. Hükumet taraf • 
tarı Vradini gazetesi gelecek 
hafta kabinede tadilat yapılaca 
ğım yazıyor. 

Leh • Çekoslovc. k hudu
dunda gerg nlik 

Varşova, 21 A.A. - Çekoslo
vak silizyasmdaki şimdıki du· 
rumdan bahseden Polska Broj · 
na gazetesi, bu bölgede duru -
mun anormal olduğunu yaz -
maktadır. Arıtma uzlaşması de 
nilen Leh - Çekoslovak uzlas -
ması bir paçavra haline gelmiş 
tir. Buradaki yerli Lehliler, us
nomal mahiyetindeki birtakım 

tedbirlerin dehşeti altında yaşa 
maktadırlar. 

Gazete, Çeklerin bu memle -
keti 1920 senesindeki Leh - Sov 
yet harbinden istifade ederek 
Lehistandan gasbetmiş ve bu 
gasblarını haklı göstermek içrn 
Karwina'daki kömür madenle · 
rine ihtiyaçları olduğunu ileri 
sürmüş olduklarını hatırlatmak 
tadır. 

Bugün Lehistan kuvvetlidir. 
Artık bu gibi usuller hatıra bile 
getirilemez. 

Biz Çek armasındaki ''fazilet 
yenecektir,, sözlerine ve a~ale
tin nihayet muzaffer olacağın;? 
inanıyoruz. 

Hava Kurumuna 120 bın lıra veren muhendıs Abaurrahman 
Naci adına üç uçak alınmıştır. Bu uçakların 25 Eylfılde Yeşil. 
köyde ad koyma töreni yapılacaktır. 

Yukarıdaki resim, bu uçaklardan birinin fotoğrafisidir. 

BUYUK 
ALMAN 
CASUSU 

Matmazel 
HAKiKI 

s 

Doktor'un 
ESRARI 

-------

1 -· 
Amerikan Memurları Bir Vinçle Geminin içine 

Giren Jenny'gi Görememişlerdi 
-52-

Kaliforniyadan Brezilyaya gi
den vapurun içinde birdenbire 
bir genç kız peyda oldu. Rıh
tımda, seyyahların kağıtlarını, 

pasaportlarını muayene eden 
Amerikan memurları hiç te böy
le bir genç kıza tesadüf etmemiş
lerdi. Nasıl olmuştu da bu, bu 
kadar takayyüdata rağmen içeri 
girmişti. işte asıl hayret edile
cek nokta bu idi. 

Fakat eğer Amerikan me
murları Kaliforniyadan yük alan 
vapurda yalnız yolcuların pasa
portlarına bakmakla vakit ge
cirecekleri yerde biraz da vinçle 
yüklenen mallara dikkat etseler
di, lm kızı meydana çıkarmakta 
hiç t:e müşkülat çekmezlerdi. 
Akşam sular karardıktan son

ra rıhtımda üç tane dok amelesi 
peyda olmuştu. Bunların sırtla
rında geniş muşambalar, başla
r!ncla kukuleteler ve ayakların
da iri çizmeler vardı. Oçü de ha
fif hafif çiseliyen yağmurun al
tında pipolarını tüttürerek iler
liyorlardı. U zakta~'l bir sandal 
gördüler. 1çlerindel) birisi işa
ret etti. 

Sandal yavaş yavaş bunların 
bulundukları tarafa doğrulma
ğa başladı. Biraz sonra üçü de 
içine atlamış bulunuyorlardı. 

Sandal sahilden açıldı ve Ka
liforniyadan Brezilyaya hareket 
etmek üzere bulunan bir gemi
nin arka tarafında içi muhtelif 
balyalarla dolu bir büyük muşa 
yanaltı. üç ameleden birisi mu
şa çıl<tı. Diğer ikisi orada bulu
nan bir başka işçiye fiskos bir 
şeyler söyledikten sonra tekrar 
ayni sandalla geri döndüler. 

Biraz sonra _gemiııin büyük 
vincı hır balyayı ~aloınrken bu
nun üstünde çömelmiş bir insan 
vücudunu da ambara indiriyor
du. Bu deminki geniş gamsele· 
li, koca çizmeli dok amelesi idi. 
Ambara gelir gelmez derhal o
rada bulunan ~ir başka işçi ta· 
raf mdan kenarda balyalardan 
yapılmış bir yığının içine sak
landı. 

işte bunun içindir ki, Kalifor· 
niya rıhtımlarında pasaportları 
muayene eden, yolcuları birer 
birer gözden geçiren polis me
murları, Brezilya bandıralı va
pur, Panamadan geçip te Bre
zilya limanlarına doğrulduğu 
zaman meydana çıkan genç ve 
güzel kadını göremediler. Bula
madılar. Halbuki bütün Ameri
kanın sahil muhafaza teşkilatı 
polisleri, istihbarat memurları 
a~akta idi. Her tarafa Jenny'
nın şekli, biçimi, boyu, bosu, 
gözlerinin rengi bildirilmiş ve 
ayrıca fotoğrafisi teksir edile -
rek gönderilmişti. 

Matmazel Doktor Amerika -
ya gelmiş ve burada birçok işler 
gördükten sonra ortalıktan sı • 
vışmıştır. Kendisinin bugünler
de Amerika hududundan çıkıp 
kaçacağı kuvvetle umulmakta. 
dır. Onun için bütün istihbarat 
ve polis teşkilatının müteyak 
kız olması lazımdır. 

Diğer taraftan Amerikanın en 
büyük gazeteleri, de ilk sahifele
rinde Jenny'nin resmini basmış
lar ve bu meşhur casus hakkın
da sütiin sütün izahat vermişler
di. Bunu bulana, olduğu yeri ha· 
ber verip yakalanmasına yardım 
edenlere büyük bir mükafat va
dedilmişti. Ayrıca Jenny'nin do
laplarına alet olan ve Alman ca
susunun bütün Amerikan sırla
rım günü gününe Almanyaya 
göndermesine bilmiyerek yar
dım eden Persy de yakalanmış 
ve hususi bir divanı harbe veril
mişti. 

Persy boş yere kendisini mü
dafaa ediyor ve Jenny'yi iki ay 
evvel tanıdığını, onun bir bar 
dansözü olduğunu ve kendisile 
ahbap olmadan dört ay evvel 
Londradan Şikagoya gelip bu 

1 barda çalıştığım söylüyordu. 

Vincin bağlı bulunduğu balye 

Onun kanaatine göre bunun 
Matmazel Doktor olması imkan 
dahilinde değildi. Çünkü İngiliz 
Entelicens Servisinin ve Fransız 
İkinci Bürosunun verdiği malfı· 
mata "göre Matmazel Dokto: 
bundan ancak bir buçuk iki ay 
evvel Amerikaya hareket etmiş
ti. 

Fakat Amerikada muhteı;f 

mühimmat fabrıkalarım ateşe 

veren, gemileri yakan, 121 nu
maralı kutudan Joseph Fellow 
namına gelen mektupları alan, 
iki Amerikan memurunu bayıl-

Marsiıya cınayet ı 

Cenevre, 21 A.A. - Yugos· 
lav:Ya kraliçesinin avukatı Pol 
Bonkur'a temyiz mahkemesi • 
nin kararı bildirilmiştir. Kral 
Aleksandr'm katilleri hakkında 
ilkteşrin ayı içinde karar verile 
cektir. 

KUÇUK .HARıCı 
HABERLt:.R 

• Londra, 21 A.A. - Duc de 
Cloucester ile Ledi Alice Mon 
tag Douglas Scott'un nikahları 
Westminster klisesinde 6 ikin
citeşrinde yapılacaktır. 

• Manilla, 21 A.A. - Filipin 
adaları Cumurbaşkanı Quezon, 
Filipin adalarının, Uluslar Ku
rumu yıkılmadığı takdirde, bu 
kuruma girmesine müsaade edil 
mesini birleşik devletlerden is· 
temek tasavvurunda bulundu -
ğunu söy!emiştir. 

• Viyana, 21 A.A. - İngiliz 
veliahtı Viyana'dan ayrılmış -
tır. 

• Paril!, 21 A.A. - Arnavut
luk elçilıği, son karışıklıkları çı 
karanlara işkende edildiği ha -
berini yalanlamaktadır. 

• Varşova, 21 A.A. - Seki 
zinci arsıulusal teknik ve pro 
f esyonal basın kongresı işini 
bitirmiştir. 

• Madrid, 21 A.A. - Cumur· 
başkam Zamora parti liderleri 
ni kabul etmiştir. Bunlar genel 
olarak eski kabineye benzer bir 
hükumet kurulmasını tavsiye 
etmişlerdir. 

Yalnız sosyalist ve cumuri· 
yetci partileri cumuriyetçi bir 
hükumet kurulmasını ve bu hü
kumetin yeni seçimleri yapma 
smı istemişlerdir. 

üzerinde bir, insan vııdı. 

tan, Persy'ye metreslik eden ve 
nihayet N ew - Y ork istihbarat 
Şubesi Reisi Parker'in emrine 
girmeğe muvaffak olan bu ka
dın kimdi? Bu J enny kimdi? 

Bunun Matmazel Doktor'dan 
başka bir 'Rimse olmasına imkan 
ve ihtimal verilemiyordu. Çünkü 
bu kadar büyük icraatı ancak 
böyle bir kadın başarabilirdi. 

Persy divanı harp huzurun.la 
bu iddiaların aksini ispat edem:
yecek vaziyette idi. Onun için 
en kısa bir zamanda muhakeme 
edildi ve idama mahklım oldu. 

lk ita yan tav"c.ıre"> 

Atina, 20 - Dün iki biivük sivil 
İtalyan tayyaresi Eritreye gitmek \ize 
re izin alarak Yunan havalarındcrn 
geçmi !erdir. 

Telsiz eksper'eri 
Vaşington, 21 (A.A.) - Deniz Ba 

kanlığı, harp vukuunda Birleşik dev· 
letlerle telsiz tclgıaf muvaı:alasını de
vam ettirmek ü.ı:ere Adisababaya dört 
eksper tel iıci göndermiştir. _______ ,.. 
lÜRKiYE EV 
KRALiÇESi 
Büyük ~·1üsabakamız 
Yakın~a Başlıyor 
Ev kraliçesi müsabakamız., oku

yucularınıı:z laralından hergün ar· 
(an bir alaka ile karşılanmakta v~ 
mıisabakanırı tar:z.ı hakkında pek 
çok feylcr ı;orulmaktadır. 

En ince teff'rruatrna kadaı mc.İEa• 
bahayı ha:z.ırlıyaıı komitenin pro
gramını bırkaç gıine karlar ne§redc
ceğiz. Olluyuculorımı:z.ın hü~·üh bir 
:.abrı bizden esirgememelerini di
le rken ilôııe edelim ki ımli!ıaııları 
büyük bir ıntizonı ve mükemmeli
) et içinde yapmak istediiimi:z. için 
;yakında isimle,.inr de ilan edeceği
m iz. mutehaS&ıaların lihirlerinı al
mağa devam ediyoruz. Ayrıco, ev 
kadınlığının Avrupada ne ince hir 
teknik ve san'at İfİ olduğuna dair 
mütalealarını da yazacağız.. 

Bu vesile ile, aile müesacıse•İni 
kuvvetlendirmek ı.ıe '"" kadınlığını 
teıı.ıih ctmeh yolundahi faaliyeti
mizden dolayı bizi tebrik :zahme:in
de bulunan okuyucularımı::.a da te
fekkür ederi:z.. 

r.aa s su 



Tayyörlerde 
Son Moda 

, Bu sonbahar tayyörler son derece 
moda olacaktır. Tayyörler için her 
nevi kumaşlar kullanılmaktadır. 
Fakat bunlar içinde en ziyade gü
z.el olanları ve en çok hoşa giden
leri, Tuval denilen kumaştan veya
hut eponjdan yapılanları, bu say. 
lada solda eponjdan güzel bir 
ropla bir tayyör görüyorsunuz. Bu 
tayyörün "Tuvale Sire" den yaka
sı, ve kemeri vardır. Ayrıca göğüs 
gfme siyah düğmelerle siislenmis • 
tir. Oniinde bir dehop ve bir (Sı;p. 
li) vardır. 

( Sıhhat ve Güz.::ınk 

Vücudümüzün 
Tem izliğine İy i 
Bakma lıyız 

Modern erkeğin kadın güzelliği 
hakkındaki telakkileri türlü türlü
dür. Bazıları düz taranmış saçlı, in
ce, sade, bazıları da bukleli, dalgalı 

saçlı kızları seçerler. Kimisi esmer, 
kimisi sarı~mlardan hoşlanırlar. Fa
kat bütün erkeklerin kadın cazibesi 
hususunda birleştikleri bir nokta 
vardır ki o da temizlik, mis gibi bir 
kokudur. Sade ve basit bir kız bile 
mis gibi kokarsa halile mütenasip bir 
erkeği çok çabuk kendine bağlıyabi
lir. Güzel ve muntazam kıvrımlı bir 
vücut tertemiz olmazsa alımlılığm
dan yarısını çok kolaylıkla kaybede
bilir. 

• . Kıskıvr~k, tertemiz diye anılmak 
ıçın ~engın olmağa ihtiyaç yoktur. 
Be~kı bazılarımız bu hususta diğer
lerınden daha fazla bir gayret sar
fetmek mecburiyetindeyiz. Fakat 
her halde bu gözde büyütülecek bir 
şey değildir. 

Temiz bir cilt; tertemiz ve parlak 
saçlar, temiz ve iyi ütülü elbise ve 
son derece temiz iç çamaşırı; emin 
olun ki her erkeği kolaylıkla avlama
ğa kafi gelir. Niçin diye sorarsanız; 
bunu el ile tutulur, gözle görülür 
bir şekilde anlatmak kabil değildir. 
Ancak insanlarda temiz kokuya kar
şı sonsuz bir ' cazibe bulunduğunu, 
temizliğe karşı çok yerinde bir zaaf 
olduğunu düşünecek olursak bu es
rarlı iptilanın mevcut olduğuna inan
mamız lazımdır. 

Bu itibarla; kadınlarda vücut ko
kusu hakikaten affolunmaz bir ku· 
sur; bir kabahattir. 

- Ne yaparsak yapalım; az çok 
hepimiz terleriz. Bazılarımız çok, 
bazılarımız az; bazılarımız da haki
katen farkolunamıyacak kadar az ter
leriz. Fakat nekadar az terlesek, bu 
ter muntazam surette temizlenmez
sek terütaze ve mis gibi temiz ol
mamıza bir mani teşkil eder. 

Vücudün terini kesmek sıhhi ba· 
kımdan zararlı mıdır? Bütün vücude 
eamil olmak üzere elbette zararlıdır. 
Fakat yalnız muayyen bir iki nokta-

'" -----""-- ·--~ -
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Aşağıdaki resimde en son Paris modalarından bir manto görüyor

sunuz, bu mantonun rengi be jdir. Yakası yoktur. Fakat onun yerin e 
küçük bir ronar ariante konmuştur. Kollarında da kürk yoktur. Bu ek
siği k üçük bir manşon tamamla maktadır. 

da olursa hiç de zararh olamaz. Yüz 
binlerce kadın dünyanın her tarafın
da koltuk altlarına tere karşı ilaç 
kullandıkları halde hiçbir zarar gör
medikleri gibi bilakis kadın alımlılı
ğı bakımından büyük istifadeler te· 
min etmektedirler. Koltuk altlarında 
terin birikmesi yalnız mis gibi kok
mamza bir mani değil, ayni zaman
da oralarda kaşıntı ve isilik hasıl ol
masına da sebep olur. Bunun için iyi 
bir ilaç ile bunun önüne geçmek her 
kadın için güzel ve ca2ip olmanın 
birinci şartıdır. 

Erkeklerin vücut kokusuna karşı 
nekadar menfi surette hassas olduk
larını takdir eden hi~bir kadın bu 
hususta ihmalkar davranamaz. Kol
tuk altı terini durdurmak için kul
lanılan ilaçlara ilaveten hafif kokulu 

kolonyalardan kull~nmak da şayanı 
tavsiyedir. Hem serinlik, hem de çok 
güzel bir koku verir. Kolonya kul· 
lanırken birçoklarımızın düstüğü 
hata kolonyayı vücude banyo alına
ğa hacet görmeksizin kullanmamız
dır. Halbuki kolonyanın bu suretle 
istimali hiç de caiz değildir. Kolon
yayı vücudü temizledikten sonra sür
melidir. 

Bir erkek, bir kız yahut bir kadı
na hakikaten aşık olabilmek için şu 
veya bı.ı yerini çok beğenmesi kafi 
değildir. Sadece bir cazibe sonsuz bir 
sevda için yetmez. Halbuki erkek ka
dının bütün şahsiyetine bütün kadın

lığına vurulursa bu aşk sonuna ka
dar devam eder. Bunun için de bir 
kadının gül gibi terütaze, mis gibi 
temiz kokulu olması birinci şarttır. 

-~-S A G L 1 K 
ÖG Ü TLERi 

Balayında 
Yeni evliliğin ilk zamanlarına bal 

ayı derler ama, bu ay ne arabl ayı
na, ne de rumi ayına benzer. Bal a
yının nekadar süreceğini müneccim
ler haber veremedikleri gibi yeni ev
lenenlerin kendilerine sorsanız on
lar da öncden bir cevap veremezler. 
En doğrusu, bal ayı yeni gelinl,e ye
ni güvey arasında yıldız barışıklığı
nın derecesine göre sürer, demektir. 

Bizde bal ayını, başka zamanlar
dan ayırt etmek, ötedenberi de adet 
olmamıştı. Yakın zamanlara gelin
ceye kadar, koltuğa girmek usulden 
iken, düğün günü gene işinin başı
na giden ve yalnız koltuk saatinde 
gelerek "evrak., zarfını yenge hanı
mın eline teslim ederek, ]:ıu tatlı va
zifeyi bir angarye gibi yaptıktan 
sonra gene kalemine dönen "devam
lı., efendiler bile vardı. 

Yeni evlilik zamanında işini bı
rakmamak, yeni gelin için de, yeni 
koca için de iyi bir şey değildir. Büs
bütün yeni bir hayata giren genç 
kadın, sabahtan akşama kadar koca
sını beklemekle elbette üzülür, aile 
hayatının daha ilk devrinde sinirli 
olur. Yeni evlenen erkek de sabah
tan akşama kadar kafası dumanlı o
larak yapacağı işten şüphesiz hayır 
gelmez. 

Frenklerde, bilirsiniz ki, yeni ge
lin ve güvey, bal ayında, düğün ya
pılan yerden ayrılmağa pek de ria· 
yet ederler. Züğürt denilecek kadar 
az paralr olanlar bile düğün arasın
da birdenbire kayboldular, en çoğu 
uzun uzun seyahatlere çıkarlar. 

Bizde de bu adete özenenler gittik
çe artıyor. Düğün yaptıkları günün 
akşamı yola çıkan yeni evlilerin ad
larını arada sırada gazetelerde bile 
okuyoruz. 

Yeni evlilerin her vakıtki işlerini 
bırakarak bir tarafa çekilmeleri, O· 

rada tam bir sakinlik içinde, biri
birlerinden başka mümkün olduğu 
kadar az adam görerek yalnız seviş· 
mek istemeleri pek hakhdır. İnsan 
balayının zevkini ömründe ancak 
bir defa duyabilir. 

Ancak her vakıtki muhitten ayrıl
mak niyetile uzun uzun seyahate 
çıkmak, geceleri otellerde yaşamak, 
gündüz.J.eri otomobillerde, tramvay
larda az çok sarsılarak dolaşmak, 
hem aranılan sakin saadete, hem de 
sağlık düşüncesine büsbütün aykırı· 
dır. ..,ı:___c.-=="'~=~~~ 

Yeni evlilik hayatr zaten, en zı
yade yeni gelin için, sağlık bakımın
dan, iyice dikkate lüzum gösterecek 
yeni şartlar getirir. Genç koca neka
dar nazik, nekadar "diplomat., olsa 
genç kadın azçok hırpalann:. Kocası 
onun ruhunu okşamasını nekadar iyi 
bilse, yeni gelinin vücudü o zamana 
mahsus saglık tedbirleri almıya lü • 
zum gösterir. 

Bu tedbirlerin en başında her gün 
banyo yapmak lüzumu gelir. Balayı 

gecelerinin yeni geline vereceği 

maddi rahatsızlıkları geçirecek en 
iyi şey her gün tekrar edilecek ılık 
su banyolarıdır. Ancak o zamanda 
yeni gelinin anne olabileceğini de 
hiç unutmaması lazımdır. Onun için 
banyo pek sıcak olursa, uzun sürer
se zararlı olur. Balayı içinde anne 

olduğunu istemese bile, yeni evlilik
te çocuk düşürmek, sonradan da hiç 
çocuk olmamasına yol açar, bir sa· 
.katlık da yapabilir. 

Balayı içinde "pek hususi" tuva

lette alınacak tedbirler de vardır. 
Fakat gazetede yazdamıyacak olan 
bu tedbirleri hususi hekiminizden 
sormak daha iyi olur. 

Lokman Hekim 

Dr. A. KUTiEL 
Karaköy Topçular caddesi N .33 
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TELEFON { Yazı işleri: 24319. 
İdare işleri : 24310. 

TELGRAF: " TAN ,,lstanbul 

ABONE 
Türkiye için Dışarı içiD 

Lıra K. Lira K. 
Bir aylık 1 50 - -

3 .. 4 - 8-
6 " 
1 yıllık 

7 50 14 -
14 - 28 -

iLAN 
t linlar için nıncılık Sirketleriue ttıil· 

racaaı edilmelidir. 
Küçük ilanlar doğrudan doğruya 

idaremizce alınabilir 
Küçük ilanların S ıatırhğı bir defalık 

30 kuruştur. 5 satırdaD fazlası ic;İn sa
trr başrna 5 kuruş alınır. Bir defadan 
fazla ic;in vekilndan 310 kuruş indirilir 1 

l l . _,,., '-... ____ _.,_, ........ .....,.. ... __ 

iki Gençten Hangisine Varaca
ğını Ve Hocasını Seven Kızlar 

Bir çiçek ilci böcek .. Bir genç kız 
iki aşık arasında şaşırmış kalmış: Bi
ze "kalbim ikisinin arasında salla • 
nıp duruyor.,, demek istiyor. 

Kabataştan Sarıca imzasiyle ge
len mektubun son tarafı : 

" ... Birincisi benden on iki yaş 
büyük, zengin, çok akıllı ve terbiye
li bir adamdır. Öteki benle bir yaşta 
genç, hoppa. Fakat daha hararetli 
ve belki de istikbali daha parlaktır. 
Şimdi kaz'anmıyor, çünkü mektepte· 
dir. Ama çok çalışkan bir genç oldu
ğu için üç dört sene sonra hayatını 
kurtaracağına eminim. Fakat bu 
genç olduğu halde öteki kadar yakı· 
şıklı değildir. Hatta öteki kadar ka
dınlara muamele etmesini de bilmi· 
yor. İkisi de beni ayni derecede se • 
viyor. Haftanın birçok günlerini bi· 
rincisi ile beraber geçirdiğim ıçın 
onun beni nasıl çılgınca sevdiğini 
bilirim. Genç talebe ise beni şimdi -
den nikahlamaya hazırdır. Hangisini 
tercih edeceğimi şaşırdım.,, 

Bize kalırsa ikisini de değil, bir 
başkasını, sevdiği bir adamı tercih 
etmelidir. Çünkü onların sevdiğin -
den emin olan bu genç kız kendisi -
nin hiçbirini sevemediğinin farkında 
değil mi? Uzun müddet onlarla ko -
nuşmuş, sevişir gibi görünmüş ve 
hala hangisini tercih edeceğini de 
düdşünüyor. Demek ki, sevmemiştir. 
İki cambazı bir ipte oynatmaktan da 
h emen vazgeçmelidir. 

• 
Yine yaş farkı meselesi 
Kadınla kocası arasındaki yaş far

kı en çok ve en az ne kadar olmalı • 
dır? Alimler ve doktorlar bu husus
ta ittifak edemivorlcır. Erkei"in ka -
dından ıkı - 011 un yn aıd"ft·----
yük olabileceğini kabul edenler çok· 
luğu teşkil eder. Daha büyük farkı 
kabul edenler ve bu farkın kadınla 
erkeğin yaşlarına göre değişeceğini 
iddia edenler de vardır. 
Eskişehirden Ra.M. bizden bu me· 

seleyi soruyor: 
" - Kendimden on altI, on yedi 

yaş küçük bir kızla evlenmek ak1ım
dan geçmez. Fakat bir- senedenberi 
içinden çıkamadığım bir mesele kar
şısındayım. Kendisine evinde hususi 
ders verdiğim kibarca bir ailenin kı
zı var. Bu genç kıza bir evlat mua • 
melesinden başka muamele etmek, 
başka gözle bakmak hatırımdan geç· 
mezken onun bir gün ders sırasın • 

da höngör höngör ağladığına, sonra 
teselliye çalışırken garip hallerine 
şahit oldum ve nihayet bana karşı 
aşkını itiraf etti. Gene teselli ettim. 
Bunu geçici bir buhrana atfettim. 
Fakat aradan bir yıl geçti; dersler 
bitti. Ben evlerine ayak atmamağa 
basladım. Genç kız ayni hararetle 
beni takip ediyor. Artık ona karşı 
lakayt değilim. Fakat arada bu ka -
dar büyük yaş farkı varken, ben bu 
genç kızla evlenebilir miyim?,, 

Eğer genç kızın yaşı yirmi beşi 
geçmişse bu aradaki yaş farkı o ka
dar düşünülecek mesele değildir. 
Geçmemişse. R M. biraz bünyesini 
ihtiyarlığa ne kadar yaklaşmış oldu· 
ğunu kontrol etsin. Bununla bera • 
ber bu fark onun kadar, belki on • 
dan fazla ders verdiği genç kızı ala
kadar etmek icap ederken madem ki 
o .. kale almıyor; madem ki, bir gö • 
nul yakınlığı var. Yaş hususunda in· 
ce elenip sık dokumayabilir. Arala .. 
rın~a yirmi, hatta fazla yaş farkı o\· 
dugu halde ömürlerinin sonuna ka .. 
dar pek iyi çift olan karı kocalar bi .. 
liyoruz. 

• 
Ayrı yaşayan evliler 

H. İsmail nişanlanmış, sonra da 
nikahlanmış. Fakat aylar geçtiği hal
de karısını elde edemiyor. Ondan 
ayrı yaşamıya mecbur oluyor. Sebe
bi? Kendisinden dinli yelim: 

" ... Pek sıkışık vaziyette oldu • 
ğum halde bir düğün elbisesi kuma• 
şı aldım; kıza verdim. Terziye gö -
türdüler. Fakat aylarla bu elbisenin 
dikilmesi sürdü. Derken sıra başka 
masraflara geldi. 3~0 lira param git
ti ve ben meteliksiz kaldım. Hala 
düğün olacak ve hala düğün masrafı 
çıkarıyorlar; onlara: "Bende para 
kalmadı!,, dedim. "Paran yoksa biı 
de kız vermeyiz!,. cevabını yolladı .. 
lar. Kız da beni seviyor mu, sevmi -
yor mu? Belli değil. Onu gön.tikçe 
bir çare bulmasını ve bu masraflara 
bir nihayet vererek birleşmemizi 
teklif ediyorum. "Ben onların sötün· 
den çıkamam.,, cevabmı veriyor. Bu 
Ne ·yapayım?., - ~ . 

Madem ki, nikahlısınız, bir koca
nın evine gelmiyen karısına yapabi· 
leceği kanuni muameleyi tatbik ede
bilirsiniz. Düğün nikahı kutlamak i· 
çin iki tarafın tanıdıklarının eğlen • 
cesi için yapılır. Olmasa da olur. Za
ten çoktan birçokları bu eğlenceyi 
son derece sadeleştirdiler. Nikah me
murunun önünde ahbaplara çay ve 
pasta ikram ederek eğlenceyi tamam· 
layanlar da çoktur. 

Düğün masrafı olarak birkaç yüz 
liradan fazla parası olmadığı için bir 
zavallı ile eşini birleştirmekten alı -
koyanlar" karşı kanuna sığınmaktan 
başka çare yoktur. 

100 Ton Biyosulfat 
Fabrikalar Askeri 

komisyonundan: 
Satınalma 

Bakırköy Barut Fabrikasında bulunan 100 ton Biyo-' 
sulfat Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü İstanbul 
Satınalma Komisyonunca 27 Eylül 935 tarihinde Cu
ma günü saat 14 de Salıpazannda Yollama binasında 
açık arttırma ile satılacaktır. Tahmin edilen bedeli 218 
lira ve muvakkat teminatı 16 lira 35 kuruştur. Biyosuı ... 
fat nümunesi her gün komisyonda görülebilir İstekli· 
lerin muvakkat teminatı Beyoğlu Malmüdürlüğüne 
yatırarak makbuzu ve 2490 numaralı kanunda yazılı 
vesikalarla o gün ve saatte Komisyonda bulunmaları. 

(5370) 6932 

ISTANBUL BELEDiYESi iLANLARI 

Vesaiti nakliye resminden olan borcundan dolayı haczedilen 
1763 numarolu ve Doç maııkalı ve Bodosa aid otomobilin 24-9-935 
Salı günü saat 14 de Sirkeci Salkım Söğüt F ord garajında müza· 
yede ile satılacağı ilan olunur. "B.,, (5809) 

lstanbul Gümrl:lkleri Satış komis· 
yonu reisliğinden : 

M.K.N. Ağırlığı Kıymeti Cinsi eşya 

K. G. L . K. 
256 865, 432,5 0 Tuzlu bağırsak. 
Yukarıda yazılı eşya açık artırma ile ve transit olarak 

25-9-935 saat 14 de satılacaktır. İsteklilerin yüzde ye
di buçuk pey akçelerini gösterir makbuzla Komisyoıa 
Başkanlığına gelmeleri ilna olunur. ( 5 6 9 3) 
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Altıncı Balkan Oyunları · Diin Başladı 
[Baş tarafı 1 incide] Türk spor kurumunun gerek ğı, stadın tam ortasına dikilmiş 

laştılar. Sonra her takım, önde kendi namına, gerekse ancak büyük direğe çekildi ve törene 
bayrağı olduğu halde sahaya pek ufak kısmı burada yer bula son verilerek atletler yerlerine 
girerek onur tribününe karşı bilen spor sever halkımız na - çekildiler. 
cephe aldılar {x). Onur tribü - mına, Balkanların dört bucağın- Biraz sonra da hakemler sa -
nünde birçok simalar arasında dan seğirtip gelen Balkan ekip hada vazifelerini aldılar. 
Gümrükler Bakanı ve 6 ncı Bal- lerine ve onların bağlı oldukla- Dekatlon ve maraton 
kan oyunları yüksek komitesi n ülke federasyonlarına bizim
başkanı Rana Tarhan ile Orge le elbirliği yaptıklarından ve 
neral Fahreddin, Balkan ulus - kendilerine karşı olan dostluk 
lan sefaret erkanı göze çarpı- duygularımızı meydana vurmak 
yordu. Biraz sonra da ilbay Mu- fırsatım verdiklerinden dolayı 
hiddin Üstündağ ile misafir Yu teşekkür ederim. 
nan donanması kamutanları "Balkan birliğinin temel taş 
bunlara iltihak ettiler. !arından olan bu oyunların 

Altı ulus bayraklarını taşı - Türkiyede yapılmasını müm -
yan atletler kafilelerinden ayn- kün kılan bµvük himayesinden 
larak öne geldHer ve bayraklar dolayı Büyük Önderin ve hüku

' 

. 
Gallpleri derece ile bildiren 

tablo 
toplu bir halde bulynurken hep 
birden andiçildi. 

Bundan sonra Rana Tarhan 
mikrofonun önüne gelerek: 

"Altıncı Balkan oyunlarını 
açtım. Atletler meydan sizin,, 
dedi. 

Bu resmi açılıştan sonra Tür 
kiye atletizm federasyonu baş
kanı Bürhan Felek çok alkışla
nan şu söylevi verdi: 

Bürhan Felek'in söylevi 

"Baylar, Bayanlar, 

metimize karşı da Türk spor ku 
rumunun en derin ve candan say 
gı ve şükranlarını bu vesile ile 
burada apaçık söylemeği bir 
borç bilirim. 

"Bu büyük spor günüı:ıün se
vincini aramızdan ebediyen ay
rılmış olan Bulgar federasyon 
reisi Dimitri İ vanof'un ansız ö
lümü yaslandımıaktadır. Bal -
kan oyunlarını kuranlardan o
lan bu gayretli ve değerli arka
daşın adını elemli saygılarla a
narak Bulgar gençliğinin acısını 
paylaşır ve ayakta bir dakika 
sükut teklif ederim (ayakta sü
kut) 

"Baylar, Bayanlar, 
"Biliriz ki, çekişmeden pekiş 

mez: Şimdi burada yanşacak o-

Bu arada Türkiye dışında ya
pılmış olan Balkan Dekatlon 
ve Maraton neticeleri ilan edil
di: 

Dekatlon - Birinci: Doyçef 
(Bulgar), 6256 puvan; ikinci: 
Mikiç (Yugoslav), 5772 puvan · 
üçüncü: Paterakis (Yunan),' 
5666 puvan; dördüncü: Roman
yalı; beşinci: Bulgar; altıncı: 
Yunan. 

Maraton - Birinci: Gal (Ro
men) üç saat yedi dakika· ikin-
. T ' cı: opala (Romen); üçüncü: 
Şporn (Yugoslav); dördüncü 
Figarof (Bulgar); beşinci: s 'a
ras (Yunan). 

Bu iki müsabakanın seremo
nisi yapıldı: Evveli birincilik 
direğine Bulgar, ikincilik dire
ğine Yugoslav, üçüncülük dire
ğine Yunan bayrakları çekildi 
ve Bulgar marşı ayakta dinlen
di. 

Sonra birincilik ve ikincilik 
direklerine Romen, üçüncülük 
direğine de Yugoslav bayrağı 
çekildi, bu sefer de Romanya 
marşı çalındı . 

• 

"Altıncı Balkan oyunlarım 
bugtbı burada açıyonu:. :Yurdu
muzdi ilk defa yapılan bu ö -
nemli spor bayramının mutlu 
ve uğurlu olmasını Tanrıdan di 
leyerek sözlerime başlıyorum. 

Ytılrsek at/imadan bir enstantane 
lan ve her birinin başı yurtlan- Proğrama başlanıyor 

"Balkan oyunları altı sene -
Öir Balkan gençliğini spor ve 
kardeşlik bayrağı altında top -
lıyan ve onların biribirlerini ya 
kından tanımalarına fırsat ve • 

nm milypnlarca yüreğinden ko
pup buraya kadar gelen· umut
larla prülmüş çelenklerle taçla
nan bu mutlu delikanlılara, a
maçları kadar geni~, h~klı ve 
değerli başarışlar dılerım. 

"Yaşasın Balkan birliji. Ya-

_ 5000 metre koşucuları 
ren büyük bir ~or hareketidir. ! şasm Balkan oyunları. Yaşasın 

"Böyle önemlı, fakat çetin Balkan sporcuları. 
olduğu kadar onurlu bir işin ter Balkan oyunlaTI bayrağı 
tibi kendisine bırakıldığından 
dolayı büyük bir öğünç duyan Burhan Felek'in söylevinden 

f (x) Her bayrağın ucuna, Dimitri sonra Balkan . marşı. ayakta 
lvanof'un ölümü dolayısile siyah bir dinlenirken sekız atletın taşı -
tül takılmıştır. dığı Balkan oyunları hayra -

Bu da bittikten sonra günün 
programına ve programın ilk 
numaralarından yüz metro seç
melerine, Yunan diskine, yük -
sek atlamaya birden başlandı. 

100 metre seçmeler · 

100 metre seçmeleri iki seri 
üzerine yapıldı. Her iki seride 
de sayısız (yanlış çıkış) lardan 
sonra finalistler aynldılar. Ma
caristandan getirtilmiş olan 
Starter (Vitezbank) m kuş u
çurtmayan doğru işaretlerile 

1 hiçbir haksızlığa meydan veril
medi. 

Birinci seride birinciliği Sa
kalariu (Yunan), 10,8; ikincili -
ği Bauer (Yugoslav), 10,9 üçün 
cülüğü Semih (Türk) 11 aldı -
lar. 

İkinci seride birinciliği Ko 
vaç (Ro~en) 10,6; ikinciliği 
Frangodıs. (Yunan) 10,8; üçün
cülüğü Raıf (Türk) 10,9 aldılar. 

Raif en kuvvetli seride koş 
muş ve finale kalmıştı. 

Yunan diski 

Bu müsabakada Balkan ve 
Türkiye rekorlan kırıldı. Atlet 
lerin derecelet'ini aşağıya yazı -
yoruz: 

ı - Silas (Yunan) 41 metre 

Oyunlardan evvelk1 tôrenden bır gorunuş 

.. . ... .... 

. Beş Balkan miJJetinin bayrakları bir arada 
89 (yenı Balkan rekoru) 3 - Vutis (Yunan) 16 daki- 5 - Sakalaryu (Yunan) 

2 - Narançiç (Yugoslavya) ka 26 saniye 7/10 6 - Semih (Türk) 
39 metre 79 5 - Kangler (Yugoslav) Raifin 100 metrede üçüncülü 

3 - Kleut (Yugoslav) 39 6 - Komanesku (Romen) ğü takdire değer. Semihin seç-
metre 41 Bu sefer de birincilik direği - melerde Raifin serisine düşmüş 

4 - Veysi (Türk) 39 metre ne Yugoslav ,ikincilik direğine olsa belki de tasfiyeye uğramış 
10 (Yeni Türkiye rekoru) Romen ücüncülük direğine Yu- olacağı yukarıdaki derecelerden 

5 - Fikiotis (Yunan) 37 met goslav ba""yrakları çeklere:lc Yu- anlCM?ılmaktadır. 
re 70 goslavya marşı dinlendi. Direklere sırasile Yunan, Yu 

6 - Havalet (Romen) 36 Cirit atma goslav, Türk bayrakları çekile -
metre 60 rek Yunan marşı dördüncü defa 

Birincilik bayrağına Yunan Bu müsabakada Karakas herr · çalındı. 
ve. iki tarafına Yugoslav bayrak 4X400 bayrak 
lan çekildi, Yunan marşı çalın
dı . 

800 metre 

Yunan diskinden sonra neti -
celenen ilk müsabaka 800 met
re oldu. Bunda da Balkan reko
ru kırıldı. 

Neticeler şunlardır: 
1 - Yorgakoplos (Yunan) 

1 dakika 58 saniye 8/10 (yeni 
Balkan rekoru) 

2 - Nikhazi (Yugaslav) 2 
dakika 

--=~ 3 - pusan (Romen) 2 da 
kika 2 saniye 2/10 • 

4 - Korsek (Yugoslav) 
5 -, Galip (Türk) 
6 - Manca (Romen) 
Birincilik direğine Yunan, 

Dünkü Balkan 
ikincilik direğine Yugoslav, ü
çüncülük direğine Romen bay -
raklan çekildi ve yine Yunan 
marşı ayakta dinlendi. 

5000 metre 

~ Bundan sonra neticelenen 
5000 metre dereceleri şunlardır: 

1 - Brucan (Yugoslav) 16 
dakika 

2 - Dinu (Romen) 16 daki -
ka 9 saniye 4/ 10 

--

Türkiye ret.orunu kırarak, hem 
de birinciliği alarak yüzümüzü 
güldürdü. K-arakaş~t'Şlanndan 
birinde yerleri işaret eden ufak 
bayraklann hepsinden ileriye 
atarak bayrağımızı en öne ve 
bir daha geçilmiyen bir yere dik 
tirdi • 

oyunlarında seyirci/ez 
1 - Karakaş (Türk) 59 met 

re 25 (yeni Türkiye rekoru) 
2 - Vamanu {Romen) 58 

metre 04 
3 - Smejda (Yugoslav) 57 

metre 20 
4 - Haciyanis (Yunan) 56 

metre 65 
5 - Mihalopulos (Yunan) 

55 metre 21 
6 - Maryan (Yugoslav) 53 

metre 12 
İlk defa Türk bayrağı birin -

cilik direğine s;ekilerek İstik · 
lal marşı sevinçle dinlendi. İkin 
cilik direğine Romanya, Üçün
cülük direğine Yugoslavya bay 
raklan çekildi. 

100 metre /inal 

Herkesi ve atletleri sinirlen
diren yine sayısız (yanlış çıkış
lardan) sonra bu iddialı müsa -
baka şöyle neticelendi: 

1 - Frangudis (Yunan) 10 
saniye 6/ 10 (yeni Balkan reko
ru) 

2 - Kovaç (Yugoslav) 10 sa 
niye 8/ 10 

3 - Raif (Türk) 10 saniye 
9/ 10 

4 - Bauer (Yugoslav) 11 sa-
nıye. 

Bu heyecanlı koşuya Bulgar
lar hariç olmak üzere beş takım 
gird;. Sonuçlar şöyledir : 

1 - Yunan takımı (Mandi -. 
kas, Y orgakoplos, Fotoplos, Mi 
sailidis) 3 dakika 28 saniye 4/10 
(Yeni Balkan rekoru) 

2 - Yugoslav takımı, 3 daki
ka 29 saniye 4/10 

3 - Romanya takunı 3 daki
ka 32 saniye 1/10 

4 -Türkiye takımı 3 dakika 
38 saniye 6/ 10 

s-Arpa.vllt tikiPı 
Bayraklar çekil'r've i>eşl!!l 

defa Yunaıı marşını dinledik 
Yüksek atlama 

En evvel ve en sonra biten 
yüksek atlamada şu neticeleri 
verdi: 

1 - Mikiç (Yugoslav) 1,75 
metre 

2 - Pulyos (Türk) 1,75 met 
re 

3 - Mohr (Yugoslav) 1,75 
metre 

4 - Paterakis (Yunan) 1,75 
metre 

5 - Pantazis Yun(an) 1,70 
metre 

6 -Cihad (Türk) 1,70 metre 
B~yrak merasimi, ikincilik 

direğinde Türk bayrağı ve Yu
goslav marşı. 

Umumi tasnii 

Dünkü müsabakalarda veri • 
len puvanlara göre Yugoslavlar 
birinci, Yunanlılar ikinci, Ro -
menler üçüncü, Türkler dördün 
cü gelmektedir. 

Bugünkü program 

Bugün müsabakalara saat 15 
te başlanacak, 200 seçme, 400 
miniah seçme, uzun atlama, 
disk atma, 200 final, 400 final 
ve Balkan bayrak yanşlan ya • 
pılacaktır. 

Sadun G. SAVCI 

Sait nutkunu okurken 
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Dünya Gazetelerine Göre Hödiseler 
BiR iNGiLiZ KiTABI 

Mussolini'nin italyası 

Habe~ imparatorunun kızı Alman maslahatgüzarı ile Türkiye 
Konsolosu arasında bir ziyafette 

"Jllüatrated London Meuoa.,dan: 
H erman Jiner adlı degerli bir ya

zıcı tarafından yazılan Mussofinin 
İtalyası namı altında çıkarılan ki· 
tap faşizm hakkında yazılan eser
lerin en iyisidir dense yeridir. 

Fasizmi anlatabilmek için yazıcı 
incelemesine İtalya hUkfımetinin 
1870 ten 1922 vıhna kadar azrettiği 
buhranlı, sık sık değişen siyasi vec
hesini, Mussolininin doğuşunu, mes
leğini, ve harpten çok yorgun ve 
bozgun bir halde çıkan İtalyada fa. 
şizm zaferini anlatarak ba hyor. 
Bunları burada uzun uzadıya anlat
mak mümkUn değildir. Fakat bazı 
enteresan parçalarını da yazmadan 
anlatmak mümkün değildir. Fakat 
bazı enteresan parçalarını da yazma
dan geçemiycceğiz. Mesela 1919 sc-

" nesine kadar Mussotini sosyalits par
tisinden rol almış bir şahsiyettir. 
(346) bin reyden ona ancak (5000) 
rey veren vardır. İş başına geçmeden 
b ir sene evveline kadar sosyalist 
kalan Mussolini İtalyanın harbe gir
meı;ine taraftarlık ettiği için sosya
list partisinden ihraç edildiği halde 
gene 1919 senesine kadar sosyalist 
prensiplere sadık kalıyor. 

Kitabın en enteresan parçasını Dr. 
Jfoer'in: "Faşizm nedir?. serlevha
sıle vazdığı 'kııımı teşltil ediyor. Ha-
1cıkaten birçok kimseler böyle bir 
suali kendi kendilerine. sormaktadır
lar. 

Faııizm nedir ve hangi fikirden. 
kaynaktan ilham alan bir idaredir? 
Hangi esaslarda hangi prensiplerde 
diğer idare şekillerinden farklıdır?. 

Bunlara Doktor Finer de vazrh bir 
cevap veremiyor; çünkü bunlara açık 
ı:evap vermek imkansızdır. Hatta 
Duce'nin kendisi de lıu hususta 
müphem cümlelerden başka bir şey
le bizi aydınlatamıyor. Maamafih 
Doktor Finer, eğer fa!izm bir din, 
b ir inanç : olarak kabul edilecek o
lursa meselenin izahı kolay oldu ğu
nu söylemektedir. Öyle bir itikat ki, 
dindarların kıskançlığını mucip ola
cak kadar derin ve köklü! 

Fasizme birinci derece hakim a
rnil. ferdin sorgusuz sualsiz devletin 
malı olmasıdır. "Her şey devtel 
icindedir. Ne insani, ne ruhani hiç
bir şey mevcut değildir ki devletin 
haricinde olabilsin veya olabildiği 
uman bir kıymet ifade etsin!,. 
Şu halde bu vaziyet nedir? diye 

ıoramaz mıyız? Buna da cevap ko
lay ;eğildir. Fakat Dr. Finer buna 
başka bir suale cevap vermekle ce
vap vermiş oluyor: "İtalya .. son o-
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kadınlar hakkında, bilha sa artistler 
için acayip dü ünceleri var. Bizleri 
n~ 7.annediyor kimbilir? Nihayet ı:ıu
rada hayatımızı kazanmak için uğra
ııyoruz. Bugün Griif şatosunda, be
reket versin, bir tek sahne cevirece
ğiz. Belki Sir Cregory şatoda değil
dir. Fakat her halde oradadır. 
Çünkü ben ne zaman oraya gitsem 
o da mutlaka geliyor. 

Brixan yan gözle benç kızı bir da
ha tetkik etti. Güzelliği hakkında 
ilk fikri şimdi daha kuvvet bulmuş
tu. f.dele'ir. yüzünde in,.ruıın merha
metini tahrik eden endişeli bir hal 
vardı. Koyu gözlerinin temizliğin
den, dütünceli bakışlarından bu Sir 
Gregory denilen adamın kızdan ne 
istediği pek ala anlaşılıyordu. 

- Tuhaf şey 1 dedi, tıpkı roman
lardaki gibi, böyle şato sahibi asilza
delerin hemen hepsi de haydut he
rifler! 

Birden mevzuu değiştirerek sor
du : 

- Ben böyle öteberi konuşur-

torite kimdedir? Devlette ! Devletin 
ne istedigini kim ifade eder? Hüku
met 1 Hükümte namına ilk ve son 
sözü kim söyler? Mussolini ! Şu hal
de devlet kimdir ? Mussolini !., 

Bununla beraber faşizmde idea
lizm olmadığını iddia etmek de Dr. 
Finer'in fikrince gene haksızlık o
lur. Ancak bu gibi inançlardan Ab
solution doğduğunu da itiraf etmek 
Hizım olduğuna da kitapta işaret 
vardır. 

.Maamafih ferdi yok farzeden, her 
şeyi birlikte, cemiyette bulan inanç
lar bir tane değildir. Kapitalizm, fa
şizm, komünizm velhasıl şu veya bu 
"izm., hep ferdi yok addederek pren
sip yürUtüyor. Halbuki saadet, sefa
let. zarar yahut kar ferde yüklenen 
bir haldir. Eninde sonunda insan bir 
fert olarak ıstırap çeker; yahut saa
det duyar. Fakat bunu faşizme an
latmak imkansızdır. Esasen Dr. Fi
ner'de böyle beyhude bir iddiaya 
girişmiyor. 

Faşizmin ikinci hakim fikri ebedi 
bir mUcadelededir. Herkes sonuna 
kadar müthiş bir mücadeleye atıla
cak, durmadan, bıkmadan, yorulma
dan çalışacak, didinecek ve bu mü
cadele harp şeklini alsa da gözünü 
kırpmıyacaktır. Du~e'nin tabirince 
emen ~ğe Harp ita na ~fık 
gibidir ... 

Bütün bunlara histeri demek mu
vafık olmaz. Ancak mücadelenin her 
hangi bir şeklini fazilet olarak kabul 
ettirmek tehlikesi her an mevcuttur. 
Şiddete, hırsa yol acabilir. Milletle
rin taliini: tarihin bi zi binlerce mi
sallerle gösterdiği gibi akıl ve man
tık değil hırs ve tamah gibi hislerin 
tayin etmesi lazımgeldiğine dair ka
naatler doğurabilir. Ayni zamanda 
birçok kimselerin zorla uyandırılan 
heyecanın devamsız ve sun'i olaca
ğını da untturur. 

Doktor Finer'e nazaran Musolini
ye karşı olan itimat sarsılmaz bir 
haldedir : Bir işaretle milyonlarca 
İtalyan "inanmağa, itaat etmeğe, 
savaşa girmeğe,, hazırdır. Çocuklar 
bile ''Mussolini her zaman için hak
lıdır .. diye inandırılıyorlar. Hattta o 
yarı Allahtır. Esasen muvaffakıyeti
ni sadece şahsiyetine m"dyundur. 

Fakat ondan sonra ne olacak? ... 
Bu sual yalnız milyonlarca İtalya
nın degil: M uf: solininin bile arasıra 
f:krini yokladığına şüphe yoktur. 
Her zaman için stable bir sistem arı
yan Mussolini bir (İdareci sınıfı) 
yaratmak için çok uğraşmaktadır. 
Doktor Finer'e bakılacak olursa, fa-

ken, canınızı sıkıyorum, değil mit 
Genç kız yilzunc baktı: 
- E.vet, ne yalan söyliyeyim, doğ

rusu bir parça öyle .. Mösyö Brixan 
ben şimdi bizim gibi "ekstra" lara 
nasip olmıyan biricik taliimi tecrübe 
"decegim. İçimde nasıl bir ko kL 
var bilmezsiniz Sonra sizin burada 
oluşunuz da. sinirimi daha ziyade 
bozdu. Fakat benim asıl korkumu 
arttıran ilk sahneyi Griff şatosunda 
çevirmektir. 

Sonra birden vücudu sarsıldı: 

- Aman, ne iğreniyorum bu adam 
dan bilseniz ne iğreniyorum. Sonra 
şato öyle korkunc bir yer ki... İçcr
sine doldurulmuş kaplanlar mı ister
siniz, duvarlarında bir alay kılıç mı? 

- Bir alay kılıç mı? 
- Ne bileyim, şark memleketle-

rinden toplanılmış kılıçlar ... İnsanın 
yalnız görünce içi titriyor. Biıtün 
duvarlar kılıç dolu .. Fakat Grego
ry bunlarla iftihar ediyor. Son gidi
şimizde Knebworth'a anlatıyordu. 
Bütün bu kılıçların hepsi de daha 
elden yeni çıkmış gibi keskin kıhç· 
larmış. İçlerinden bazıları üç yüz 
senelikmiş. Bu adam, şaşılacak biri
si.. Avucunuzun içine bir elma ko
yuyor, sonra kılıçla bir vuruıta el
mayı ikiye böliıyor. En hoşuna gi
den eğlence de. bu!.. İşte şato gö
ründü.. Brrrrr ! Şimdiden tüylerim 
ürpermege başladı. 

24 Saatte Paristen Nevyorka 
Gitmek Kabil Olacak mı ? 

Noyes Viner /urnal'm Parü. 
aytarı. havacılrk tekniğinin e.s
ki üstadı Lui Bleriyo ile hava 
cılığın atisi hakkında uzun bir 
görüşmede bulunmuştur. 

Bleriyonun uçakların ıleride 
alacakları şekiller hakkındaki 
düşüncelerini aşağıya alıyoru~: 

"- On yıl sonra, Avrupa kı
tasile Amerika arasında posta 
ve yolcu uçaklarının muntazam 
seferler yapacaklarına ~ani im. 

Üç yüz kilometreden daha 
hızla uçulamıyacağı söyleni -
yordu. Halbuki bu tempo çok
tan aşılmıştır. Bugün artık 
15.000 metre yükseklikte saatte 
2000 kilemetro hızla ucabilecek 
Stratosfer uçakları yapılmağa 
başlanmıştır. Bildiğimiz alel
ade uçaklarla bile bugün hav -
salanın alamıyacağı ölçüde hız 
elde edilmiştir. Amerikalı uç
man Böring on beş ton ağırlı
ğında bir uçakla üç bin kilo
metrelik bir mesafe üzerinde 
vasati olarak 400 kilometre hız 
la uçabilmiştir. Delmote ile 
Angelo bu rekoru da kırdılar. 
Angelo yedi yüz kilometro hız · 
la uçtu. 

Bleriyo, gülerek "acele etmi
yelim !,, dedi ve sözüne devam 
etti: 
"- Sürat rekorlarının ço

ğalacağına şüphe yoktur. Fa
kat bu rekorların da bir sınırı 

vardır. Bu sınırda, gereçin da
yanıklığı meselesidir. Nomal 
hava seferi, yani iki nokta a
rasında her gün yapılacak olan 
güvenlikli ve tehlikesiz hava 
seferinin hızı, gereç dayanıklı
ğının imkan verdiği nisbetten 
fazla olmamalıdır. Halbuki ya
pılan bütün hava rekorlarında, 
gerec hts dü~ünülmüxor. Bu 
gibi 'rekorlar gereçc öyle für 
yükleniyorlar ki, sonunda, uç
manın canına maloluyorlar. 

Her şeyden önce yüksek 
sür'at, iki mesele ortaya çıka
rıyor: Bunun birisi, motörün 
yaptığı sarsıntı yüzünden uça
ğın fazla bir dayanıklığa lü
zum göstermesi, ikincisi de ha
va tazyiki meselesidir. 

şizm, Leninin kurduğu gibi bir sis
tem değildir. Çünkü fatizmde vuzuh 
yoktur. Buna da sebep Mussolininin 
kurduğu rejimde §Bhsi teıebbüs için 
yer verilmesidir. Bu şartlar altında 
da idareci sınıf mı nyetişmesine im
kan yoktur. 

Kitııbın sonlarına doğru I?r. Finer 
faşizmi diktatörlük safhasında ince-
liyor ve diyor ki : "Faıist sistemi bir 
dehaya bağlıdır. Onun ortadan kalk
maıile faıizm de ölecektir . ., 

Bütün iıaretlerin buunu göııterdi
ğini inkir etmek hatadır. Fakat son 
on sene zarfında Avrupanın kısa ta
rihi idare sistemleri hakkındaki bii
tiin esaılı zannolunan fikirleri o ka
dar alt üst etmiştir ki, insan bunda 
da yanılmak ihtimallerini ister iste
mez hesaba katıyor. 

Dr. Finer kitabında faşizmin, ken-

Griff şatosu, Victoria devri mi
marlarının planlarını çizmekten pek 
hoşlandıkları korkunç ptolardan 
biriydi. 

Sol cenaha konmu" iri bir kule, 
tam bir muvazeneııizİik manzarasıy
dı . Görünürde yeşillik olmaması da 
bu manzaraya ayrı bir ka&avet veri
vordu. 
• Brixan: 

- Burası satoya değil. kışlaya 
benziyor, dedi. 

Kanapeli araba parmaklığı geçtik
ten sonra durdu. Demek ki bahsedi
len bahçeler şatonun arka tarr, ·da 
idi. 

Brixan arabadan indi, projektör
lerin, makinelerin indirilmesine ne
zaret eden Knebvorth'un yanına &it
ti. Arabanın arkasına günün ıtıiını 
daha ziyade kuvvetlendirmek için 
bir dinamo koydular. 

Knebworth: 

- Ah, siz misiniz? Fakat rica e
derim, beni metgul etmeyiniz, çün
kü bu sabah o. 'e göz yıldırıcı itim 
var ki .. 

- Pek ala, pek ita, ben yalnız 
sizden bir şey istemeğe gelmiıtim, 
beni de bir "ekstra.. gibi trupa alı
nız. 

İhtiyar kaılarını çattı, şüpheli 
şüpheli sordu: 

- Bu fikir de nereden aklınıza 
eldi? dedi. ne yapmak istiyorsu-

U ç u ş ta k i sür'at bellibaşlı 
bir hızı bulunca, nasıl ki, hızlı 
ve kuvvetli bir temasta su buz 
gibi katılaşırsa, hava da taş 
gibi sert kesilir. Bunun nasıl 
bir şey olduğunu, suya atlayan 
ve kötü bir atlayış yapmış olan 
herkes bilir. 

Sür'at saatte 400 kilomet -
reyi geçince, pervane ve kanat
ların yükü de üsnomal bir de
receyi bulur. 

Hava, uçağın hele en nazik 
yerlerini çok sert darbeler ha
linde kamçılamağa başlar. 
Sür'ati keseceği için, uçaklar, 
büy~k hacimde yapılamazlar. 
Elastikiyetli yapılabilirler am
ma, bu da, genel dayanıklık 
üzerinde etki yapar. Bu duru
ma göre, ne biri ve ne de öbü
rü, pratik olarak bir işe yara
mamaktadır . 

Bana kalırsa, bu meselede 
biricik çare, kanatların bugün
kü büyüklüklerini küçültmek 
veya büsbütün kaldırmaktır. 
Benim hesabıma göre, altı yüz 
kilometre hızla bir uçuşta ka -
natlara hiç lüzum yoktur. Ka
natlar çrkarılmca geriye perva
ne, pilotun kabinesi ve yolcu 
yahut ta yük hücresi kalıyor. 
Uçak upuzun bir biçime giriyor 
günün birinde uçan bir oka dö
nec..ektir. 

- Stratosfer uçağının kulla-
nılabileceğini sanıyor musu-
nuz? 

- Hayır! Bu uçakta en ö
nemli olan şey, kabineyi hava 
sızmaz bir hale sokmaktır. Hal
buki, kabinenin her hangi bir 
yerinden hava sızması çok ko
laydır. Böyle olunca da felaket 
sonsuz bir ölçüyü bulabilir. 
Bundan başka motörün devir 
sayısının ç_oklu2u üzündcn 
ç1kacak sarsmtJ, uçağın göv
desindeki malzemesini kolay • 
ca çatlatabilir. Buna bir de ge
rek içten, gerekse dıştan gele
cek hava tazyikini katmak la
zımdır. En uf ?k bir çatlak hüc
reyi patlatabilir. Bundan dola
yı sür'at meselesi malzemenin 
dayanıklığı sınırında kalmak 
zorundadır. ,, 

dine mahsus müeHeııeleri, ekonomi
si. teşkilatı ve metodları olmadığını 
da iddia etmektedir. Kitabın faşizm 
hakkındaki inr.elemelerin en derini 
olduğuna şüphe yoktur. 

Nüzhat AB0AS 

Amerikadan lıtvanyaya 

Nev-york, 21 A.A. - Litvan
ya 'h ana ve babadan Amerika
da doğma uçman Feliks Vait -
kus, Ternöv İrlanda, İngiltere, 
Danimarka, Baltık denizi ve 
Memel yolu ile, Litvanya'ya ka 
dar yalnız başma uçuş yapmak 
üzere, bu sabah saat 6,45 de 
Long İsland'dan havalanmış -
tır. 

nuz? 
- Mühim bir sebebi olmasaydı, 

sizden böyle bir şey istemezdim. 
Kimseyi rahatsız etmiyeceğimi va
detmi~tim. vadimi tutacağım· 

Knebworth çenesini kaşıdı: 
- Pek ala, dedi, belki bize de 

bir faydanız dokunur. 
Trupun içinde saçları iyice po

madalanı'QIŞ ve geriye doğru taran
mış uzun boylu genç bir artist daha 
vardı. Güzel, yakışıklı bir delikanlı .. 
Yolda gelirken Adele'in soluna otur
muıtu ve ağzını açıp tek bir kelime 
ıöylememi11ti. 

Brixan 'ın arzusu kabul edildikten 
sonra, bu delikanlı ihtiyar direktöre 
yaklaştı, iki eli cebinde, vaziyet ala
rak sordu: 

- Knebworth, bu herif de kin,•ir 
Allah atkına? 

- Hanıi herif? Ha, Brixan'ı mı 
soruyorsun? O da "ekstra,. lardan .• 
Yeni "ekstra,, .. 

- Yaa 1 O da "ekstra., mı? Fakat 
bu ekıtralar kendilerini artistlerle 
bir sayıyorlar da, in1anın sinirine 
dokunuyorlar. Ya bu Adele? Size 
şimdiden söyliyeyim ki, filmi berbat 
edecek, göreceksiniz. 

Knebworth'un cam sıkıldı: 
- Bana bakınız Conolly, dedi, 

sanki ben sizin gösterdiğiniz san'ata 
o kadar meftun muyum zannediyor
sunuz? Hatta bir "ekstra .. icin rlahi 

BUDAPEŞTE KONGRESiNDE 

istanbul- Londra Yolu 

Macar hükumetinin _çağırrsı ı geçirilmemesi, yolun uzun fakat 
üzerine İngiltere, Belçıka, Al- üç kilometreden daha uzun ol -
manya ve Avusturya delegele- mıyan müstakim parçalarla tes 
ri, otomobil kulüplerinin baş- kili, düz arazide 500 m., dalgalı 
kanları ve Turing klüpler u- arazide 300 m., dağlık yerlerde 
luslararası birliğinin A. İ. T. 100 m.den büyük kuturlar yapıl· 
genel sekreteri ve daha birçok maması tulani maktalarda me -
kimseler eylülün 9 uncu günü yillerin % 5 den fazla olmama
Macaristamn Avusturya sım - sı, karşılıklı inip çıkmalarda bir
nna geldiler. leşme parçalarının yapılması 

Buraya gelen konukları Ma- tavsiye edilmektedir. Bu bakım. 
car hükumeti adına yönetker- dan yolun Macaristan kısmı çok 
lerden tecim bakanlığı memle- güzel bir örnek teşkil etmekte
ket yolları şubesi direktörü dir .. Çünkü tecim bakanlığınm 
Benke İstvan karşıladı. Ve çıkardığı tulani maktaa göre 
kendilerine İngilizce hoş geldi- yalnız Vörösvar tepesine isabet 
niz dedi. eden kısmında % 5 meyil var • 

Hudutta Macar turnig klü- dır. Diğer kısımlar daha hafif 
bünün, otomobil hudut istas- meyillerle yapılmıştır. 
yonunun açılış resmini yaptı - Gene bu raporda arazi makta 
lar ~u. istasy_on ~imar Quittner larda en az olarak 6,40 m. şose 
Ervının proJelerıle Macar us • kısmı ve 1,0-1,5 m. lik iki taraf
lubun?a yapılmıştır • ve mümkün olduğu kadar kap-

Bu ıstasyondan maksat hudu lamalı banketler gözönüne alın 
du geçen makinah taşın araçla ması: arzani meyillerin kabil ol 
rının gümrük ve pasaport mua- duö-u kadar% 2 yi gecmemesi 
yenesi için vaki olan mecburi ve 

0
500 m. den kücük ~ kuturlu 

dinl_en:11eleri esnasınd~ yolcula küuplarda da 50-60 Km. sürat
rın 1st1rahatlarım temm etmek- le ilerlenebilmesi için iazını 
tir. gelen genişletmeler ve ctıs ke-

Ac!j t9r nin4 n;Ş,Q~a~r~.. nar yültıiclttnelc in yaı;mınası :ıa 
ram mucibınce yolcular otomo- zım olan yerlerde bisiklet yol • 
billerle Budapeşte'ye doğru yol lan ve bordurlu yaya yolları ya-
larına devam ettiler. pılması zikredilmiştir. 

Eylülün 10 uncu günü öğle - Köprülerde geleceğin geli -
den önce parlamento delegesi şimleri dü&ünülerek 25-30 ton· 
kurullar salonunda Macar te - luk dayanma ve yeter genişlik 
cim ve muvasala bakanı ·ve Lon gözönünde tutulması yazılmış· 
dra - İstanbul yolu kongresi baş 

t tır. 
kam Winchkler stvan kongre-

. t M h""kA t' d Raportör takririnde. arsıulu-
yı aç ı ve acar u wne ı a ı-

sal yolun ayrımını ve karsılığı 
na yabancı memleketler dele • nı her tarafta bulacaklarını Ü· 
gelerini selamladı. l ·· 

İsimleri sıralanan zatlar kon- mit ettiğini bildirmiş ve yo uze 
rinde tasının en kısa zamanda 

grenin başkanlıklarına seçildi- başhyabilmesini temenni twniş 
ler. 

Öğleden sonraki görüşü celse 
sinde fenni danışman Benke 
İstvan'nın başkanlığı altında 
arsıulusal yolun fenni meselclc 
rj ile uğraşıldı. 

Başkanlık fen yönetkeri ve 
hükumet yapı kurulu üyesin • 
den Elischer Pauı. kongre ra -
pörtörü olarak fransızca ve de
ğerli bir takrir takdim etti. 

Bu takdirde yol uğrağı tayi
ninde en kısa bağlanmanın göz 
önünde tutulması, kabil olduğu 
kadar küçük köy ve kentlerden 

olaa böyle bir tahminde bulunmanı· 
za müsaade etmiyorum. 

- Fakat benim şimdiye kadar hiç 
bir ekstra ile sahne çevirmediğimi 
biliyorsunuz. 

Bir taraftan tertibatla meşgul o
lan Knebworth: 

- Öyleyse yalnız kalırsınız azi
zim, dedi. 

Saçı pomadalı jön prömye: 
- Bak Stella'yı anlarım, dedi, 

köküne kadar artist! 
Knebworth doğruldu: 
- Rica ederim, çektliniz, dedi, 

ben sizden ne zaman akıl danıımak 
lazımsa gelir danışırım. Şimdi bura
da fazla kalabalık etmeyin. 

Conolly omuzlarını silkerek uzak
lagtı. Bu halile de eğer film muvaf
fak olmaz, bozuk çıkarsa hiçbir mea
uliyet kabul etmiyeceğini söylemek 
istiyordu. 

Trup ıeldiği zaman, Sir Gregory 
Pen ıatoıunun büyük kapııı önünde 
göründü. Tıknaz bir adamdı. Bomeo 
güneşi ile bol bir ittiha yüzUne kır· 
mızı ile karıgık eamer bir renk .,,·ermiı 
ti. Buruşuk çizgileri bilhassa gözleri
nin ucunda daha ziyadt toplanmıştı. 

Aktörlerin yanına doğru gelirken, 
Brixan adamı iyiden iyiye tetkik etti. 
Sir Gregory'nin Uzerinde kırmızı ren
gi bol geniş kareli bir golf elbisesi 
vardı. Başındaki kasketi de gözlerine 
kadar eğmisti. Dişlerinin arasındaki 

tir. 
İngiliz hükumeti delegesi 

Miralay C. Cook raportörün 
özen ile hazırlanan takrıri için 
takdirlerini bildirdi ve önerge -
nin her noktasında mütabakau 
nı bildirdi ve ilave olarak ulus
lararası yolun yapılmasile taşı
nın artmal;ından dolayı olacak 
fazla kullanmayı da hesaba al· 
mak gerıekliğini söyledi. 

Kongre eylüllın 11 inde tek
rar toplandı ve görüşmelere de
vam etmektedir. 

püro sigarasını çekerek elini uzattı: 
- Bonjur Knebworth 1 
- Bonjur Sir Gregory 1 Biraz ge; 

kaldık, affinizi rica ederi2'. 
- Canım, ne zararı var? Ben daha 

erken geleceğinizi zannediyordum. 
Benim piliç te beraber geldi ya? .. 

- Sizin piliç mi Stella'yı mı ısöytU 
yorsunuz? Hayır, gelmedi. 

- Yok canım, Stclla değıll Sizde 
küçük bir esmer var. Neyse aldırı§ 
etmeyin, ben latife ettim. 

Knebvorth. bu piliç "ekgtra" )arın
dan acaba hangisi olabilir diye ~öyle 
bir dütündü. Bu sırrı öğrenmekte de 
ıecikmedi. Şato sahibi, rolUnU iyice 
ezberlemeğe dalmıı olan, Adele'in ya 
nına yaklaşmıştı. 

Kasketini alnının üstünden bir aan• 
timetre kaldırarak : 

- Bonjur küçUk kız 1 dedi. 
Adele so&uk bir tavırla cevap ver• 

di : 
- Bonjur Sir Gregory 1 
- Amma, vadinizi tutmadınız. 

Ah, siz kadınlar yok musunuz, hepi· 
niz böylesinizdir. 

Genç kız: 
- Ben size bir vaitte bulunduğu· 

mu hatırlamıyorum, dedi, beni yeme· 
ğe çağırmışsınız, ben de ~elemiycce· 
ğimi söylemi~tim . 

f Ark:ıc;ı v~r1 
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FAYDALI 
BiLGiLER 

HiKAYE Sevda Afişleri ~ 

Nlzamettin NAZiF 

BUGÜNKÜ 
PROGRAM 

latanbul 
12.30: Hafif muaiki ve danı mutikiai. 

18,30: Dam muıikili. 19.30: Bethofen IO-

U Batır han da Boris Saltikof da Hatuna On Adım ~J!;~~r:=:~~~~:.:t~ Son haberler • Bonalar. 22: Opera -

Yak/aşınca Birer Dizleri Yerde Başlc_ırını Eğdiler,, p,.,..... aukre, 
Bunları biribirind. en b'-r a • • .,. 12: Koro konıeri. 12.30: Sözler. 12.45 

66
,.. _ _ Radyo orkestra1L 13.40: SPor.- Plik. • 

<ınn aralıkla ve üçer üçer dizil- Duymntar. 14.30: Plik. 11: Köylü ya11-. Ç mı. 18: Radyo orke1truL 19: Du:rmnJar. 
mış ıvaş yayalan takip ediyor .9.15: Konıerin ıürefi. 20: Sözler. 20.20: 
du. Papaklannı yanlamasına Plak. 21.15: Şarkılar (Radyo orkeatraai-

giymişler ve yan sıy--'- kılıçla- le) 21.50: SPor. 22: Konıerin aürefi. 22. ı-. 30: Duywnlar. 22.45: Serenad ve hafif 
nnın kaıbzalanru sıkarak mun - havalar. 23.15: Pllk. 
tazam adımlarla yürüyorlardı. Yartova 

18: Dana mil.lifi • Stisler. 19: LemberJ
den röle. 20: Rekl1mlar. 20.30: Dana 
pllldarı - Sösler. 21: Senfonik koaaer. 
21.45: Sözler. 21.50: Du1UJD}ar. 22: Lem
berc'den röle. 22.30: Sözler. 22.45: Da-
1UJD}ar. 23: Danı milzifi, 24.05: Pllk. 

Daha arkada bir Nogay atlı 
müfrezesi daha geldi, sonra çift 
tokmakla davul çalan yirmi ki
ti geçti. 

Nihayet Saltikof belirdi. 
Onu kır atlara binmiş yinni 

ldşilik bir Kazan müfrezesinin 
ortasına koymuşlardı ve yaya 
yürütüyorlardı. 

Moskof generali gayet tabii 
bm yürüyüş~ ilerliyordu. Borie 
aanki bir Kinyaz değilmiş, bil -
yük bir orduyµ mahvettiren de
iilmiş, ve hatta esir olmamış 
mış g~bi bir rahatlık ve likaydi 
içinde idi. 

Halk ona hakaret etmek için 
çırpınıyordu. Fakat en küstah 
olaıılan bile Nogay'lar sindir -
mişlerdi. Bunlann hiç şakası 
~·oktu. Mızrağı çevirdiler mi öl 
düresiye yerleştiriyorlardı • 

Kuşoğlam Baytuğanzn adamları yakalamıştı 

!izlerde birer tunç heykel hare
~tsizliğile dimdik duran N o • 
gay atlılan arasından geçip te 
büyük merasim salonuna soku
huıca bir an şaşalar gibi oldu. 

Öyle bir debdebe vardı ki, sa
londa Saltikof ta ayni şaşa~yı
şa u!radı. 

Hatun şehrin bütün güzel ve 
kibar kadınlarını saraya çağır
mıştı. Hepsi en güzel elbisele
rini giymiş olan bu kadınların 
göğüslerinde, kollarında ve el
lerinde aşağı yukarı bir hazine 
değerinde mücevherler görülü

veya atalarının giyinişlerile ta
ban tabana zıt bir sad~lik göze 
çarpıyordu. Yalnız bunlann 
gençleri de ihtiyarlan da belle
rine fevkalade kıymetli kılıçlar 
takmışlardı. 

Sağ taraftaki dizide bulunan
lar hep kara papaklar, sol dizi
lerde bulunanlarsa ak papaklar 
giymişlerdi. 

Belgrat 
19.30: Hafif mil.ıik. 20: Pllk. 20.15: 

konferan1. 20.30: uıu..ı procram. 21: 
Uluul Sırb prkdarı ve Popüler dans
lar. 23: Du~ar. 23.20: Radyo orkes
trHL 24: Dam p1lldan. 

Laypzlg 
18: Kar1'ılr yaymı. 19: Skeç • Sözler 

20: Mil.ıikli piyes. 20.30: Popüler ya~ 
20.50: SPor. 21: Hambars'dan röle. 23: 
Duyumlar, IPor. 23.30: Dana mil.ıiji. 

Budapefte 
18: Çek • Macar fudbol maçmm ikinci 

yar11mı röle. 19: Piyano ile p.rkL 19 30· 
Radyo piyaııcoıu. 2Q.35: Taracato ref~ka: 
tile piyano. 21.30: OrkestrL 23: Du:rmn
lar, ıPor. 23.30: Caz. 24.15: Çin&ene mii
~i.ji. 

Prag 
19: Almanca }'a)'Dll. 20: Du:ramlar. 20. 

05: Plik. 20,05: Hafif müzik. 21,15: Söz
ler. 21.30: Kabare ya)'llDL 22: Sözler. 
22.15: Popüler orkestra komeri. 23.15: 
Du1UJD}ar. 23.35: Plü. 23.'°: Du:rmnlar. 
23.45: Cu orkettruL 

Moskova 
11.30: Kızd ordu için prkdar. 19.15: 

Sol~a~ konıeri. 22: Almanca yaymı. 23.05: 
Inıilizce. 24: Almanc.•. 

Hamburg 
19: Bando muıka. 20.50: Sösler. 20.30 

SPor. 21: (Yaza veda) havalan. 23: Du
yumlar, 23.30: Sözler, 23.40: Dam milzi
fi. 

Hayri bana sordu: 
- Sen bizim tabellcı Saimin mek· 

tuplannı ıördiln mU? 
- Hayır 1 dediın. 
- Görülecek ıeydir azizim. En 

küçUiünün boyu ne kadar biliyor mu
ıun? 

Hayri. bizim yazıhanenin duva • 
nndaki büyük Anadolu baritamu 
ıöstererek : 

- Nah, dedi, en küçüğü bu bari
tıanın iki miali kadar 1 

Doğru söyleyip söylemediğini an· 
lamak için septik bir hayretle yüzü
ne bakıyordum. Hayri ıWerek ye -
min etti: 

- Vallahi azizim, dedi, ciddi söy
liyorum, git evine de gör ... Atk mek
tuplarım., diyerek aenin önüne koca 
bir bavul getirir. İçinden duvar ilin
lan kadar büyük kağıtlar çıkarır, o
danın ortaamda tere serer, her biri 
ıu kapının yanaı kadar harflerle ya
zılımt cümleler: "Dün ıece aizi rü • 
yamda ıördüm... yahut "Siz bir au 
periaiainiı t., "Sisi kendimden çok ae
viyorum., yatın 3 te parkta bulup· 
hm . ., ıibi üçer dörder kelimeden iba
ret, yatak çaıpfı kadar mektuplar. 

- Tuhaf ıey t Dediın, neden bu? 
Tabelicıbktan gelme bir itiyat mı? 

- Onun tesiri yok değil. Fakat 
daha ziyade bir zaruret, bir mecbu
riyet. Hikiye çok bottur. Bak anla
tayım. Biliyonun ki, Saim evvelki 
ıene mf bir kaynana dmltıaı yüzün· 

Hatta bütün likaydisine rağ
men bu sükut Saltiıkof'un bile 
dikkat nazannı çekti. Belliydi 
ki, o kendisini Moskof kasaıba
lanna esir giden bir Türk ha -
nına yapılan hakaretlere göre 
ayar etmiı bulunuyordu. ~ 

Daha arkada Batır Han g i
yordu. Yağız bir ata binmi o -
lan muzaffer kumandanda 
böyle debdebeli bir alay hazır -

yordu. 
İleri plen ailel!l]n Qdınla-

Batır zaptedemediği bir heye 
canla bunların arasıooan geçer
ken hepsinin gözlerinde kendi
sine karr.ı duyulan bir dostlu -
ğun bir muhabbetin, hatta bir 
minnettarlığın izlerini gördü. MDnlh den karıamdan aynldı. Bir aene ka-

19.4Gt o.-. 19: :BflenceH llol\ıer. 20. dar, Ş~ade ~linin arka11nda'? 
40: '"'· ~l; Şoijftlet tarafmduı prJu. , ~ew evınde bekar ya§ıyordu. Karısı-

··-.............. b~ f 
kalidelik görUlmiyordu. Yatmz 
o gülümsiyordu. 

Bazdan ona doğru ellerini u
%atarak; 

- Yaşa! Yaşa! 
Diye bağnpnak istediler. La 

kin Nogaylar aldı:klan emri yan 
lış mı tefsir ediyorlardı ne ••• Ka 
ean kumandanını alkışbyanla -
~ı da demal alapğı edivermiş -
lerdi. 

Batın yine yağız atlara bin -
miş bir süvari kafilesi takip et
ti. Sonra yine bir yaya Cıvaı bö 
lüğü alayı kapadı. 

Böyle bir zafer dönüşünü, bir 
muzaffer kumandanın böyle bir 
aeasizlikle kendi ıehrine giriıi
ni tarih kaydetmez sanırız. 
Manuş Bırdmın kargalan ter 

biye ettiği dükkinm önüne ula
şınca dört atlıdan mürekkep bir 
heyet dolu dizgin Batıra yak -
laştı. Bunlarm başında olanı 
kamutan tanıyordu her halde ki 
omın yaptığı bir işaret üzerine 
derhal hayvannu onun göster -
diği istikamete 11ürdü. Kulak 
kulağa kısa bir IDllbavere cere
yan etti. 

Alay durmU§tu. Etraftakiler, 
Batırın bir an hayretle du -
rakladığmı sezdiler. Sonra onun 
fU emri verdiğini işidenler oldu: 

- Boris Saltikof'a bir at ve
riniz. Yirmi atlı bizimle gelsin. 
Alay söylediğim yere gidecek
tir. 

Kır atlı bir genç hemen yere 
atbyarak bineğini generale tak
diın etti. Bu sefer de hayret et
mek sırası Saltikof'a gelmişti. 
Ayağını özengiye uzatması için 
epey uzun bir tereddüdü oldu. 
Fakat genç, büyük bir nezaket
le özengiyi de tutunca çevik bir 
%Iplayışla eğere yerleıti. 

Halk Batırın ona doğru gü -
lüm8iyerek elini salladığım gör 
diller ve bir dakika sonra galip
le mağlO~ sokakta biribirine te 
sadüf etmiı ikıi arkadaş gibi yan 
yana at sürerek dört atlınm git 
tikleri tarafa saptılar. 

Yirmi atlı kendilerini takip 
etti • 

Süyün Bike Saltikof'la Batı
n kabul etmek için epey hazır
lanmışa benziyordu. Batır, deh-

~.,'lKia \l~~ 
ge~ kızlan da tahtm önünde 
yerde bağdaş kurmuşlardı. 

Salonun kapISından tahtın 
beş adım ötesine kadar ise har
be gidemiyecek kadar ihtiyar 
ve harbe gidemiyecek derecede 
genç olan Kazan asilzadeleri i
ki keçeli dizilmişlerdi. 

Bunların giyinişlerinde ise 
kadmlanmn, kız kardeşlerinin 

______ .__. ........ .... 
BORSA 

21 EYLOL Cumartesi 

PARALAR 

Sterlin 
Dolar 
20 Franııs fruısı 
20 Liret 
20 Belçika fraqı 
20 Drahmi 
20 tavlcN &. 
Florin 
20 Çek Karon 
Avutarıa tiliDS 
llark 
Zloti 
Penso 
20 Lq 
Left 
20 Dinar 
Yea 
tnec Karoa 
Altua 
Mecidiye 
Banknot 

616-
123.-
165-
111.-•1-
23.-

116.
IO.-
94.-
22-
31.-
23./-
23.-
14-
23.-
52.-
14.
so.-

150.-
52,50 

233-

ÇEKLER 

Pariı berine 
lnsilia liruı 
Dolar 
Liret 
Belıa 
CeneYre 
Leva 
Florin 
Çekoslovak lnuoıua 
Avutuı7& 
Peseta 
llark 
Zloti 
Peap 
ı.., 

Dinu 
v .. 
~.:,..Q 

ESHAM 
lı Babai MI-
.. .. N. 
n n H. 

Anadolu % eo 
.. " 100 Sirketiha7ri,.. 

Tramvay 
Bomonti • Nektar 
Terko• 
ReJi 

latll 

620.-
126.-
111.-
112.-
12.-
24.-

820.-
11.-·-23.-
40.-
24.-
24.50 
15.-
24.-
56.-
35.
sı.-

952.-
53.-

235.-

ltaPQJI 

12.06 
620.-
0,79,25 
9.72.19 
4,71.-
2,44,50 

63,69,50 
1,17,50 

19,21,12 
4,20,25 
5.I0.25 
1,97,30 
4.21.-4 
4 51.40 

IS.77.55 
S4.tus 

2.71.SO 
10.91 

S.13.12 

93.-
9.65 
9,70 

23,IO 
40.
ıs.-
23,50 
7.25 

15,25 
2.25 

Maamafih hicbirinden en u .;.; 
lak - Aakc:lir MU .çdiita&mlftı:: 
Nitekim az sonra Saltikof da 
aralarından geçerken yine bu 
gözlerde birer hiddet ve kin şe
r~r~si parladı Lik~n, yine hiç 
blnnden en uf aık b1r nefret sesi 
dahi çrkmadı. 

Batır da Saltikof'ta Hatuna 
on adım yaklaşınca birer dizle
rini yere koyarak baş eğdiler. 

[Arkam var] 

ıar. as: J>Qamlar. 2S.IO: l>aa lldlsiiö. le alikayı tamamen kesti. Onun ne -
Berlln rede oturdujunu. kiminle dOfilp 

19.45: SPor da711mlarL 20: Şen müzik. ~l~pm bile bilmiyo~du. Çok aev-
20.40: SPor. 21: Radyo orke1tra1L 23: cliğı halde onu unutmaga çahıtı. Ye-
Du1111Dlar. 23.30: Dam müziii. niıini anyordu. Bulmakta güçlük 

O çekmez. Bak nuı1: Bir gün evinin 
N O B E T Ç • taraçaama çıkar, epeyce uzakta, bat· 
E C Z A N E L E R ka bir taraçada çamapr asan aan el

biıeli, endamlı bir kız ıörUr. Serde 
biraz reıaamhk da olduiu için Saim 
kadınların vücutça biçimli olmalanru 
çok arardı. Eski kanamm da beline 

Bu ırece nöbetçi eczaneler tanlardD' : 
Bahçekapıda Salih Necati - Fenerde 

HUumettin - Ankara cadcL Etref _. Ba
:vantta Cemil - KücUkN.icl& 'Y\wsi 
- Yenikapıda Sarım - -~e 

1 Fıaad - Kadılrö)'Üllde Biiydk - Yelde
tirmeninde Oçler - Sebsaclelıqında O-l Bulmacamız 1 k:~J~ lierk'!ımtyada.::::-R..a &_:_ 

HAK YERLERi 

Sonposta aleyhine 
Ac;llan dav• 

_ ____ , _______ ... _ Sehremininde Nuım - Hulr67de Yeni 

Türkiye - Ka11111patada Yeni Twan -
Büribdada llehmed - H~cle Ta
naı - Galatada Doln:ı7olda llerkes -
Tünelde Matkoviç - latildll caddesinde 
Kenıal Rebul - Şitlide Allm - B7iipte 
Hikmet eczaııeleri. 

ı 

SOLDAN SACA VE YUKARDAN 
ASACı ı 

1 - Karavana 1 ad 2. 
2-Aramalr 6. ka 2. 
3-Raf 3. Rakı 4. Em 2. 
4 - Am 2. Salalı: 5. 
5-Var 3. A7 2. Mi 2. 
6 - Anıya 6. Alem 4. 
7-Ka 2. Leke 4. 
8-Akd 4. Al 2. 
9-Leb 3. Ne 2. 

10-Elanek 5. Ne 2. 
11 - Dam 3. lmece 5. 
DUnkU Bulmacamızın halli 

SOLDAN SACA VE YUKARDAN 
ASACI ı 

1 - Hulı delil 5. Vakti bildirir 4. 
2 - Ced 3. Kauçuk 6. 
3 - Müaade 4. Popa 3. 
5 - Öktirin yavnııa 4. 
6-Etki bir arada çefidi 6. Trabaon 3. 
7 -Sart edatı 2. Küçük Aaya 7. 
1-Sir 5. llesbeb 5. 
t-Benir 2. Bllricet oda 5. 

10-Bir hece 2. Klnllaı 2. Alaçm kola S. 
11 - Rabıt edatı 2. Kıaa c1eiil 4. Nota 2. 

Allan Çillleato 
Merbs Banlra11 ~ 
Oaman1ı Baakaaı 22.-
Telefon 10-
tttlbat Defirmenclllk T. A. 8. 7,75 
Sark Detirmenleri o 7S 
Sark llerbs Bc:saıa.ı ' 4,10 

iSTiKRAZLAR 
Türk Borca 1 

.. .. il 
" .. 117 Erpnl 

latikruı ıtamn 

24,90 
22,90 
23.20 
9)-
95.-

• DAVETLER 

MUt SiKi SANATKARLARI KONGRESi 
ıtanbal Muıiki Sanatklrları Cenü,... 

tinden : 
Cenüyetimisin Senelik Konırni 23 Ey

Ull 1935 puartni ıünil uat 14 te Ce· 
~iyet binaımda' )'apdacaimdan kQıt1ı 
üyelerin ıelmeleri rica olunur. 

• L 1 M AN 
HAREKETLERi 

Bqiln Hmen1111nm lidecek ftllllllar: 
Saat 

9.- Ta:nar lladaıa1Qa 
9.- Ayten lsmite 

10.- Çanakkale llenbıe 
20.-Brnnun Karadeaise 

• Bq6n limanmma ıelecek vaparlar : 

• 

Saat -12.-
16,15 

Kocaeli lmrozclan 
Giiael Bandırma hmitten. 

SiNEMALAR 
TiYATROLAR 

• Tepeba'ı Belediye bahçesinde her 
hafta PerıemJ>e, Cuma, Cumarte
si. Puar akpm1ın Alt 22 de 
Şehir Tiyatrotu Artitderinden 
Hazım tarafından " Kara16s • 
oynatılac:aktır. 

• lpelıı İaPD70I Duakl 
• Ydm ı Yqamak 11ti1oru. a. fahl· 

ıe miJim1 
• AUruu 1 Marktes - 118111,711ar lltl

sesi. 
e Yılda : Dede. 
• Alrt ı Dmekcl ICa4Da - Petrol lla

harebeal. 
• OllriWu Hate ı Yavnım. 
e MilU ı Bitmenüı Senfoni - Milyon 

avcılan "'Türkçe ... 
• S&merı Daktilonun atkı. 
• Melekı Her teY senin için 
• lara:rı iman kaçakçdan 

Afyon MaMif MUdilrlUiU ile Em
niyet Direktörlüitı tarafından Son 
Potıta ıueteainde çıkan Afyon mual· 
limlcrine ait bir yazıdan dolayı bu ga
zete aleyhinde bir dava açı1mqtı. Da
vaya, Afyonda blialacağı için, Son 
Posta mesul müdürü Tabirle imtiyaz 
sahibi Remzinin dün biri"lci ceza mab 
kemeainde istinabe ıuretile ifadderi 
ahnarak Afyona gönderilmittir. 

• Hukukun felıef esi, zan ve fllp
heye dayanır mı?'' B: · ğı altında y.c.z 
dıjı bir yazıdan dolayı. Cümuriyet 
pseteaile bu pzetcı in yancılarm
dan Sabiha Zekeriya ' eybinde açı
lan dava, dün Uçüncil Caıada netice· 
lendirilmittir. Mahkeme, yazılan ya
zıyı uzun uzadıya iı ' Jilrten sonra. 
bunun heıhan&i bir mahkeme karan· 
ru tenkit mahiyetinde olmadılt neti· 
ceaine varmq .e ıuçlu Sabiha Zekeri
ya ile Cümhuriyet mes'ı11 müdürü
nün beraetine ı.rar vermiftir. 

• Muhtelit Türk • Fraıw.1 mahke· 
mesi bu ay sonunda itini bitiriyor. 
Mahkemede bet dotya kabmftır· Bu 
beı dava da neticelendikten sonra 
mahkeme dağıtacaktır. Muhtelit mab 
kemelerin itpl ettili bina da,bu ay 
aonundln itibaren belediyeye geçe
cektir. 

• Dtin Dokusuncu lbtiaaı bakye
rinde Halil. lıf u..olini Ahmet. Oaep, 
Jiray, Ropen. Kbmı ve Ahmet adla
rında yedi eroin aatıcramm durupnuı 
yapılmqtır. Suçlulardan biri komi .. 
yoncu, biri kuyumcu. dileri de bir 
hah tiicc.ndır. Satıcılardan Ahme
din evinde yapılan arqtmmda eroin 
yapmaya mahıua Aletlerle birçok u -
yuşturucu maddeler bulunmuıtur • .::>i 
ğer bet ıuçlıı baıtabklarmı ileri sür
müşler, muayenelerini istemişlerdir. 

Durupna, phitlerin dinlenmesi ve 
baıta olduldarmı iddia edenlerin te
davisi için bqka ıüne lmalalmqtır. 

Yazan : MI • FA -

itık olduğunu söyleyip duraım mıy
dı? Bu sarı elbiseli kızın da endamı· 
na bayılır. İlk günler kollariyle ver· 
diği ipretleri yüz metrelik medle -
den öteye yollamak için epeyi güç -
lük çeker. Nihayet kızın uzaktan 
dikkatini harekete getirmeğe muvaf
fak olur. Ala. Fakat o uzun mesafe 
içinde ipretle, itmarla anlapnak 
ıüç. Saiın dil§ünür, taprur, onun da 
kolayını bulur. Büyük bir mupmba 
üzerine boya ile : "Siz ne ıii%elıi -
niz t., Cümlesini yazarak taraçaya a· 
sar, kıza göaterir. Böylece her gün 
mupmbaya batka bir cümle yazar 
apkane cümleler .... Kız memnun; u
zaktan yazıyı mükemmel okuyor ve 
mendil sallayarak tetekkür ediyor. 

Nihayet Saim bu duvar iliru ae
vifJDeaini pratik bir neticeye bağla -
mak için, bir gün, "Yarın 3 te park
ta buluphm !,. cüınlerini ,.azar. KIZ 
mendil sallayarak teklifi kabul etti • 
ğini bildirir. Erteli giın, saat 3 te 
Fatih parkına gider. Sıraya oturur. 
Bekler. Çok geçmeden, uzaktan la -
zın günqte parlıyan san elbisesi gö
rünür. Mükemmel. Saiın heyecan -
dan ayağa kalkar, kıza doğru bir -
kaç adım atınca ne görsün 1 Kartı•ı
na çıkan eaki kansı değil mi? 

- Amma da yaptın haf ... 
- Evet.. Meğer kansı da o ay 

o aemte tapmıf. Saimin bundan 
haberi yok. U ıaktan biribirlerinin 
yüzlerini görmedikleri için tanıt -
mazı.ar, fakat parkta karfllapca. .. 

- Kavga mı ederler? 
- Hafır ... Kucaklaşırlar. Sen tz-

mirde iken bunlat tekrar evlendi • 
ler. 

- Sahi mi sliyliyorıun? 
- Evet. H'atti bir de eğlenti 

yaptılar, arkadatlan çağırdılar· Ye
dik, içtik, e~lendik. İtin tuhafı, Sa • 
im, duvarlara levha yerine o koca 
aık mektuplannı asmıştı. Hikayeyi 
bize anlattı. Hem katılıyor, hem de 
gözlerimizi duvarlardaki muhabbet 
afitlerinden ayıramıyorduk. Bunun 
için Saiın tiındi mesleğini ve kanıIDI 
eskisinden çok aeviyor 1 

POLiS 

iki arabacı elli 
Kuruş ic;Dn vuruştu 

Dün, öğle üzeri aaat on üç raddele
rinde Eminönünde 50 kurut &ibi az 
bir para yüzünden kanlı bir hadise ol· 
muıtur. Cevat, Hasan adlannda iki 
arabacı it almak isterlerken kavgaya 
tututm•tlardır. Bu aırada Cevat, Ha· 
aaru bıçakla birkaç yerinden ağır su· 
rette yaralamıt, kaçmak istemİfse de 
yakalaınmiftır. Haaan, ifade veremi
yecek bir halde hastaneye kaldınlmıg· 
tır. 

• Beyoğlunda Çık Salonda Toau
nun bağmda 5 numaralı evde oturaıf 
amele Obaneain Uç yaıındaki çocugu 
Yernnt, büyük bahçede oynarlen 
kuyu,- dilpıüı, oradan geç n bir yol
cu tarafından görU1erek kurtanlımt· 
tır. Tahkik&• sürmektedir . 

• Davutpapda Ali Pap aokağmda 
yedi numarah evde oturan Osman 
Nuri adındaki bir adamın gizli olarak 
bazı hastalıklara baktıiı ve ilaç ver· 
mek ıuretile diplomasız doktorluk et· 
tiği haber alınmıttır. 

Zabıta tarafından izlenen Osman 
Nuri, dün, baktıit ve tile içinde hae
taya ilaç verdigi bir aırada iş üstünde 
yakalanınıftır. Osman Nurinin evin
de yapılan araıtırmada Mııır ça?'§ısın
dan alınmıt nebati birçok ilaçlara, au 
ile dolu titclere tesadüf edilmiştir. 

Suçlu, mUddeiumumilige vcrilmit
tir. 

T8fderen suyunun yeni 
bir tahlili yapı acak 

Tqdelen ıuyunun Uılriidara indi· 
rilmeai iti için belediye yeniden tet• 
ldkler yaptırmaktadır. Evvelce, mem 
bam clvanndaki Uç muhtelü kaynı
pa ıulan tahlil edilmitti. Bunlardan 
yalnız birinin, Tqdelen ıuyunun ev• 
alfmı ta11dıit ınlaplmlftır. Fakat, bu 
'!1· ıehrin ihti19cına kifi celmiyecek-
tir. 

Belediye, TafdeJen civarındaki bil· 
tün sularm biribirlerile nrlJtınlarak 
yeniden tahlil edilmeaini brarlattır • 
mqtır. 
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italya Beşler Komitesinin Yaptığı Teklifleri Reddetti 
[ Ba§ tarafı 1 incide] 

son günlerin siyasal ve süel durumu 
hakkında uzun uzadıya izahat vermiş 
ve Beşler komitesi raporunu geniş 
izahat vermek suretiyle okumuştur. 

Resmi tebliğ 
Roma, 21 (A.A.) - Reuter Ajansı 

bildiriyor: İtalyan kabinesi Beşler ko 
mitcsinin tekliflerini reddetmiştir. Bu 
bapta neşredilen resmi bir bildirikte 
deniliyor ki: 

"Beşler komitesinin gayretlerini 
takdir etmekle beraber, kabine, yapı
lan tekliflerin, Italyanın hayati men
faatlerini ve haklarını hesaba katacak 
bir sonuç elde etmek için kafi bir esas 
teşkil etmediği fikrindedir . ., 

Kabine, salı günü tekrar toplana • 
caktır. 

Kapılar kapanmamış 
Roma, 21 (A.A.) - Reuter Ajan

sı bildiriyor: Burada hasıl olan ilk te
sire göre, İtalyan - Habeş davasının 
kotanlma'ı hususunda kapılar tama
miyle kapanmış olmayıp, doğrudan 
doğruya müzakerelerle b1.1 i§i tesviye 
cde!-·ilmek imkanı el'an mevcuttur. 
Bu hususta hiçbir resmi tefsir yok· 
tur. 

Cenevrede sukutu hayal 
Cenevre, 21 (A.A.) - İtalyan hü· 

kumetinin kararı burada büyük bir 
sukutu hayali mucip olmustur. Ulus
lar Sosyetesi konseyi .. · mümısip gö
receği her türlü care ve tedbirlere balll . ~ 

vurarak andlasmaya destek olmak ar
zusu umumidir. 

Orta Avrupada bir tecavüz 
olursa 

Londra, 21 (A.A.) - Morning 
f>ost gazetesinin siyasal aytarmm bil
dirdiğine göre, Orta Avrupadan ge
lecek bir tecavüz ihtimalinde büyük 
Britanyanın alacağı durumu tcsbit et
mesi için Fransa ıarafından !ngiltere
ye yapılan soru üzerine iki hükumet 
arasında tam bir anlaşma hasıl olmu~ 
tur. Çok yakında İngiltere bu soruya 
cevap verecek ve bu cevabın esasını, 
Cenevrede Sir Samuel Hoare tarafın
dan yapılan söylevde gösterildiği gibi 
Uluslar Sosvetesi statülerinin tıtm 
tatbikı genci formülünü teşkil edecek 
tir. 

Fransız - İngiliz görüş 
beraberliği 

Londra, 21 (A.A.) - Times gaze· 
tcsi diyor ki: 

"Fransız ve !ngifö: 1törlişlerinin 
yakınlasması metodik bir şekilde iler
lemektedir. Dün Laval ve Eden ara
~ında yapılan görüsmeler, anlaşmaz
lık hususunda, her iki memleket ara
sında mevcut son göriış farklarını or
tadan kaldrrmış gibi görünmektedir. 
Bugünkti Fransız Bakanlar Kurulu 
toplantısının, her iki hilkumetin ıim
d ki kriz kar§tsında yapacağı elbirliği 
ni kesin olarak kanıra bağlıyacağı u
mulmaktadır. Nevs OronikJ gazetesi, 
M usı;olini'nin, Eden ve Laval'i Strt
sada toplamak hususundaki düşünee
ı;ini ima ederek diyor ki: "Fransız ve 
lngifü; mümessillerinin Stresaya, tam 
yetke ile gitmeleri mevzuu bahsola
ma:ı:. Bunlar, oraya. ancak Uluslar 
sosvetesinin elçisi sıfatilc gidebilecek 
lerdir ... 

Zecri tedbir ne demektir! 
Cenevre, 21 (A.A.) - Röyter Ay. 

tarı bildiriyor: Italyanın, zecri tedbir
ler hakkında, bazı de,•letlerin fikirleri 
ni sorduğu haber verilmektedir. İtal
yan hükumetinin Libiya'ya gönderdi
t!i takviye kıtalarını, İngiltere hükü
metinin zecri tedbirler hakkında ve
receği inancalar üzerinde geri çtkme
ğe hazır bulunduğu sanılmaktadır. 

Akdenizde İngiliz gemileri 
ve İtalya 

• Roma, 21 (A.A.) - Siyasal çeven
ter, İtalyanın, Akdenizde İngiliz harp 
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gemilerinin toplanmasına karşı Ulus
lar Sosyetesine bir protesto verdiği 
hakkındaki haberi asılsız telakki et • 
mektedirler. 

Maltada tahkimat 
Cebelıüttarık, 21 (A.A.) - Bu sa

bah Sutampton'dan gelen Lankaşayr 
nakliye gemisi 160 topçu ve istihkam 
askeri aldıktan sonra Maltaya hare
ket etmiştir. Malta<la, hava hücumu 
halinde talimatı ihtiva eden risaleler 
dağıtılacaktır. 

Akdeniz için sigorta 
Berlin, 21.A.A. - Deniz nakliyat 

müesseseleri, Akdenizin bazı bölge
leri için savaş tehlikl!si mesu 1 etini 
geri almaktadırlar .Bu tehlike ıçin 
yeni sigorta primleri tesbiti için ko
nuşmalar oluyor. Mesuliyetten vaz
geçme mühleti 7 günden iki güne 
indirilmiştir. 

Harbe karşı sigorta kabul 
edilmiyor 

A tina, 20. (Özel aytarımtz bildiri
yor) - Yunanistanda bulunan İngi· 
liz: Sigorta Şirketleri Yunan, İtalyan 
vıapurlan ile Italyan limanlarına gi~ 
decek Ingiliz vapurları için sigorta 
kabul etmemektedirler. Bütün Sigor
ta şirketleri deniz sigortaları ıçin 
harp tehlikesine karşı sigorta kabul 
etmemektediler. 

Fransız gazeteleri nikbin 
Paris, 21.A.A.- Gazetelerin bed

binliği dünden beri bir parça azal
mışdır· Basın, durumu son derec 1 na
zik görmekle beraber, Mussolinı'nin 
Beşlerin teklifini toptan reddetmiye
ce~i hakkında küçük bir ümit mev
cut olduğunu zannetmcge eggindir. 

Basın, aklı selime davet yollu ne;ı· 
riya tını artırmaktadır. 

Petit Parisien diyor ki : 
- Dünya intizar içindedir. Roma 

Bakanlar kurulunun ağzından çıka
cak bir "evet" veya «hayır> ın, nisbi 
bir rahatlık devresinin veya hesab
ıız felaketler başlangıcının işaret 
olacagına kanidir. 'l'emenni edelim 
ki, bu karar bir koparma hareketi 
olsun . 

Petit Parisien: Mussolini'nin, Beş
ler komitesinin tekliflerini reddede
ceği yerde, izahat istemesi ve uzun 
müzakerelere girililmesi ihtimali ol· 
duğu ı;annındadır. 

Bu gazete, bunun sadece bir ihti
malden ibaret olduğunu ve hidisele· 
rin, bunu, çabucak yalanlaması ka· 
bil oldu.ıunu da ilave etmektedir. 

Petit Journal şöyle yazıyor : 
- Streza'yı imzalamış olan Mus

solini, Avrupa düzenini sağlayan dev 
Jetler grupunun dağılmasile husule 
gelecek milşterek tehlikeleri nasıl 
görmez? Henüz vakit varken, ümit 
etmek istiyoruz: ki, Musşolini, teklif 
leri toptan kabul etmese bile, yeni 
izahat istiyecek kadar zaman bula· 
caktır. 

Figaro diyor ki : 
- Aytışma esası olarak komitenin 

önergelerini kabul etmek İtalyanırt 
menfaati iktizasındandır. İtalya böy. 
le hareket ederse herhalde nadim 
olmıyacak ve devletler, barışı sağ
ladığından dolayi kendisine minnet· 
tar kalacaklardır. 

Echo de Paris gazetesi, Pertinaks 
imzasile şu yazıyı yaymaktadır : 

- İngiliz diplomasiiinin amacı, 
Lava! İle birlikde çalı§mak ve Mus
solini'ye karşı müşterek siiel zecri 
tedbirler ortadan kaldıracak şekilde 
hiçbir yüken altına girmemesine 
sağlamaktır. 

İngilizler dün akşam büyük bir 
memnuniyet gösteriyorlardı. Çün
kü. Laval'in, Ingiltere derecesinde i
leri gitmiyeceğine dair Romaya i
nanca vermek istemediği söyleniyor
du. Bu haberi, kaydı ihtiyatla veri· 
yoruz. Fakat bunun esaslı olduğunu 

KIRMIZI VE SiYAH 
kendisini, tam ve ateşli bir samimi· 
yetle, hor görüyordu. 

Mathilde'e tapılmağa layık, tanrı
saldan bile ileri bir kadın diye bakı
yordu; onun ne derece hayranlık duy
duğunu anlatmağa sözün gücü yet• 
mez. Onun yanında gezinirken gizli
ce onun ellerine, kollarına, bir kraliçe 
gibi yürüyil§üne bakıyordu. Aşkın· 
elan ve kederinden bitkin bir halde 
onun ayaklarına kapamp merhamet 
dileneceği geliyordu. 

"Bu herkesten üıttin, bu ıon dere
ce güzel, beni bir defa sevmiş olan 
ktz yakında hiç şüphesiz M. de Cay· 
l~ı'ü sevecek!'' 

Julien, mademoiselle de La Mole
un samimi olduğundan tüphe ede
mezdi; onun bütün ıöylediklerjnde 
hakikat edası açıkça kendini gösteri· 
yordu. Sanki Julien'in bahtsızhğın
da eksik bir taraf kalmasın diye, öy
le anlar oldu ki Mathilde, M. de 
Caylus'e kar~r bir zamanlar besledi
ği hislerden bahsede ede nihayet onu 
hala seviyormuş gibi sözler söylemt'
ge başladı. Hiç süphesiz edasında 
bir ask vardı, Julien bunu açıkça gö-
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rüyordu. 
Göğsüne enmış kurşun akıtsalar, 

belki bu kadar ıstırab duyma?:dı. Ma
demoiselle de La Mole'un vaktile M. 
de Caylus, M. de Luz veya M. de 
Croisenois için o gevşek, geçici ask 
hislerini şimdi hatırdan geçirmekle 
bu kadar zevk duyması gerçi Julien
le konuşmakta olduğu içindi, fakat 
elemin bu derecesine varmış olan o 
zavallı delikanlı bunu nasıl farkede· 
bilirdi? 

Julien'in çektiği üzüntüleri, bale• 
caru tasvire imkan yoktur. Daha bir· 
kaç gün önce Mathilde'in odasına 
çıkmak ıaat birin vurmasını bekle· 
diği ıhlamur aiaçları altında §İmdi o 
kızın ağzından, baıkaları için duydu
ğu aşkın böyle inceden inceye anla· 
tıldığını dinlemek!... Bir insan fela
ketin bundan da büyüğüne dayana
bilir mi? 

Mathilde annesinin ancak üçüncü 
çağırmasında içeri girdi; saat dokuz 
buçuğu geçiyordu... İsinden, belki 
kendi de pek farkına varmaksızın: 
"Benim bugün sevdiğim, o zaman az 
kalsın gönlümü kaptıracak oldugum-

ita lya Beşler Komitesinin 
Teklifini Reddettikten Sonra 

Cenevrenin durumu ne olacak? 
ltalyan Bakanlar Kurulu Befler 

Komitesinin ıula§ma tehlifini, hen· 
di menfaatlerine uygun bulmadığı 
için reddetti. Bu vaziyete göre mc· 
selenin ne fekil alabilecei:ini tahlil 
edelim: 

Uluslar Kurumu So.syetesi, Habe 
ıiatanın fikayetini alır almaz. bir 
u:zılatma şekli bulunması için sala
hiyetini, lngilfere, Fransa, Türkiye, 
ispanya, ve Polonyadan ibaret olan 
Beşler Komitesine bırakmıftı. Ko· 
mite tetkikatını yaptı ve ihtilafın 
barışla kotanlma.sı için gerek Ha· 
be1iatana, gerek ltalyaya. bazı tek
liflerde bulundu. Habefİstan henifa 
bu teklife cevap vermiş değildir. 
Fakat /talya resmen bunu kabul 
edemiyeceğini bildirdi. 

Şimdi, iki taraftan biri teklifi 
reddettiii için, Beşler Komitesinin 
c>a~ifeai nihayet bulacak ve mesele 
heyeti umumiyesile Uluslar Sosye· 
tesi konıeyinin huzuruna gelecek
tir. Ve bundan sonra 15 inci mad· 
denin göaterdiği usul tatbik edile· 
cektir. Bu usul iki safhadan iba· 
rettir, Birinci ıafha uzlaştırmaya, ' 
ikinci safha karara aittir. 

Buna. göre konsey evvela iki ta· 
rafın tezlerini dinleyecek l.le bun • 
ları barıftırmağa uğraşacaktır. E· 
ier bunda muvaffak olursa vazife
ıi bitmiı olacaktır. 1923 de Korfo 
meselesi hakkında ltalva - Yuna
niatan ihtilafında oltluğ'u gibi .... 

Eğer bunda mul.laff ak olamazsa 
ikinci saflıa acılacaktır. O zaman 
konıey mev:zıuu bahsolan devletle -
rin kabahatlerini ara~tıracaktır. 
Evvela bir rapor hazırlayacak &Je 

zannedecek sebeplerimiz vardır. 

İngiliz gazetelerinin 
yazdıkları 

Londra, 21.A.A. - Bu sabahki İn
giliz gazeteleri, İtalyan-Habeş anlaş
mazltğr ile ilgili olarak Cenevrede ya 
pılmal<ta olan diplomatik konuşma· 
lara büyük önem vermekedirler. 

Büyük eaı:etcler. durumun gelh
mınin şımdilik bir nikbinliğe imkan 
vermediğini bildirmekle beraber U
luslar Sosyetesi statülerinin korun
ması hakkında yeniden bir İngiliz
Fransız işbirliği ~uran dünkü Laval
Eden konuşmalarının önemini belirt· 
mektedirler. 

Daily Telegraf'ın diplomatik yaza 
rı diyor ki : l' ransa basınının son 
zamanlarda birdenbire başlıyan nik
binliği, resmi talimatın bir sonun
c4 olsa gerektir. Fakat hakikatta Ce
nevredekl Fransız delegeleri, bu nik· 
binliği haklı gösterecek hiçbir yeni 
haber almamışlardır. İngiliz delege 
leri de Romanın durumunu değiştir· 
diğine dair yeni hiçbir §CY bilmemek 
tedir. lngilterenin Akdeniz'de aldı
gı süel tedbirleri azaltması ile İtalya
nın Libyadaki fazla kuvvetlerini ge· 
ri alacağı hakkmdaki yayın tılara ge
lince, İngilterenin böyle bir önerge
yi kesin olarak kabul etmiyecegi 
söylenmektedir. Bununla beraber, 
Cenevreden başka bir yerde olmak 
şartiyle İtalyanın yeni esaslar altın
da yeni konuşmalara başlamayı Ö· 
nergediği de bir ıbakikattır. Fakat 
ne ingiltere ne de Fransa bu öner· 
geyi büyük sevinçle kaı şılamanıışttr· 
Çünkü bu iki hükumete göre bu 
tarzda bir önergenin vaktı çoktan 
geçmiş buluıımaktadır. Bugün Italya
dan istenen yegane şey, müzakere i-

dan bin kat daha üstün!,, diye düşü
nüyordu. 

Bu ilzücü samimiyet sekiz gün. 
tam sekiz gün sürdü. MathiJde Juli
en'le konuşmak için hazan kendi fır· 
sat çıkarıyor, bazan kendiliğinden çı
kan fırsatlardan kacınmıyordu; ikisi
nin, sanki yüreklerinin parçalanma
sından haz duyar gibi dönüp dola
şıp açtıkları söz de, Mathilde'in baş
ka erkekler için duymuş olduğu sev
ginin sözü idi: kız o zamanlar yaz
drğı mektupları anlatıyor, kullandığı 
kelimeleri bile hatırlıyor, bazan o 
mektupların birkaç cümlesini bile ez
bere okuduğu oluyordu. Son günler
de Julien'e bakarken iblisçe bir zevk 
duyar gibiydi. Julien'in elemi onu 
neşelendiriyordu. Mademki o keder 
etmek, ü.ıülmek zaafınr gösteriyor, 
Mathilde artık onun - kendine hük· 
metmesinden korkmadan sevebilirdi. 

Görülüyor ki Julien hayatı hiç an
lamamıştır, roman bile okumamıştı; 
o bu kadıır toy olmayıp da biraz so
ğukkıanhhk gösterse, taparcasına 
sevdiği ve kendisine böyle garip iti
raflarda bulunan kıza: "Ben o baylar 
kadar değerli olmıyabilirim ama siz 
yine beni sevdiğinizi inkar edemez
siniz ya!., diyebilse ... 

Belki Mathilde hislerinin böyle 
ke!Şfedilmesine sevinirdi; hiç olmazsa 
Julien'in muradına erip erememesi.bu 
fikri ifadede bir incelik gösterip 

sonra bir suretihal gösterecektir. 
Netekim 25 Mayıs 1933 de Kolom
biya ile Peru, Leticia meselesini 
halletmek üzere konseyin gösterdi
ği anlaşmanın tahakkuku için .a• 
z;ımgelen fartlan bu şekilde kabul 
etmişlerdir. 

Şurasına dikkat etmek lazımdcr 
ki, konseyin raporu, tetkik edilen 
mesele hal:kında hüküm mahiyetin 
de değildir. Ve her iki parti için 
mecburi telakki edilemez. O yal -
nız; bir tarzı halli tavsiye etmekten 
ibarettir. 

Bununla beraber, Arsıulusal bir 
mevkie malik olduğu için ve Ulus
lar Kurumunun bütününden kııv· 
vet aldığı icin, bu raporun kıymeti 
ve ehemmiyeti, topladığı reylerin 
mikdarı ile mütenasiptir. 
Eğer rapor, ittifakla kabul edi

lirse, münakafa mevz:uu olan dev· 
letlerin reyi sayılımadığından U -
lualar Kurumu üyeleri harbe müra
caat etmek mecburiyetinde değildir 
ler. 

işte yalnız bu takdirde raporun 
hukuki bir mahiyeti vardır. Fakat 
rapor ekseriyetle kabul edilirae, hu
kuki mahiyeti yoktur. Ve Uluslar 
Kurumunun üyeleri de mevzuu mü 
nakaşa olan devletler gibi hareket
lerinde .serbesttirler. 

Şurası muhakkaktır hi lngiltere 
ve Fran.sa, ltalya - Habeş ihtilafını 
sade mevzii kılmağa uğroşmıya
caklar, belki silaha müracaat edil
mesinin her •uretle önünü alma~a 
çal-sacaklardır. Çünkü patlayan bir 
silah, bir dünya yangını doğurabi
lir. 

çin Beşler Komitesinin önergelerini 
kabul etmesi ve bu müzakereler de· 
vam ettiği müddetçe her türlü süel 
hareketlerden tevekki eylemesidir. 
Romadan gelen haberler ise Mussoli
ni'nin yapacagı önergelerin kabul e
dilemiyecek bir mahıyet göstereceği 
yolundadır. Bu bakımdan Laval • 
Eden konuşması İngiliz genoyu ta
rafından tamamen meaınuni et veri
cı blr utctfo telaklü olunmdktaClır. 
Bu konuşmadan çıkarılan sonuç, U
luslar Sosyetesi makanizmasını mü
dafaa için alınacak tedbirler bakı
mından, Fransarun da İngiltere ka
dar ileri gideceğidir. 

Times gazetesi dahi, son Laval· 
Eden konuşmaları esnasında Habeş 
meselesi etrafında İngiltere ile Fran· 
sa arasında tam bir iş beraberliği i
çin son engellerin de kalktığını yaz
makta ve harb başladıgı takdirde ne 
gilıi tedbirler ahnacağmm dahi tes
pit olundugunu bildirmektedir. 

Daily Herald ise diyor ki : Mus· 
solini şimdilik Beşler Komitesinin 
önergelerini kabul niyeti gösterme
mekte fakat yeniden vakit kazanmak 
istemektedir Ccnevrede dolasan sa
yialara göre Mussolini, Fransız bü
yük elçisine Afrikadaki planlarını 
terketmek niyeti olmadığını söyle
miştir. Mussolini'den Beşler Komi
tesinin önergelerini kabul etmesini 
israrla rica eden İngiliz büyük elçisi 
de bedbin bulunmaktadır 

Bu gazete ayni zamanda Cenev
rcden aldığı başka bir yazı daha 
neşretmektedir. Bu yazıda lngiliz ve 
fraıuız donanmalarının İ§beraberliği 
nin saglanmak Üzere bulunduğu bil
dirilmekle ve hatta §İmdiden Fran
ıız gemilerinin Akdeniz'e hareket e• 
den 1 ngiliz gemilerinin yerlerini al. 

göstermemesine, bir de seçeceği za· 
mana bağlı bir şey olurdu. Herhalde 
Mathilde için de artık usandırıcı ol
makta gecikmiyecek bir durumdan, 
alnının akı ile, kurtulmus olurdu. 

Bir gün, u.ıun bir gezi~tiden son· 
ra, askın, üzQntünün perişan ettiği 
Julie~. Mathilde'e: 

- Ben size taparcasına gönül ve
reyim de siz beni hiç sevmiyesiniz 1 
dedi. 

Bundan büyük bir budalalık et
mesine imkan yokt~ denilebilir. 

Bu söz, mademoiselle de La Mole
un ona gönül işlerinden bahsetmek
le duyduğu zevki bir anda mahvedi
verdi. Julien'in, aralarında gecen iş
lerden sonra, bu hikayelere fı:ızma
masına şaşmağa başlamıştı; Julien o 
budalaca sözli söylerken Mathilde: 
"Belki artık beni sevmiyor, diyordu. 
Gururu, aşkını söndürmüş olacak. 
Böyle bir adam Caylus, L.uz, Croise
nois gibi kimselerin kendisine tercih 
edildiğini görür de küsmez mi? On
ların kendisinden kat kat üstün oldu
ğunu söyleyip duruyor, belli ki içine 
i~lemiş ... Hayır, bir daha onun ayak· 
larıma kapandığını göremiyeceğim.,, 

Önceki günler Julien, üzüntünün 
verdiği safiyetle Mathilde'e, o bay
ların parlak meziyetlerini, kendi de 
inanarak, öğer dururdu; hatta o me
ziyetleri gözünde büyüttüğü de olur
du .. Mademoiselle bunu farketmişti 

makta olduğunu söylemektedir 

İtalya gazeteleri ne 
yazıyorlar ? 

• 

Roma, 21.A.A.- İtalyan - Habes 
anlaşmazlığı İtalyan gazetelerinde 
gitgide İtalya ile İngiltere arasında 
Akdeniz'de bir ihtilaf mahiyetini al
mıştır. Genoy ve gazeteler, İngilte
renin sevkülceyş noktalarına büyük 
kuvvetler tah!_?it etmesinden dolayı 
fevkalade heyecan icindedir. Yetkili 
siyasal çevenlerde Baron Aloisi'nin 
ilk fırsatta ve mesela konseyin ö
nümüzdeki toplantı devresinden isti
fade ederek İngilterenin Akdeniz'de 
büyük kuvvetler tah~it etmesi keyfi· 
yetine Uluslar Sosyetesinin nazarı 
dikkatini celbedeceği tahmin olun
maktadır. 

İ talyada İngiliz gazeteleri
ne verilen cevap 

Roma, 21 (A.A.) - Akşam gaze. 
teleri, İngiliz matbuatının müteeavi
zane lisanım protesto etmekte ve İn
giliz gazetelerinin açıktan açığa bir
takım tehditler savurmakta olduğunu 
yazmaktadırlar. Giornale d'ltalia'ya 
göre bu tehditler İngiliz filosunun 
Akdenizdeki tahaşşüdü ile doğrudan 
doğruya alakadardır. Bu harbcuyane 
lisana mukabil ne Mussolini ve ne de 
İtalya, Avrupa barışına ve lngiltere
nin gerek Avrupadaki ve gerek diğer 
yerlerdeki durumuna ve menfaatleri
ne karsr ufak bir tehdit'te bulunma
mışlardır. İngilizlerin zihinlerini alt· 
üst eden müeyyidecilik hırsına ve hır 
sa mağlup olarak savurmakta olduk
ları gayri makul tehditlere rağmen 
Italyanm Büyük Harbe girmesinden 
yirmi sene sonra Ingilterenin Italyan 
ulusunun karsısına düşman olarak di
kileceğine inanmak istemiyoruz. Tri
buna gazetesi, Faşizm aleyhtarı olan 
İngiliz siyasasının aczi ve çürüklüğü 
yüzünden üçüncü enternaıyonalin İt• 
tifakını aramıs olduğunu bariz bir hu 
sumet lisaniyle yazmaktadır. Bu ga
zete, İngiltere ile üçüncü enternasyo· 
nal ara<;mdaki bu irtibatı lıugün fA.v
rupanın di~er aksamına karşı münfe
rit bir vaziyette kalmasına imkan ol
mıyan İngiliz siyasasının bir hatası ad 
detmekle iktifa eylememekte, lngifü; 
emperyalizminin bu hareketi ile üçün 
cü enternasyonale hizmet etmekte ol
duğunu ilave ve bunun bütün Avru
paya meydan okumak demek olduğu 
mütaleasmı serdeylemektedir. Gazet~ 
sözlerini şöyle bitiriyor: Tamamen 
hir sömürge meselesi mahiyetinde o
lan İtaJy•ı'\ Hat.""9 ~nl&!~lığ:uuft 
bu mahiyetini değiştiren Akdeniz an
lasmazlığmı baska türlü tefsir etmek 
mümkün değ-ildir. 

Onbeş bin asker 
Adisababa, 21 (A.A.) - Hükumet 

merkezinin Batı tarafında bulunan 
Şeliyadan dün gece on beş biaden 
fazla asker gelmiştir. lki yüz tane 
yepyeni kamyondan mürekkep bir ka 
file bütün sokakları dolasmıştır. Bu 
kamyonların yarısı orduya, yarısı da 
Kızılhaça aittir. Kamyonlarrn önün • 
de, önemli süvari kuvvetleri vardı. 

1 tal yanın borcu 
Londra, 21 (A.A.) - Daily Herald 

gazetesinin yazdığma göre, İngiliz 
tecim odaları, ltalvanm dıs tecim 
borçlarını ödemesi için yenid~n tazyik 
yapdmasmı denizasm tecim ofisinden 
israrla istemektedirler. ltalyamn, yal 
nız yün işi yapan İngiliz tecim evlc:
rine olan borcu 250 bin Ingiliz lirası 
tutmaktadır. Italyamn kömür tecimi 
ilgili borcu ise bu mikdardan çok da
ha fazladır. lngiltereden ltalyaya ya· 
pılan kömür çrkatı, geçen yılın ayni 
ayma nisbetle 85 bin ton azalmıştu. 

Barış için dua 
Nevyork, 21 (A.A.) - Peskoposluk 
klisesi başpapası butiin .memlekette 
"harbin önline geçilmesi için" dualar 
yapılmasını emretmiştir. Başpapas, 

bu kilisenin şeflerine ve üyelerine 
"harbin dünyayı tehdit ettiği şu sıra• 
da, sıkı bir elbirliği yapmalarını aöy· 
!emiştir. 

Fransız Bakanlar Kurulu 
toplantısı 

Paris, 21 (A.A.) - Bakanlar ku4 

rulu Rambuye'de toplanmıştır. Löb
rün Cenevredcki faaliyetinden dolayı 
Laval'i tebrik etmiştir. Laval dış si· 
yasa ve bele Cenevre görüşmeleri hak 
kında izahat vermistir. Bakanlar ku
rulu, aşağı sen Übayının tekaüde 
sevkcdilen Kard'ın yerine Cezair ge· 
nel ilbaylrğına at.anmasını onaylamış, 
1 936 bütçe projesini ve bazı vergile
rin azaltılmasını kabul etmiş ve Fı:ıan 
saya gidecek turistler bakkmda dö -
viz ihracı tahdidatı veya mübalağalı 
bir pasaport üçreti tatbik eden mem
leketlere gidecek Fransız turistlerin
den 5000 frangı geçmiyen özel bir 
vergi ahnmasmıa karar vermiştir. 

Habeş bayramında İtalyan 
elçisi 

Adisababa, 21 ( • .'\.) - Habeşis
tanın ulusal maskal bayramı bügün 
?~şlamıştır. Herkesin derin hayreti 
ıçın tören~ ilk gelen elçi Italya elçisi 
~ont Vinci olmuştur. İtalyan elçiliği
nın bütün işyarları da beraberinde idi. 

Negüs'ün vaziyeti nazik 
Adisababa, 21 (A.A.) - Habe~İS· 

tanın. ~rensi pitibaTiyle Beşler öner
ge.~er.ını kabul edeceği bildiriliyor. 
Hukumet, İtalyanın vesil. ittihaz c
c!ebileceği her , ·lü . adiseden sakın
maktadır. Negüain bu hattı hareketi 
muhalif şefler' arzusun? uygun ol· 
madığı için bu yüzden imparatorun 
halk arasındaki itibarından kaybet
~ek tehlikesine mar olduğu söylc
nıyor. Yağmur mevsiminin sonunu 
gösteren maskaı ·· ıi v ı;uel hayra -
mının arifesinde vat.,,p~~erane şen
likler biribirini tak=p etme".tedir. Ne
güs bu sabah nodern tarzda teal:h 
edilmiş 1500 kişilik muhafız kıtaatı
nı gözden geçirmiştir. f?O kişi Magji 
• ıt.akasımn cenubuna hareket et • 
mek üzeredir. 

Asamble salıya toplanıyor 
Cenevre, 21. A.A. - Asamble bil· 

rosu. umumi' celseyi sah günü ola· 
rak tcsbit etmiştir. Asamble deve
sinin ne zaman kapanacağını tayin 
imkansızdır • 

Habeşistan da seferberliğe 
hazırlanryor 

A<ıısa aba, 21.A.A. - Romanın 

karan burada 'bayretle karşılanmışı 
trr. Ve Saray çevenlerinde şimdi Ha· 
beşistan için genel seferberlik ilan 
etmekten başka bir şey kalmadığı 
söylenmektedir. 

Bununla beraber İmparator henüz 
bir karar vermiş değildir. Diş Ba
kanlığının yetkeli adamları Ha1:ıeşis
tanın artrk yetkeli adamları büyük 
Britanya' dadır demektedirler. 

Harp halinde İtalyan 
limanları 

Roma, 2 l.A.A. - Harp çıktığı 

takdirde Napoli, Palerıno, Messina ve 

Bari harp bölgesi ilan olunacak ve 
genel seferberlik halinde de buNda o
turan halk uzaklaştırılacaktır. 

Seferberlik c;eri bırakddr 
Roma, 21 (A.A.J - Romada bü· 

yük bir sükunet muhafaza ediliyor. 
Bugün için yapılması beklenilen ~
nel Fa ş i s t seferberliği bir -
k~ç gün sonraya bırakılmış gi
bı görünüyor. !talya hükume -
tinin Beşler komitesi önergeleri 
karşısındaki karan İtalyanın kendisi
ne çizmiş olduğu siyasaya sadık kal
dığı ancak anlaşmazlığı kotarmağa 
çalışanların iyi niyetleri de takdir e
dildiği şekilde tefsir olunmaktadır. 

ama sebebini bir türlü anhyamryor, bahtlığının bir kat daha arttığını du
şaşıyordu. JuJien'in coşkun ruhu, se- yar gibi oldu. "Bir insan kalbinin 
vildiğini sandığı bir önürdeşi öğmek· cesareti bundan öteye varamaz,, di
le, onun bahtiyarlığına bir cemile yordu. Ömrünü, konağın ta üst ka
göstermiş olurdu. tında küçük bir pencerede geçirme· 

Onun ta yürekten gelen, fakat pek ğe başladı; pancuru sımsıkı kapa· 
de budalaca olan o sözü, bir anda mıştı, kendisi gözükmüyor, fakat 
her şeyi değiştirdi: sevildiğinden mademoiselle de La Mole bahçeye 
şüphesi kalmıyan Mathilde onu hor ~xkacak olursa, onu uzaktan olsun 
görmeğe başladı. görebiliyordu. 

Julien o acemice sözü söylerken Onun, akşam yemeğinden sonra 
beraber geziniyorlardı: Mathilde o yanına M. de Caylus'ü, M. de Luz'i.i 
söz üzerine hemen ayrıldı, son bakı- veya vaktile bir parça sevmiş oldu
şında müthiş bir hafifseme vardı. Sa- ğunu itiraf ettiği başka birini alıp 
lona döndükten sonra bütün akşam gezdiğini görünce ne hallere giri
ona bir kere bile dönüp bakmadı. yordu! 
Ertesi gün bu hafifseme kızın bütün Julien. kederin bu kadar şiddetli
gönlünü kaplamıştı; sekiz gün Juli· sini havsalasına sığdıramıyordu; 
en'e en candğer dostu diye muame. kendini tutamayıp bağıracağı anlar 
fe etmesine scbeb olan histen izer oluyordu; mürailiğin uzul'l zaman 
kalmamıştı; onu görmek bile fenası- aaltanat sürdüğü bu dayanıklı ruh 
na gidiyordu. Mathilde'in bu teessü- artık peri~an olmuştu. 
rü iğrenmek derecesine vardı; gözü Mademoiselle de La Mole'u dü,ün
J ulien'e iliştikçe duyduğu hafifseme, mekten başka bir şey ona zihin yor
tiksinme hissini hi~ bir söz anlata- mağa değmez, boş bir şey gibi gözü
maz. kil yordu; en basit mektupları bile doğ 

Julien, sekiz günden beri Mathitde- ru dürüst yazamaz olmuştu. Marq~s: 
in kalbinde olanlardan bir şey anla- - Siz deli mi oluyorsunuz? dedi. 
mamıştı ama lıu hafifsemeyi farketti. Asıl hali anlaşılacak diye korkup 
Akıllılık gösterip onun karşısına titriyen Julien hastahktan bahsetti ve 
mümkün olduğu kadar az ç.ktı ve o- ~özlerine inandırdr. Çok şükür ki 
na hiç bakmadı . Marki, akşam yemeğinde onun yakın-

Fakat kendisini böylece sevgilisini da yola çıkacağı sözünü açıp şaka et-
görmekten mahrum etmek, onu öl· I 1 Arkası vaı 1 
düresiye kcderlendiriyordu. Bed- N. ATAÇ 
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dört kalelnlrapalı zarfla satın almacaktıt.SartaaJDeti her 
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Kilo becleli mtl tbaJe tarilli -GiDi Saati 

Lira Uralb. 
Sabun 16525 5929 444 68 27-9-935 Cmna 11 

Yonca 479400 21173 1617 91 27.9 .. 935 Cmaa 15 
Kuru 
Kuru Ot 479400 19176 1431 ıo 27-~• ~ ~6 
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Yukanda yazılı bet kalem ersak ft yem kapMı zarfla 
Erzincanda Tümen Satmalma Kotnisyonunda ahna• 
cakdır. Sertnamesini bedelsiz Tttmen Satınalma Ko
misyonundan ahıUr. lste.ldileriıı Sartname 've kanuna 
Tevfikan yuacaldan tekHfletini ihale saatlennden bir 
saat evvel Komisyona venJeleri. ( S 515) 1004 .... 

31695 kilo beyaz 10670 İzmir Müstahkerri Mev-
kilo yeeil Emayit Jrapah ki ~ aa.tanesinin 
aarf1a ebiltmeye komnut- 60000 · ~~ · k~ 

r. Hepsinin bi ilen ederi zarf usuHyle- 24-9-995 salt . 
~pauı H54 lii"adır. Xı1ta 
İhalesi 30-9-935 pazartesi Satmalma Komisyonunda 
günü saat 15 dedir. Şart- yapılacaktır. Sartnameai 
namesi 244 kurut mukabi- her elin koınilyooda -c&ii· 
linde her eün k~ondan lebilir .1Co7un etinin tllh
almabilir. Eksiltmeye gi- min edilen tutan 24000 li
receklerin 2490 saydı ka- radır. Teminatı muvakka
nunun 2 ve 3 maddeterinde tam 1800 lii'adır. İstekli
iatetnilen belgelerle birlik· ltr Ticaret CJdumda byıt
te teminat ve teklif !Dik· h Glduklanaa dair velilra 
tMplamu ihale aaatindeıı söetmnek mecburİ-yetin
bir -t:tnel Ankarada M. . ~ 
M. • S&tıDalma Komis- edecekler 2490 sayılı arttır 
yonuna vermeleri. ( 255) ma ve eladltme kanunun 2 
(HCM) • ,.., ve 3 de eatt· 

Sivas o:U..U~on tein .. ~-- --~ 
250000 kilo un kapalı la teınına. muvatdtata mak 
olarak ebiltmeye konul- buz~ ihale saatm~ en 
m\lldur. Tutan Qtuz beş az hır aatıt ~vvel Komısyo
bin ve ilk teminatı 2625 li- na vennelen.(226) (5397) 
radır. Saıtnamesi Sivas 1181 

• • • Tüm Satm•lma Komiayo- Demirköyündeki Jat'atı 
nundacbr. İhaleli 8 İlk için 130 bin kilo 11itt eti 1 
Tepin 935 sah günü saat Tepiııinvel 935 .. dnil 
ı 5 de Sivas TUln Artırina saat 15 de Demirköy\inde 
Eksiltme K~nunda Satmalnıa Komi~ 
yapdacakdır. İstekliler ıek kapalı zarfla almacakchr. 
lif mektublannı ihale aaa- Muvakkat temiıtatı 2735 
titıden bir saat eneline ka- lira~-. Q ........ an1.ai ftftlt+e 

dar. Sivasta Tüm Artırma ücr:tl K~~~ ~~ 
eksiltme Komisyonu Bq. komiayonca cönderilecek-
kanlığma vermeleri. dir. İsteklilerin kanunda 

(264) <s::!> 7133 yazıla vesikaJarla teklif 
Sivas Garnizonu için mektublanm ihale aaatin-

400000 kilo Un kapah o- den bir aaat evvel komia
larak eksiltmeye konuJmuı yona vermeleri. ( 24 J ) 
dur. Tutan 50000 lira :ve (5514) 7od3 
ilk teminatı 3 7 50 liradır. • • • 
Şartnamesi Sivaa Tüm Ar- Erzincandüi JtıtPt i-
tırma ekailtme K'Olftiljo- çin 129 ton sıp . 26 :Ey-
nundadır. tbalisi 8 ııt-. liil 935 peqemla ddaat 

11 .. _ ~---..:..a-a.: ~-rin 935 salı g(lnii saat ıo ~ ...-a'I~ tiJllUU 

dadır. lsteklilerid. ihale alma Komisyonunca kapalı 
aaatinden bir saat evveline zarfla almacakcbr. Tah· 
kadar teklif mektublannı min bedeli 19350 liradır. 
Sivasta Artama Eksiltme İlk teminatı 1452 liradır. 
K · Bask nh.. Sartnamesi Erzincandan a
omısyonu ---. L IJl18 lmır. ı ........ 1-ıa~- 2490 •· 

makbuz karşıhfmda ver- ""~111 

meleri. (263) (5634) yılı kanmıun ı ve oıtdde-
11s. !erinde yazılı vesaikle bera-

Gireaon Jandarma OkulUJSatın
alma komi 1onu reisliğinden : 

Yeşllköy Tohum islAh istasyonu 
Satınalma komisyonundan: 

Gireson Jandarma okulunun qaiJda yazıh yıllık ih- Müessesemizin bu seneki mahsulünden 18-20 ton 
kızdca Buiday, açık arttırma ile 7 Teşrinievvel 935 
pazartesi giınü saat ı 5 de Viliyet mWıasebecilijiride 
toplanacak komisyon tarafından satılacaktır. 1 tekli
ler eartname ve nümunesini dairemiıde ve Viliyet mu
hasebecilinjinde cörebilirler •• Tahmin bedeli 1000 lira 
olup muvakkat teminatı 7 5 liradır. Arttırmaya girecek
lerin teminat akçesini veya Banka mektubunu ihale 
saatinden evvel Vilayet Mal sandığına yatırmaları -ve 
alacakJan makbuz ve kanuni veaikalariyle birlikte ihale 
saatinden evvel komitsyona müracaatları. ( 5808) 

tiyacı olan on dört kalem erzaklariyle iki kalem odunu 
18-9-935 den 30-9-935 tarih Pazartesi günü tekrar 
açık eksiltmesi yapılmak üzere temdit edilmiştir. 
Blµllardan Sığır eti ppah zarfla diierleri açık eksiltme 
ile. İsteklilerin okula müracaatları ilin olunur. (5783) 
Cinai Muvakkat teminat Miktarı Muhammen bedeli 

Lira Kr. Kilo Lira Kr. 
Stlır Eti 44& ıs 35000 5950 oo Kapalı 

zarfla 
tnnik 6 37 500 85 00) 
Soğan 24 00 8000 320 00) 

1000 600 00) 
500 300 00) 

2000 440 00) 

Beyaz Peynir 45 00 
Reçel 22 50 
Sehriye 33 00 

lstanbul Gümrükleri Satış komıs
yonu reısliğınden: 

vZertin yat 1000 340 00) 

~oo~,.....,..~ ~ t> ' A ık-
M.K.N. 

Nohut 75 00 10000 1000 00 ) 
L. 

1032 22,50 Boyasız vemik. 
Sade yağ 90 00 2000 1200 00) 
Zeytin da- 75 00 5000 1000 00) ... ) 
Pirinç 165 00 10000 2200 00) 

Yukarıda yazdı eaya 23-9-935 G. açık artırma ile 
satılacaktır. İsteklilerin yüzde yedi buçuk pey akçele
rini ~ makbuzla kanunen muayyen zamanda 
Komisyon Reisliğine müracaat etm,.""1eri ilin olunur. 

Mercimek 37 50 5000 500 00) 
K. Biber 1 19 300 82 50) 

(5734) 

Odun 195 00 260000 2C500 00) e. • -- ~ - --- ---- ------

Odun 56 25 15000 750 00) en·z yollar• 
SL 1 ME 1 

Acatetert ltanlllt Klpr ... 
-----·---

bit- t•lif mektublanm i· 
bale aaatmdan bir saat ev
vel Komiavcma vermeleri. 
(252) (5"16) 7007 

••• 
Garnizon eratına sarf e-

dilmek üzere pazarlığa dö
külen una talip çıkmadı· 
ğmdan İkinci defa olarak 
pazarlığa konulmuştur. Pa 
zarlığı 26-9-935 perşem· 
be Plıii -t ı ı de yapıla
caktır. 

.Ahnacak olan 300000 ki 
lo unun mecmıı tutan 
28500 lira teminatı mu
Vakkateli 213 7 lira 50 ku· 
ruştur. Sartnamesi 143 ku 
ruı karşılığında Komi9-
yondan her &iin verilir. Pa 
zarlığa iştirak edeceklerin 
teminatı muvakkata mak· 
buzlan ile birlikte mezkllr 
eün ve saatte Ankatada 
Levazım imirliği Satmal
ma komisyonuna celmeleri. 

(279) (5794) 

••• 
Sivaa G.rnizonu için 

450000 kilo arpa kapah o
larak elraUtmeYe konulmut 
tur.Tutan 31500 liradır.İlk 
teminatı 2382 lira SO kurut 
dur. ~ Sivaa Tüm 
Artır.ha ~ Komis
yonundadır. İhalesi 5 İlk 
tepin 935 cumartesi saat 
11 de Siva.ata ya~dıt. 
İsteklilerin ihale saatinden 

7291 
Anaaftlk~'• tramnı ......................... 

12 ... kalorlf. ft .. tirli 

koafwa ba••, ~lyah ·~· 
...wı,...a llitelıkbr E. laer 
............ 0808 tefet.. 

bir saat evveline kadar tek
lif mektublanru Sivas Tüm 
Anuına Eksiltme Komis
yonu Baıkanhğuıa mak
buz karşılıiıtıda vermeleri . 

(261) (5636) 7135 ......... mllMUt o .. _. 
••• 8911ii!i!!ii!!iiiim ........... . 

Kor merkez kıt'atı için 7311 

Tel S6I - lirkeet •lhlr•r 
T~ bzon JolU 

ERZUIUll .....,. 22 E,to 
PAZAR ral eeat 21• R •J 
kadar .. 5.,,,. 7300 

400,000 kilo Buiday unu tıtanW Jldaci tcrı llemurlu&. ..... 
21-10.935 çaqamba günü dan= ·-- lskenderlye yo,u 
saat 16 da ihalesi yapılmak Plrlfa l"'rilmaine karar verilen EGE n~ 24 E ylll SAU 
üzere kapalı zarfla eksilt- 1119" ,...uııeye ait 11Yalar 26 Ey- r •1 ... t • 1a1ı ... ar ,..,. 
meye konmuştur. Sartna- 111113$,.....,. .... uat 12 den ka4u .. s788 • 
mesi Le\'Uim Amirllfl Sa· l.._.. ICMaklJde aa,tk Tllael U• _....,.._!'"'-""~------ı 
tmaıma Komisyonunda g6 m an0nc1e bam" buhmacat memaru ---lım!iiiiMii-liiıııiiillllİllllll 
riilUr. Muvakkat teminatı tarafmclua •td•ı&ı ilin olunur. lliltM .. t tew SONNITÇ 
2850 liradır. Tabinin be- <14699

> EMiN FiDAN 
deli 38000 liradır. İstekli- 1••~rc1e • ..__. but•••••• Devndileeelc ihtira beratı ...... , .... ",., Te•.t ... 
!erin belli saatten bir saat buktur 8f Jfllder•• •tler .. ._ 
evvel tekliflerini Bahkesir- .. Elektrikli dikit makınai,, ... ....... ... ..... ... 
de K Sa-·1-- K . kındaki ihtira için alnumt olllll ta, Erip •-•bmut Te •• or U&MU,H.. • Omtl- rinierteJ 1921 tarih ft J2 ıııiiıara- 8 Kalline 44i9s, ft 48621 
yonuna vermeleri. ( 260) h llltln beratmm lhtlft .....-1n11mk 

(5637) 7136 bu lı:ere bqhsml clfttr' ylllut i- • ._. 

r..:.-.:.. __ ,.~:_:-nu ih•L cara ....U..U teldlf ~· olmak
""1TI:IKRI ~ u- la bu hususta ,.... tMla.Mt edin • 

yacı için 200000 kilo ek- mek istiy~ Galatada Aılan ban 
meklik kapalı aarfla sa- s inci kat ı 4 aaniaraları muracut 
tın ~. TahDıin be .,...._. olanur. 
deli 28000 liradır. Sarına- _ ...... _..... _____ 1_ıa .. s 

meai Gireeon Alayı Satın- k ihtira beratı :::: _____ .....,...., 
alma Komisyonundadır. bljen ve ldrojenfn eJektr1k 6-ttt--------lbaleai 14 Birinci Tepin 1811. ile iatibMHu "*M tıll W 
935 pazartesi ıtlnl -t fbı almmq olan S ~ tti 
1 S dedir. Muvakkat temi- rih ve 358-351 naıiDiılnJr .:.tıMııı11ı• 
natı 2100 liradıi'. istekli- tının ihtin ltdli 1ıı1111*"" 
lerin • t •'--·blari bama dem •• y6Uf 'kara "9fllliniııir1 

temnM ftlwuu - teklıf edilmelite oh..ôJa 1111 laUIUltl 
le birlikde ihale saatinden ı..ıa _._t ..,...1s ~ tı 111-~---,.;....--
blr saat evvel Komisyona taabulcla a.&atada Allan ban sinci 

.. l l . lra& 1 • • ammralua mfiracut eyle-muracaat ey eme en. ...,. illa .auaur 
(259) (5638) 7137 7234 



-

12 ====================================================~=TAN:=============================================== 22 - 9 - 935 

I
• Bu akşam saat 21 Halk Gecesi Tribün 50 kş. 

Taksim Stadyomu Balkon 100 kş, 

Pazartesi Akşamı Taksim Bahçesinde Ve a G c i Biletler NA TT Ada 
MAZOn 

İıim ve markasına 
dikkat 

MAZOn MEYVA TUZU 
Sabahlan aç karnına bir kahvf' 

kaşığı alındıkta 
Hayatın neşesi 

Din~ olmaktır. 

kolaylık olmıık 
üzre perakende 
65 kuruşa satılan 
şışPler piyasaya 
çıkarılmıştır. 

KABIZLIGI DEF'EDER 
yemeklerden bir saat sonra alındıkta 
Hazimsizliği Mide Ekşilik 
ve yanmalarını giderir Ağız.daki 
tatsızlık ve kokuyu izale eder. 

Fazla bir yemek ve ıçme
den sonra hıısedilen yor-
gunluk ve şişkinliği ha
fif ıetir. MAZON tuzunun 
tesirinden memnun kal
mıyanlar şişesi apk da 
olsa Bahçekapıda lş Ban
kası arka1ında 12 No. lu 
MAZON BOTTON ecza 
deposuna iade ederek 
bedelıni geri alabilirler. 

6803 

HORMOBiN 
TABLETLERi i 

Yorgun vücutlan 
dinçleştirir 

iKTiDARSIZLICil 
ve 

Bel Cievşekliğini 
giderir, yaşamak neşesini iade 
eder. Eczanelerde bulunur. ls
tanbulda fiyatı 150 kuruş. Taf
silat için Galata Posta kutusu 

1255 ,:ııı•ıııı• ı ııııı•ıııı•ıııımıııı•ıııı•ıııımıııı•ıııı•ıııı•ııı :' 
11111 .. -~~~~~~~~~~ 

il 

• 

Sağlam, değişmez bir 
gelir mi istiyorsunuz? 

Paranızı Adapazarı Türk Ticaret 
Bankasının faizDeri her ayın ba· 
şında ödenen kuponlu vadeli 

mevduat hesabına yatırınız. 

a 
il 

a 

lstanbul Komutanlığı 
Satanalma Komisyonu 

illnları 

İstanbul Komutanlığı 
g birlikleri ihtiyacı için alı-

nacak olan 58 ton sade ya
m ğına verilen fiat makamca 
B pahalı görüldüğünden tek
- rar 25 Eylül 935 çarşamba 
il günü saat 15 de pazarlıkla 

11111•11111111111 1111 

• alınacaktır. Beher kilosu
nun tahmin bedeli 78 ku

i ruş olup ilk teminat 3393 
1111~1111111111111111111111•111111111111111!9" liradır. Şartnamesi 226 ku

ruş mukabilinde komis

Askeri Fabrikalar Satınalma 

komisyonundan: 

yondan alınabilir. İstekli
lerin ilk teminat mektup 
veya makbuz ve 2490 sayı-
lı kanunun 2, 3 üncü mad
delerindeki vesikalarla bir
likte teklif _mektuplarını i
hale saatinden bir saat ev
veline kadar Fındıklıda Sa
tınalma komsiyonuna ver
meleri. (5354) 

Cinsi Aded 
Flüt Do 1 
Klarenet Mi. B. 1 
Klarenet Si. B. 2 
Kornet Si. B. 2 
Büylü Si. B.2 
Alto Mi. B.2 

Cinsi 
Küçük bas 
Kontra bas 
Kontra bas 
Davul ve zil 
Trampet 
Sehpa 

Aded 
1 

Mi. B. 1 
Si. B. 1 

1 
1 

20 6848 

~~~;;;;;;;;;;;;;;~~~~~~!!!!!! !'!!!!~~ rtitantaşında 

Geceli ve günClüzlU ı 
Kız ve Erkek 

Eski 

" FEYZiYE ,, iSESi 
Türkiyenin en eski hususi lisesidir. Ana, İlk, Orta ve Lise kısımlan, Edebiyat ve fen bölükleri vardır 
Yetiştirdiği talebelerin muvaffakıyeti ve çok yüksek bir talim heyetine malikiyetile sevinç duyan 
müessese bir ecnebi lisanı Öğretmek için esaslı tedbirler almışbr. Talebe kaydına devam edilmektedir 

Her gün müracaat edılebilir. Mektep tarifnamesi isteyiniz Telefon: 44039 6805 

~:1111111111111111111 nişantatında: Tramvay ve Şakayık Caddelerinde 1111111111111111111~• 

= YATI Şişli Terakki Lisesi 1~9.tiDOz ~ 
- -:: AnA • iLK • ORTA • LiSE ---- -:= 57 yıl; önce Selinikte kurulup 1919 da İıtanbula taşınmış Türkiyenin en eski özel okuludur. := = Resmi Liselere muadeleti ve durum ve tutumunun düzgünlüğü Maarifçe saptanmıştır. = 
:= Kız ve erkekler için: yanyana n geniş bahçeli iki binada ayrı yatı tlalrelerl vardır. := = Fransızca, Almanca, İngilizce kurlarına dokuz yaşından başlıyarak her talebe girebilir. Yabancı dil § 
=: öğretmeğe ve her bakımdan talebesini iyi yetiştirmete önem verdiği için sınıflarına çok talebe := 
;;=:: oturtmaz. LiSE herjfiin ıaat 10 - 17 arasında açıktır. Kayıt işlerine Pazartesi - Çar,amba • :;: 

• :11111111111111111111111111111111 Cuma günleri bakılır. Telefon : 42Sl7 111111111111111111111111111111111 6903. 

, - İS iki A 1 Lisesi Direktörlüğünden:~- , 
1 • İlk; orta ve liıe kıumlanna, yab ye gündOz, kız ve erkek talebe kaydına duam olunmaktadır. 

2 - Kayıt için hergün aaat 10 dan 17 ye kadar gelinebilir. 1 

5 • iııttymlere, nyıt şarttann1 blldlft~~lnell tffPtane-parastrOtll!'alt f"Dılel'lltr. 1 

•-Şehzadebaşı Polis karakolu karşısında Teıeton:22sa7-• 
7050 

Trombon Si. B.2 Jletodlar 20 
Bari ton Si. B 1 
Yukarıda yazılı on beş kalem musiki aiatı Askeri 

Fabrikalar İstanbul Satınalma Komisyonunca açık ek
siltmeye konulmuşdur. Şartnamesi yokdur. Çekoslo
vakyanın J ozef Clasal H üller mamula tları ayarında o
lacak dır. Tahmin edilen bedeli ( 1 723) lira ve muvak
kat teminatı (129) lira (23) kuruştur. Eksiltme 27 
Eylül 9 3 5 cuma günü saat 14 de yapılacakdır. İstekli
lerin muvakkat teminatı Beyoğlu Malmüdürlüğüne 
yatırarak makbuzu ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerindeki vesaikla o gün ve saatte Salı 
Pazarında Yollama binasında Askeri Fabrikalar Satın
alma Komisyonunda bulunmaları. (5369) 6931 

• :1111111111111111111•111111111 Eski F eyziati •1111111111111111111111111111•• 
Bütün dikim malzemesi • G d B v • • L • 1 • K .ıı 

;:r:i~~a:~s;;~een ~~~:n:~ ._ v:"ya~: o g az 1 ç 1 1 s e er 1 ;k:: • 

EN DAKlK 

S
e EN SAGLAM 

lngerEN HASSAS 
EN UCUZ 
EN ZARiF 
EN TEl\HNA TLIDIR 

ıNCE SON MODELLER GELMıŞTıR 
Reklam fıyatı 22 fıra krom ve 

27 lira gümüş. 

BEDEL KARŞILIGI c;onDERILıR 

Emsali gibi 15 sene teminathdtr. 

SiNGER SA TLERi 

Selçl:Jk 
Bitirenlere 

lstanbul, 

Kız 

Eminönü 

Ertik Okulunu 

Eski yıllarda okulumuzu bitirenlere şehadetnameleri 
verilecektir. Okul Direktörlüğüne baş vurulması. 

(5818) 

,-· SUADiYE PLAJINDA·~, 
24 Eylül Sah akş:amı saat 22 de 

S A n' A T K A R L A R Ci E C E S i 
MÜN tR NURETTiN, Tanburı REFiK, BAYAN FAHİRE REFlK 
HAC\:•YET, MÜZEYYEN, Bestf'kar SALAHATTİN, üstnd KEMAL 
NiYAZ(, MUSTAFA ve bır çok san'atkarlar ilaveaile sürprizler •.. 
Cu. ve muhtelif eğlencelerle yaz menım•nin son şaheseri bir gece. 

•~mioiiııiiııiii....,~....O~"""""!~ Dühuliye yoktur 

Bo§azicjinde Arnavutköyünde, Çifte Saraylarda • 
• Kız ve erkek için ayn bölüklerde kurulmuş, teşkilib tam uluıal bir müesseıedir. • = Kayıt için bergün mektep yönetimine başvurulabilir lıtiyenlere tarifname gönduilir. = 

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

Tahmin bedeli 2 2 6 lira 
olup il kteminatı 17 liradır. 
Dikmeğe talip olanların 
ilk teminat makbuzu veya 
mektuplariyle birlikte vak
ti muayyeninde Fındıklıda 
Satınalma kv. ;onuna 
gelmeleri. ( 5 4 5 2) 

6998 

·---~~~~~~~~~~~· 
Saikan Festivali· 

nin son günü 
Çamlıcayı Güzelleştirme Kuru

mu, 24 Eyllıl Salı günü saat 15 te 
Büyük Çamlıcada Su başında bir 
eğlenti hazırlamıştır. Eğlentiye 

Festival gruptan iştirak edecek
lerdir. Gidiş ve geliş vesaiti te
min edilmiştir. 

Hasta Bakıcı 
Aranıyor 

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

7061 

Umumi :·eşriyat ve Yazı ışleri Mü 
dürü: Etem izzet BENiCE. Gazete· 
cilik Vt' !Vlatlıaacılık r. A. Şirketi. Is· 

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

•:ııı•llll•llll•llll•lllllllll•llll•llll• Telefon : 36.210 111111111111111•11111111111111111111111'.. 
7108 

İstanbul Gayrimübadiller Komisyonundan: 
D. No: Mahallesi ve semti Sokağı Emlak No: 

266 Galata Kemankeş Havyarhanı içi E. 8·10 
Y. 33-33 

1503 Kadıköy Tuğlacıbaşı Merdivenköy 20 Mü.14 

2026 Bostancı Çatalçeşme Dert E. 15 Mü. 
Harita 107 

2205 Yeniköy Köybaşı arkası cad. E.9 

2916 Boğaziçi Yenimahalle Bahçeler E. 4 Y.12 

3096 Kuzguncuk E.Köşk y. Tene- E. 6 Ada 38 
keci ve Koçina Harita 247 

3143 Beyoğlu Kamerhatun Irmak E . 101 

3225 Yeniköy E. Su hazinesi E. 8 
Y. Define 

3334 Bebek Kilise E.54 y, 68 

4523 Yeniköy Çiftekasap E.veY.6 

4843 Heybeliada E. Manastır Y.İs· E.2 y,34 ve 2 
metpaşa cad. 

5615 Amavutköy E. Ayanofri 84 
y. Kadir oğullan 

6073 Arnavut köy Sucu bahçesi E.31 Y.29 

6741 Bostancı Çatalçe§me E. 15 Mü. 
89 Harita 

6971 Tarabya E. Kömürcü oğlu E.14 Mü. 
Y. Şalcı Y. 12 

Cinsi ve hissesi Hisseye göre 
muhammen K. 

Havyar hanı içinde 81 Açık 
Kagir altı oda ve bir arttırma 

dolabın 1,50/ 56 his. 
958 metre tarlanın 96 ,, 
tamamı 

242,50 metre arsanın 146 " 
tamamı 

60 metre arsanın 50 .. 
tamamı 

54 metre arsanın 27 ,, 
1/ 2 hissesi 
63 metre arsanın 100 .. 
tamamı 

38 metre arsanın 38 ,. 
tamamı 

58 metre arsanın 60 ,, 
tamamı 

Ahşap hane ve bah- 750 ,, 
çenin tamamı 
7 8 metre arsanın 25 ,, 
1/2 hissesi 
Ahşap hane ve 1300 Kapalı 
bahçenin tamamı zarf 
Bahçeli ahşap 210 Açık 
hanenin 1/3 hissesi arttırma 

Ah§&P hanenin 202 ,, 
tamamı 

83,50 metre arsanın 50 " 
tamamı 

Ahşap hane ve 1500 Kapalı 
bahçenin tamamı zarf 

Yukarda evsafı yazılı gayri menkuller on gün müddetle satı sa çıkanlmıştır. İhaleleri 4-10-935 tarihine tesadüf 
eden Cuma günü saat 14 tedir. Satış münhasıran gayri mübadil bonosiledir. 


